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SƏHİYYƏNİN�İNKLÜZİV�İNKİŞAFI�VƏ�İNSAN�
SAĞLAMLIĞININ�MÜHAFİZƏSİ

XÜLASƏ

Məqalədə  səhiyyənin inklüziv inkişafı təhlil olunub və səhiyyənin inkişaf
sahələri ayrı ayrılıda şərh olunub.Bu indikatorların müqayisəli təhlili ve -
rilmiş, onların öyrənilməsində ekonometrik yanaşmaların vacibliyi qeyd
olu nmuş, proqnoz –analitik hesablanma sistemindən istifadə etməklə
dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunması şərtləri göstərilmişdir.

Açar sözlər: inklüziv inkişaf , səhiyyə, qida təhlükəsizliyi, ətraf mühit

Müasir dünya iqtisadi sistemində keyfiyyətli insan kapitalı uğrunda
rəqabət dərin xarakter alıb və insan ən zəngin kapital kimi dünya innovasiya
inkişafının əsas fundamentini təşkil edir. Beynəlxalq qloballaşma və region-
allaşma prosesində yüksək ixtisaslı insan kapitalının çevikliyinin artması,
biliyin paylaşması prosesi hazırda genişmiqyaslı bir dünya planı kimi sürətli
temp alıb. 

Müasir dövrdə iqtisadi tərəqqinin mərkəzində insan kapitalının  inklüziv
inkişafı dayanmaqdadır. Bu da ardıcıl olaraq insan fəaliyyətinin təminində
aparıcı rol oynayan sahələr, o cümlədən, təhsil və elm-innovasiya
sahələrinin inklüziv inkişafı,  sağlam cəmiyyət quruculuğu ,qida təhlükəsi-
zliyi ,ətraf mühitin qorunması və səhiyyə sahəsinin inklüziv inkişafı , qlobal
əmək bazarı və məşğulluq indeksinin inkişafı ilə qarşılıqlı bağlılıq yaradır.

Ölkələr arasında siyasi və iqtisadi münasibətlər inkişaf etdikcə səhiyyə
sahəsinin inklüziv parametrləri inkişaf edir, insan kapitalının beynəlxalq
aləmə inteqrasiyası artır və sağlamlıq üzrə qlobal məsələlər təhlil olunur.

Postsovet ölkələrində səhiyyənin inklüziv inkişaf xarakteristikalarında
əhalinin keyfiyyətli səhiyyə xidmətləri ilə təmin edilməsi və bu xidmətlərin
müxtəlif sosial qruplar, o cümlədən aztəminatlı ailələr və yoxsul vətəndaşlar
üçün əlçatanlığı əhalinin etibarlı sosial müdafiəsinin təmin edilməsi əsas
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götürülür. Səhiyyənin inklüziv inkişafına ayrılan vəsaitin ÜDM-da payının
dinamik şəkildə artırılması və həmin vəsaitin səmərəli və məqsədyönlü is-
tifadəsini təmin edən mexanizmlər yaradılması əsas qlobal məsələ kimi öndə
dayanır.

Ölkənin səhiyyə sahəsinin  maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi üçün
tibb müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri və yenidən qurulması, onların
müasir tibbi avadanlıqlarla  təchiz edilməsi , eyni zamanda beynəlxalq
səhiyyə standartına uyğun təkmilləşdirilməsi əsas inkişaf istiqa mət -
lərindəndir. 

Səhiyyə sahəsində inklüzivlik  ilkin səhiyyə xidmətlərinin güclən -
dirilməsi, əhalinin sağlamlığının monitorinqinin genişləndirilməsi məqsədilə
məlumat informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi, tibbi sığorta sisteminin
yaradılması, səhiyyənin maliyyələşdirilməsi sahəsində islahatların aparıl-
ması, tibbi təhsilin islahatı və dövlət sanitariya-epidemioloji nəzarətinin tək-
milləşdirilməsi və fövqəladə vəziyyətlərə qarşı hazırlığın güc lən-
 dirilməsindən ibarətdir.

İnsan kapitalının inklüziv inkişafı əhalinin sağlamlığı, ömür uzunluğu,
əhalinin yaşlaşması, doğum, reproduktiv sağlamlıq və digər geniş sahəli
məsələləri özündə cəmləşdirir. İnsan inkişafının təmin edilməsi ölkədə ilk
növbədə tibb və təhsil xidmətlərinin düzgün təşkilini tələb edir. Bu xid-
mətlərə olan tələbat və təklifin müəyyənləşdirilməsi xidmətlərə ehtiyacı
olan mövcud və gözlənilən əhalinin sayı, əhalinin tərkibi və əhalinin yer-
ləşdirilməsi haqqında məlumatlardan irəli gəlir. Tələb və təklifin tarazlıqda
olması dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərə qənaət edir və xərclənmələrin
effektivliyini artırır[7,s.55-60].

İnsan kapitalının inklüzivliyi dedikdə əhalinin optimal artımı, əhalinin
təkrar istehsalının optimal tipi də nəzərdə tutulur. Belə ki, əhalinin sürətli
artımı və ya stabil azalması davamlı inkişafa maneçilik törədir. Hal-hazırda
dünyada müşahidə edilən əhalinin sürətli artımı ətraf mühitə təsirin kəskin
artması və insanların bütün tələbatlarının çoxalması ilə ifadə olunur ki, bu
da yoxsulluğun, iqtisadi geriliyin və ictimai qeyri-stabilliyin artmasına təsir
göstərir.

İnsan inkişafı ölkənin davamlı sosial-iqtisadi inkişafı ilə şərtlənir. BMT-
nin ekspertləri tərəfindən işlənmiş və 1990-cı ildə təqdim olunmuş insan
inkişafı konsepsiyası davamlı inkişafın əsas və yeganə məqsədini - əhalinin
rifahını vurğulayır[8,s.14-18]. 

Eyni zamanda, sosial-iqtisadi inkişaf yolunda əhalinin rifahının təminatı
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hər bir dövlət üçün əsas məqsəd kimi hesab olunur. Beləliklə, insan inkişafı
və sosial-iqtisadi inkişaf qarşılıqlı əlaqəlidir və bir-birini qarşılıqlı
şərtləndirir.

Eyni zamanda, inkişaf etmiş ölkələrdə əhali sayının azalması və dünyada
gedən yaşlaşma proseslərinin sürətlənməsi əmək resurslarının və davamlı
inkişafda mühüm rol oynayan gələcək nəsillərin sayının azalması ilə
nəticələnir. Beləliklə, qlobal və milli səviyyədə davamlı insan inkişafı iqti-
sadi, sosial və demoqrafik inkişafla birlikdə qarşılıqlı əlaqələrin mürəkkəb
sistemini təşkil edir[6,s.24-31].

Əhalinin inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin əsas məqsədi ölkənin
inkişaf strategiyasına uyğun əhalinin kəmiyyət və keyfiyyət artımını təmin
etməkdir. Əhalinin keyfiyyəti insanların həyatının iqtisadi (məşğulluq,
adambaşına gəlir, qidalanmanın kaloriliyi qida təhlükəsizliyi), sosial
(səhiyyə sisteminin vəziyyəti, vətəndaşların təhlükəsizliyi, demokratik in-
stitutların inkişafı), mədəni (savadlılıq, mədəni müəssisələr), ekoloji (ətraf
mühitin vəziyyəti) və digər şəraitlərini özündə cəmləşdirən mürəkkəb və
kompleks bir məfhumdur[8,s.124-150]. 

İqtisadi və sosial inkişafın və əhalinin yaş-cins strukturunun əsas göstəri-
ciləri arasında müəyyən qarşılıqlı bağlılıq mövcuddur. Bu və ya digər dövr
ərzində əhalinin yaş strukturunun xüsusiyyətlərini bilməklə doğumun və
ölümün, həmçinin digər demoqrafik proseslərin, bütövlükdə əhalinin təkrar
istehsalının gələcək tendensiyası barədə kifayət qədər əsaslandırılmış
ekonometrik modellər qurmaqla, iqtisadi və sosial sahələrdəki bir sıra prob-
lemlərin əmələgəlmə ehtimalını qiymətləndirmək, bu və ya digər əmtəə və
ya xidmətə olan tələbatı, ayrı-ayrı regionlarda seçkilərin nəticələrini və s.
proqnozlaşdırmaq mümkündür

Qida təhlükəsizliyinin  rolu insan sağlamlığının  baza göstəricisidir.
Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatı sosial həyatın iqtisadi strukturunun
həyat qabilyyətliliyinin səviyyəsinin vacib faktoru və müəyyənləşdirici kri-
teriyasıdır. 

Beləliklə, qida təhlükəsizliyi  nəinki dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin,
eləcə də siyasi  ekoloji və səhiyyənin təhlükəsizliyinin əsas elementidir.
Ölkənin qida təhlükəsizliyini  təminatı dövlət qarşısında duran ən vacib
məsələlərdən biridir. Bu problemi dövlət xarici və daxili təhlükələri aradan
qaldıraraq həll edir. Müxtəlif xarici mənbələrdə qida təhlükəsizliyi prob-
lemini fərqli iqtisadi təhlillər təklif olunur. İ.Q.Uşaçev öz araşdırmalarında
qida təhlükəsizliyini  şərtləndirən əsas amillər sırasına təbii fəlakətləri
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cəmiyyətdə təbəqələşmənin dərinləşməsi və aztəminatlı əhalinin xüsusi çək-
isinin (payının) artması, kənd təsərrüfatında təkrar istehsalın səviyyəsinin
aşağı düşməsi göstərir[4,s.20-28].

Qida təhlükəsizliyini  şərtləndirən amillər kimi, əsas ərzaq məhsullarının
istehsalının həcminin azalmasını, ərzaq məhsullarının idxalının həcminin
artması, aqrar sənaye kompleksinin istehsal potensialının azalmasını, strateji
rezervlər, operativ və sığorta ehtiyatlarının çatışmazlığı əsas götürülür.

Moiseyev Y.V. qida təhlükəsizliyini  şərtləndirən əsas amil kimi əhalinin
gəlirlərinin aşağı səviyyəsini, daxili istehsalın lazımı səviyyədə olmamasını
göstərir, ərzaq təhlükəsini şərtləndirən amilləri 4 əsas qrupa bölürdü: ərzaq
məhsullarının istehsal həcminin azalması; əhalinin böyük bir hissəsi üçün
ərzaq məhsullarının əldə olunmasında iqtisadi baryerlər;  ərzaq məh-
sullarının keyfiyyətinin aşağı olması;  ərzaq təminatının idxaldan yüksək
səviyyədə asılılığı[5,s.70-72].  

Təhlillər göstərir ki, nəzəri-iqtisadi baxımdan qida təhlükəsizliyi - qida
məhsullarının istehsalı, daşınması, emalı, bölgüsü və istehlakını özündə əks
etdirən münasibətlər sistemini əhatə edir. Bu problemin nəzəri həllində ərza-
ğın həcmi ilə əhalinin sayı arasındakı nisbət, adambaşına qida məhsulları
istehlakının orta norması, tərkibi, yeyinti məhsulu kimi qiymətləndirilməsi,
yoxsulluq həddi, ərzaqla təmin olunma səviyyəsi və digər məsələlər
müəyyən edilir.

Müasir qloballaşan iqtisadi sistemdə qida təhlükəsizliyi qlobal səciyyə
daşımaqla,  əhalinin sağlam cəmiyyət quruculuğunun əsas prioritetidir və
insan kapitalının formalaşmasının əsasını təşkil edir. Qida təhlükəsizliyi iqti-
sadiyyatın elə bir vəziyyətini özündə əks etdirir ki, əhalinin fəal sağlam
həyat tərzi keçirməsi üçün zəruri həcmdə ərzaq məhsullarına olan tələbatını
təmin etmək mümkün olsun. 

Qida təhlükəsizliyi hər bir vətəndaşın ərzaq istehlakı səviyyəsindən bilav-
asitə asılı olmaqla həm mikro, makro, həm də qlobal səciyyə daşıyır. 

Ətraf mühitin mühafizəsi - ekoloji hüquq normalarında, qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş müəyyən prinsiplərə uyğun olaraq ətraf mühitdə təbii
mövcud olan maddi varlıqların ilkin kəmiyyət və keyfiyyətcə dəyişməsinə
yol verilməməsi, qorunub saxlanmasıdır. Onların arasında mərkəzi yeri in-
sanların həyat və sağlamlığının mühafizəsinin üstünlüyü tutur.  

Qeyri-sabit iqlim şəraitinin olması, ultrabənövşəyi şüalanmanın artması,
açıq və qapalı yerlərdə çirklənmiş havanın yayılması , suyun çirklənməsi
insan sağlamlığı üçün mühüm ekoloji risk amillərini  artırır.Əhalinin
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sağlamlığının qorunması üçün   ətraf mühitin yararlı olmasını müəyyən edən
və bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanmasının, ekoloji sistemlərin sabit is-
tifadəsini təmin edən ətraf mühitin keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən
edilməsi, yəni ətraf mühitin ekoloji tarazlığının normallaşdırılması əsas
göstəricilərdən biridir.

Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində əhalinin və sənayenin tələbatının
ödənilməsində təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması və ətraf mühitin
mühafizəsi qlobal xarakter daşıyır. Dayanıqlı sosial-iqtisadi inklüziv inkişaf
cəmiyyətin tələbatına cavab verməklə yanaşı ətraf mühitin təbii ehtiyat
potensialının keyfiyyətinin saxlanılması, məhsuldar qüvvələrin inkişaf
səviyyəsinə uyğun gələcək nəsillərin istifadəsinə verilməsi ətraf mühit və
təbii ehtiyatlardan düzgün istifadədən asılıdır. 

Son illərdə beynəlxalq əməkdaşlığın konvensiya, yaxud ikitərəfli müqav-
ilələr, razılaşmalar, proqramlar kimi formaları geniş yayılmışdır. Bu for-
malardan hər hansı birinin qüvvəyə minməsi ölkələrin ətraf mühitinin
mühafizə fəaliyyətinin bu və ya digər aspektləri üzrə öz üzərlərinə müəyyən
öhdəliklər qəbul etdiklərini təsdiq edir.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə  alaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,
səhiyyənin inklüziv inkişafı ölkənin həm iqtisadi indikatorları ilə, həm də
sosial indikatorları ilə analiz etmək və müqayisəli təhlilini şərh etmək əsas
məsələlərdən biridir.Ölkənin səhiyyə sisteminin inklüzivliyi dedikdə qida
təhlükəsizliyi, sağlam cəmiyyət quruculuğu, insan resurslarının inkişaf et-
dirilməsi və ətraf mühitin qorunması parametrləri nəzərdə keçirilir.Həmçinin
göstərilən  indikatorlar ölkənin dayanıqlı inkişafını xarakterizə edən para-
metrlər olduğundan ,parametrlərin artıb və azalmasını müqayisəli təhlilini
aparmaq üçün ekonometrik modellər qurmaqla, nəticələrini proqnoz-analitik
şərhlər vermək lazımdır.
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MÖVCUD�VƏZİYYƏTİ�VƏ�İNKİŞAF�PERSPEKTİVLƏRİ

XÜLASƏ

Müasir dövrdə kimya sənayesinin inkişafı neft hasil edən bütün ölkələr
üçün mühüm göstərici hesab edilir, çünki bütövlükdə ölkənin sosial-iqtisadi
potensialının geniş aspektdə inkişaf etməsini özündə əks etdirir. Azərbay-
canın neft-kimya sənayesinin potensialının, infrastrukturunun  ölkə iqti-
sadiyyatının inkişafındakı rolu və əhəmiyyətinin təhlili bu sektorun
inkişafının iqtisadi artıma təsirinin qiymətləndirilməsini ifadə edir.

Məqalədə Azərbaycanın kimya və neft kimya sənayesinin mövcud
vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini təqdim edərkən ölkənin xü-
susiyyətlərini, siyasi aspektlərini və iqtisadi mövqelərini təhlil edərək
müəyyənləşdirməyin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərilmişdir. 

Açar sözlər: neft-qaz sektoru, neft-kimya sənayesi, kimya, polimer is-
tehsalı, karbamid

Azərbaycanda kimya və neft-kimya sənayesinin təməlinin qoyuluşu
XIX əsrin 60-70-ci illərinə təsadüf etməklə bilavasitə neft emalı sə-
nayesinin inkişafı ilə bağlıdır və o dövr üçün Azərbaycanın yeni bir sənaye
sahəsi olan kimya sənayesi məhz XIX əsrin sonlarından başlayaraq
mürəkkəb və uzun bir tərəqqi yolu keçmişdir. Neft sənayesinin inkişafında
ikinci mərhələ 1920-ci ildə Azərbaycanda neft sənayesinin
milliləşdirilməsindən sonra başlayır və 1949-cu ildə açıq dənizdə "Neft
Daşları" yatağının aşkarlanmasından əvvəlki dövrü əhatə edir. 1921-ci ildə
neft hasilatı 2,4 milyon tona endirildi. Azərbaycanda kəşfiyyatın
genişləndirilməsi ilə əlaqədar bir sıra yeni sahələr aşkar edilmiş və isti-
fadəyə verilmişdir (xüsusilə Qala, Buzovna-Maştağa və s.). (1)

1930-cu illərdə, Azərbaycan SSR-in neft emalı sənayesində ETİ-nin
nailiyyətlərini tətbiq etmək nəticəsində zavodların bütün texniki profilləri
və onların bütün texnoloji prosesi dəyişir. (11,128) Əsasən, emal is-
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tehsalının texnoloji bazası və təmizləyici qurğulardakı məhsuldarlıq art-
mışdır. 

Artıq 1941-ci ildə neft hasilatı 23,6 milyona qədər artırılmışdır.
Müharibə dövründə (1941-1945), neft texnikasının və neft sənayesi
mütəxəssislərinin SSRİ Şərq bölgələrinə (Tatarıstan, Türkmənistan,
Başqırdıstan və s.) hərəkəti nəticəsində Azərbaycanda neft hasilatı 11,1 mi-
lyon tonadək azaldı. Üçüncü mərhələ 1950-ci ildə "Neft Daşları" yatağının
işə salınması ilə başlayır və bu, dəniz neft sənayesinin inkişafı üçün əsasdır
və 1969-cu ilə qədər davam edir. Bu mərhələdə dəniz kəşfiyyatı işləri
genişlənir, bir sıra yeni neft və qaz yataqları açılır və istifadəyə verilir,
hidravlik neft qurğularının tikintisi və dənizdə neft hasilatı infrastrukturu
inkişaf etdirilir. Bu mərhələdə bir sıra yeni neft-qaz kondensat yataqları da
istifadəyə verilmişdir. Bu dövrdə "Neft daşları" və digər sahələrin inkişafı
və istismarı xüsusilə sıx idi. Kompleks mühəndislik və elmi-texniki təd-
birlərin tətbiqi nəticəsində burada əhəmiyyətli investisiyalar qoyuldu, met-
alların qənaəti, yüksək əmək məhsuldarlığı təmin olundu. Dördüncü
mərhələ 1969-cu ildə başlayır və Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının bütün
sahələri kimi neft-qaz sənayesi dinamik inkişaf yoluna qədəm qoyması da,
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi ilk dövrə təsadüf
edir. Bu dövrdə Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin tarixində, xüsusilə də
dənizdə neft hasilatının inkişaf tarixində, yeni dövr başlayır. 1970-ci ildə
Xəzər Sənaye İstehsalat Birliyi yaradılır. (5)

1997-ci ildən ölkədə siyasi və iqtisadi sabitliyin qurulması ilə yanaşı,
sənaye istehsalında artım müşahidə olunmuşdur. Suverenlik dövründə,
əsasən neft-qaz sektorunun inkişafında digər sənayelər arasında çəkilən
xarici investisiyalar mühüm rol oynayıb - bu sənayenin inkişafı, həm də
birbaşa və ya dolayısı ilə, digər sənaye sahələrinin dirçəlməsinə təkan verdi.
Eyni dövrdə sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsi aparılmış və bazar
iqtisadiyyatı institutlarının əsasları qoyulmuşdur. 2004-cü ildən başlayaraq
Azərbaycanda sənayeləşdirmə templəri artdı, sənayenin regional struktu-
runun optimallaşdırılması əsas prioritetlərdən biri hesab olundu. Ötən dövr
ərzində infrastruktur layihələri ilə yanaşı, dövlət investisiyaları bir sıra is-
tehsalata yönəldilmiş layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmiş, ölkədə
biznes investisiyaları üçün əlverişli bir iqlim yaranmış, fərdi sahibkarların
həyata keçirdiyi layihələrin imtiyazlı dövlət maliyyələşdirilməsi təmin
edilmiş və zərurət olduqda bu layihələrdə hökumətin iştirak payı təmin
edilmişdir.(2)
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Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın emal sənayesi istehsalının struk-
turunda kimya və neft-kimya sənayesinin məhsulları 10 faizlik yer tutur.

Neft-kimya sənayesinin xarakterik xüsusiyyəti ondadir ki, onun is-
tehsalatları arasında şaquli və üfüqi əlaqə mövcuddur.(3) Azərbaycanın
neft-kimya sənayesində istehsal olunan məhsulun böyük hissəsi daxili is-
tifadə üçün, yalniz 3-də bir hissəsi iqtisadiyyatın digər sahələrində, daxili
istehlak və ixrac üçün istifadə edilir. 

Azərbaycan Respublikasında neft-qaz emalı və neft-kimya sənayesinin
strateji inkişafı barədə AR Prezidentinin sərəncamı  ölkə üzrə neft-kimya
sənayesinin problemlərinin həlli üçün əsas sənəd hesab olunur. Bu strate-
giyada hədəflər, tapşırıqlar və sahənin daxili və xarici bazarda inkişaf pri-
oritetləri və reallaşdırılması mexanizmləri müəyyən edilmişdir. Ölkənin
neft-kimya sənayesi Azərbaycanın strateji sahələrindən hesab edilməklə
yanaşı ölkə iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Xammal məh-
sullarından əlavə, Azərbaycan həmçinin yarımfabrikat, müxtəlif təsərrüfat
sahələri üçün məhsullar ixrac edir. 

Azərbaycanın neft-kimya sənayesi özündə müxtəlif çeşiddə kimya və
neft kimya məhsulları istehsal edən 5 sayda böyük sənaye sahələrini bir-
ləşdirir.

Kimya sənayesi bir neçə sahələrdən ibarətdir:
1) Dağ-mədən kimyası (mineral xammalın hasilatı);
2) Əsas kimya (duz, turşu, mineral gübrələrin alınması);
3) Üzvi sintez kimyası (karbohidrogen xammalı, yarımfabrikat is-

tehsalı);
4) Polimerlər kimyası (plastik kütlə, kauçuk, müxtəlif liflərin alınması);
5) Polimer materiallarının emalı (şin, polietilen hazırlanması).
Azərbaycanın kimya və neft kimya sənayesinin aparıcı sahəsi əsas

kimya təşkil edir ki, burada maliyyə baxımından kimya sənayesində is-
tehsalın 2/3 hissəsi buranın payına düşür. Bu sahədə əsas kimya məh-
sullarının istehsalı həyata keçirilir. Dünya təcrübəsinə əsasən görmək olar
ki, kimya sənayesinin inkişafı digər sənaye və təsərrüfat sahələri üçün mul-
tiplikativ effekti rolunu oynayır və əhalinin dayanıqlı məşğulluğuna gətirib
çıxarır. Belə ki, neft-kimya sənayesində yaranan bir iş yeri, digər əlaqəli
sahələrdə 5-6 yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxarır. Neft-kimya məh-
sulları istehsalı ilə məşğul olan müəssisə metallurgiya, tekstil, maşın-
qayırma və kənd təsərrüfatı müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Qeyd
etmək lazımdır ki, Azərbaycanın kimya sənayesində çalışanların sayında
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əvvəlki illə müqayisədə 2016-ci ildə 3 % azalma müşahidə edilmişdir.
Kimya sənayesində təxminən 170-ə yaxın sayda iri və orta sahibkarlıq sub-
yektlər var. Müəssisələrdə təxminən 12000-nə yaxın sayda işçi çalışır.

Qeyd etməliyik ki, son illərdə ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı və
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi sahəsində önəmli nəticələr əldə edilsə də
hələlik bu sahədə mövcud bütün problemlər həllini tapmamışdır. Hazırda
Azərbaycanda kimya sənayesinin inkişafına və iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsinə təsir edən problemlər sırasında aşağıdakıları qeyd edə
bilərik: 

-perspektivli və potensial inkişafa malik sahələrə, müəssisələrə in-
vestisiya qoyuluşlarında səmərəli və güzəştli yanaşma probleminin qal-
ması;

-kimya sənayesində olan texniki və texnolojı bazanın mütərəqqi inkişaf-
dan geriliyi;

-ölkədə müasir elmi və intellektual potensialın zəifliyi;
-yüksək ixtisaslı, peşəkar mütəxəssislərin, intellektual qabiliyyətli in-

sanların hazırlanma səviyyəsinin qeyri-mükəmməlliyi;
-innovasiya fəaliyyətinin inkişafını təmin edəcək tənzimləmə mex-

anizminin və infrastrukturun kifayət qədər inkişaf etməməsi;
-kimya sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətli, innovasiya yönümlü

məhsul istehsalına meyilli olmaması;
-müasir keyfiyyət standartlarının tətbiqinin kifayət qədər formalaşma-

ması;
-istehsal fondlarının, texnoloji avadanlığın amortizasiyasının yüksəkliyi,

yeni və müasir avadanlıqların tətbiq əmsalının aşağı olması;
-məhsul istehsalında material və enerji tutumluğunun səviyyəsinin yük-

səkliyi; 
-idarəetmə sisteminin və menecmentin peşəkarlıq səviyyəsinin müasir

tələblərə cavab verməməsi.
Kimya və neft-kimya sənayesi iqtisadiyyatın bütün sahələrində istifadə

edilən geniş məhsul çeşidi istehsalı ilə (16000-dən çox) xarakterizə olunur.
Bu məhsullarının geniş istehlakçıları əsasən: inşaat, maşınqayırma, yüngül
sənaye, yanacaq-energetika sənayesi, nəqliyyat, rabitə, səhiyyə, mebel sə-
nayesi, tara və qablaşdırma istehsalı, müdafiə sənayesi və aqrar-sənaye
kompleksi təşkil edir.

90-cı illərdə aparılan iqtisadi islahatlar və ölkə iqtisadiyyatının struktur
yenidən qurma işləri ölkənin kimya və neft-kimya sənayesinə ziyansız
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ötüşməmişdir. Real tələbin azalması, dünya bazarında artan rəqabət istehsal
potensialının yenidən gözdən keçirilməsinə zərurət yaratmışdır. Belə ki,
son illər istisna olmaqla sahəyə yatırılan investisiyanın azalması istehsal
həcminin də enməsinə səbəb olmuşdur.

Lakin son illərdə ölkə səviyyəsində bu sahəyə göstərilən diqqət və
qayğının nəticəsində bu sahənin effektivliyi artmışdır: iqtisadi-maliyyə
göstəriciləri, rentabelliyi və əmək məhsuldarlığı yüksəlmişdir. Azərbay-
canın kimya sənayesində əsas kapitala investisiyaların həcmində isə 2015-
ci ildə əvvəlki illə müqayisədə 224% artım müşahidə olunsa da, 2016-cı
ildə isə bu artım 172 % olmuşdur ki, (6) burada ölkədə bu sahəyə marağın
artması və SOCAR Polimer, Karbamid zavodlarının tikintisi və Azərikimya
İB-də aparılan yenidən qurma işləri ilə əlaqədardır.

Son illərdə müşahidə edilən neft-kimya sənayesinin artım dinamikası
son illərdə ölkənin ödəmə qabiliyyətli istehlakçıları tərəfindən bu məh-
sullarına olan tələbatının ölkəyə idxal edilən neft-kimya məhsullarına
nəzərən əhəmiyyətli dərəcədə artması hesabına təmin edilmişdir. Bununla
yanaşı kimya və neft-kimya sənayesində mövcud olan müsbət tendensiyaya
baxmayaraq, bu sahənin istehsal potensialı aşağı texniki səviyyə ilə, qeyri
qənaətbəxş vəziyyəti ilə və dünya bazarı səviyyəsinə (qiymət və texniki
parametrlərə görə) tam cavab verməyən keyfiyyəti ilə xarakterizə olunur. 

Sahənin�inkişaf�perspektivləri

Təməli 2011-ci ilin dekabrında dövlətimizin başçısı cənab İlham
Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuş Karbamid zavodu “2008-2015-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təmi-
natına dair Dövlət Proqramı”na əsasən tikilmişdir.(4)

Ammonyak, karbamid mayesi və əmtəəlik karbamid istehsalı
bölmələrindən ibarət olacaq zavodda sutkada 1200 ton ammonyak və 2000
ton karbamid istehsal edilməsi nəzərdə tutulur. Gürcüstanda da analoji za-
vodun tikilməsi həm ölkəmizin kənd təsərrüfatında azot gübrəsinə tələbatın
tam təmin edilməsinə, həm də region bazarlarına yeni və perspektivli məh-
sul çıxarılmasına əlavə imkanlar yaradacaqdır. İki zavodun birgə istehsal
gücü 1 milyon ton təşkil edəcəkdir. 2018-ci ildə açılışı gözlənilən Karbamid
zavodlarının Ammonyak və karbamid  məhsullarının istehsal gücünə görə
Azərbaycan Qafqazda lider mövqeyini əldə edəcəkdir.

Azərbaycanın Qaradağ rayonunda tikilmiş Qaradağ Metanol Zavodunu
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2013-cü ildən fəaliyyətə başlamışdır. Metanol adətən təbii qazdan əldə
edilən və təbii yolla parçalana bilən şəffaf rəngli neft-kimyəvi mayedir.
Metanol sintetik toxuculuq malları, təkrar emal plastiki, məişət boyaları və
yapışdırıcıları, peno-balışlar və yastıqlar kimi saysız-hesabsız sənaye və
istehlak mallarının hazırlanması üçün istifadə olunur. Metanol – evlərin
daxili istilik sistemləri və mətbəx üçün yanacaq kimi istifadə olunur və
həmçinin səmərəli nəqliyyat yanacağı kimi də istifadə oluna bilər. Biodizel
istehsalı, dimetil efiri elektrik enerjisi istehsalında və digər proqramlarda
metanolun istifadəsinə olan tələbat artdıqca bazarların sayı da artır və
metanolun istifadəsi ilə bağlı yeni proqramlar tətbiq olunur. Metanol
həmçinin benzinə əlavə olunduğu zaman yanacağın daha təmiz yanmasına
və ətraf mühitə emissiyanın daha az olmasına səbəb olan yanacaq kompo-
nentlərinin istehsalı üçün də istifadə olunur. Növbəti illərdə irəli sürülən
layihələrdən biri də Formaldehid zavodlar kompleksi olacaqdır. Formalde-
hid və onun törəmələrinin (qətranların) istehsalı üzrə zavodlar kompleksi
metanoldan xammal kimi istifadə edərək alınan fərqli məhsulların is-
tehsalını nəzərdə tutur. Formaldehid məhsulu inşaat və ağac məhsulları,
güclü maşınqayırma qatranları və külli miqdarda həşərat öldürücülərə olan
tələbat səbəbindən tarixən ən böyük metanol törəməsi olubdur. Fenol-
formaldehid qətranları laminatlar, tökmə birləşmələr və taxta yapışdırıclar
üçün istifadə olunur. Azərbaycan hal-hazırda qətran tərkibli taxta məh-
sullarını Rusiya, Türkiyə və Bolqarıstandan idxal edir.

Bununla yanaşı onu da qeyd etmək lazımdır ki, statistik göstəricilərə
əsasən Azərbaycanda kimya sənayesinin əsas məhsulların istehsalında
(propilen, etilen, polietilen və s.) 2015-ci ildə 6 % artım olduğu halda 2016-
ci ildə bu rəqəm 4 % azalmışdır. (7)  Həmçinin, sənaye məhsullarının
ümumi həcmində rezin və plastmas məmulatları istehsal edən sahənin payı
2015-ci ildə 0.4 %, 2016-cı ildə isə 0.6 % artmışdır ki, (10) bu da həmin
sahədə artan istiqamətdə inkişafının göstəricisidir. Bununla yanaşı, bu
sahənin əsas məhsulları hesab olunan, polimer örtüklərin, plastik qapı
pəncərə bloklarının, bərk polietilen məhsullarının ümumi istehsal həcmləri
2015-ci ildə 40 %-ə yaxın azaldığı halda, 2016-ci ildə azalma tendensiyası
bir qədər səngiyərək, 6 %-ə qədər azalmışdır.(9) Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kimya müəssisələrində rezin
və plastmas məmulatlarının istehsalı 2015-ci ildə 3 % artmışdır. 2016-cı
ildə bu rəqəm 6 %-ə qədər azalmışdır. (8) Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
və neft-kimya məhsulları istehsal edən müəssisələrinin sayı 2015-ci ildə 5
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% -ə qədər azalsa da, 2016-cı ildə bu rəqəm 8 % -ə qədər artmışdır ki, bu
da ölkədə bu sahəyə əsəsən dövlət tərəfindən yatırılan investisiya ilə əlaqə-
dardır.

Azərbaycanın kimya və neft kimya sənayesinin ciddi investisiyaya, in-
novativ dəyişiklərə, istehsalat bazasının modernizasiyası və inkişaf et-
dirilməsinə ehtiyacı olmasına baxmayaraq, yüksək inkişaf və böyümə
potensialına malikdir. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasında neft-qaz
emalı və neft-kimya sənayesinin inkişaf strategiyası haqqında sərən-
camında kimya və neft kimya sənayesinin inkişaf prioritetləri müəyyən
edilmişdir. Strategiyanın əsas hədəfləri kimya və neft-kimya sənayesinin
inkişafı üçün zəruri şərtlərin yaradılması, rəqabət qabiliyyətli neft-kimya
məhsullarının istehsal həcminin artırılması, yerli istehsalçıların yerli və
xarici bazarda olan mövqeyinin gücləndirilməsi təşkil edir.

Hesab edirik ki, Azərbaycanın kimya və neft kimya sənayesinin
inkişafının təmin edilməsi üçün aşağıdakılar edilməlidir:

Azərbaycan iqtisadiyyatında neftin rolu və yeri onu deməyə əsas verir
ki, iqtisadiyyatımızın uzunmüddətli və sabit inkişafının təminatçısı olan
əsas seqment olaraq qalacağı şübhəsizdir. Azərbaycanın neft və qaz, neft
emalı, neft-kimya və kimya kompleksinin davamlı inkişafı üçün uzunmüd-
dətli şəraitin yaradılması məqsədilə dövlət tərəfindn hədəf proqramları həy-
ata keçirilməlidir. Tətbiq edilən proqramlar neft sənayesinin sistem
problemlərini həll edilməsinə və məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin
artırılmasına və dünya bazarlarının inkişafına və bazar iqtisadiyyatı
idarəetmə prinsiplərinin təkmilləşdirilməsinə təkan verəcəkdir. Bu baxım-
dan, bizim fikrimizcə, sənayenin maddi-texniki bazasını daim təkmil-
ləşdirmək və inkişaf etdirmək, elmi-texniki inkişaf və tədqiqat işlərinin
səviyyəsini yüksəltmək, sərmayə üçün şərait və əlverişli bir rejim yarat-
maq, neft hasilatında ən yeni texnologiyaları və dünya təcrübəsini tətbiq
etmək lazımdır.
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ABSTRACT

In the contemporary period, the development of the chemical industry
is an important indicator for all oil producing countries, as a whole reflects
the broader development of the country's socio-economic potential. The
analysis of the role and importance of the potential of the petrochemical
industry in Azerbaijan, the role of infrastructure in the development of the
country's economy, is an assessment of the impact of economic growth on
the development of this sector.

The article highlights the importance of identifying and analyzing the
country's characteristics, political aspects and economic positions while
presenting the current status and prospects of the chemical and petrochem-
ical industry in Azerbaijan.

Keywords: oil-gas sector, petrochemical industry, chemical industry,
polymer production, carbamide



22 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (13) 2018

NURANƏ İSLAMOVA İQTİSADİYYAT

JEL�kodlar: M1, M2
NURANƏ�İSLAMOVA�

Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı

BİZNES�MÜHİTİ�VƏ�ONUN�ƏLVERİŞLİLİYİNİN�MAHİYYƏTİ

XÜLASƏ

Tədqiqatın məqsədi biznes mühitinin və onun əlverişliyinin, iqtisadi
kateqoriya kimi, mahiyyəti ilə bağlı müxtəlif yanaşmaların müqayisəli anal-
izindən ibarətdir. Tədqiqat zamanı biznes mühitinin əlverişliliyinin kiçik
və orta sahibkarlığın inkişafında rolu, biznes mühitinin əlverişliliyinin
qiymətləndirilməsində istifadə edilən əsas determinantlar tədqiq edilib.
Biznes mühitinin əlverişliliyinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi tədbir-
lərinin işçilərin sosial müdafiəsi məsələləri ilə ziddiyyət təşkil etməsi də
məqalədə öz əksini tapıb. 

Açar sözlər: biznes mühiti, iqtisadi azadlıq, Doing Business, kiçik və
orta biznes, sosial müdafiə

GİRİŞ

Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan "Doing Business 2019" hesabatında
Azərbaycanın iqtisadi sahədə həyata keçirdiyi islahatlar yüksək
qiymətləndirilərək 190 ölkə arasında 25-ci yerə yüksəlib. Bu nəticələr
ölkədə biznes mühitinin 2018-ci il üzrə əlverişliliyini xarakterizə edir.
Azərbaycan öz reytinq və nüfuzuna görə bir sıra aparıcı dövlətləri geridə
qoyur.  Azərbaycanın mövqeyinin belə mötəbər reytinqdə  irəliləməsi bilav-
asitə Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən kompleks iqtisadi
islahatların  nəticəsidir. Qeyd edək ki, 2018-ci il hesabatında ölkəmizin
reytinqi bir qədər aşağı, yəni 57-ci yerdə idi. 

Biznes mühitinin əlverişliliyinin ölkələrarası müqayisəsinin aparılması
ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına yaradılan şəraitin müqayisəli
qiymətləndirilməsidir. Kiçik və orta sahibkarlığın davamlı inkişafı  üçün
biznes mühitinin əlverişliliyinin təmin edilməsi vacib şərtdir. Bu problem
həm nəzəri, həm də praktiki olaraq bütün ölkələrdə geniş təqdiq
edilməkdədir. Qloballaşmanın dərinləşməsi ölkələrarası əlaqələri
genişləndirməklə yanaşı ayrıca götürülən ölkə iqtisadiyyatını dünya təsər-
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rüfat sistemindən asılı edir. Dünyada təsərrüfat sistemində, xüsusilə
maliyyə sistemində hər hansı səviyyəli böhran rəqabətqabiliyyəti zəif olan
ölkələrin iqtisadi sisteminə ciddi zərər vura bilir. Bu isə, əksər hallarda,
ölkədə mövcud  iqtisadi siyasətlərin dəyişməsinə, hətta biznes mühitinin
pisləşməsinə səbəb olur.  

Özəl sahibkarlığın inkişafının zəruriliyi qloballaşma prosesi ilə ciddi
şəkildə əlaqəlidir. Qloballaşma dərinləşdikcə istehlakçıların mal və xid-
mətlərə olan tələbləri də inkişaf etməkdədir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrlə
inkişaf etmiş ölkələr arasında mədəni, siyasi, iqtisadi, texnoloji və sair
əlaqələrin genişlənməsi istehlakçıların iqtisadi davranışı arasındakı fərqləri
də azaldır. İstehsalçılar bazarda qərabətə dözmək üçün daha innovativ və
çevik olmağa cəhd edirlər. İstehsal prosesində əhalinin daha geniş
təbəqəsinin investisiyalarından istifadə imkanları artır. Digər tərəfən,
əhalinin daha geniş təbəqəsi ÜDM istehsalında və artımında iştirakçı olur.
Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, özəl müəssisələrinin idarəedilməsi və
fəaliyyətinin planlaşdırılması da elmi yanaşmanı tələb edir. Bu problemlər
də getdikcə tədqiqatçıların diqqətini cəlb etməkdədir. 

Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına biznes mühitinin təsiri birmənalı
qəbul edilsə də onun “hansı aspektlərinə” biznes mühitinin “hansı amil-
lərinin” “nə qədər” təsir etməsinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi mühüm
elmi və paraktiki əhəmiyyət daşıyır. Belə bir miqyasda qiymətləndirilmənin
aparılması biznes mühitinin əlverişliliyi ilə kiçik və orta sahibkarlıq arasın-
dakı əlaqənin ölkədən ölkəyə fərqlənməsi qənaətinə  gətirir.  

ƏDƏBİYYATA�BAXIŞ

İqtisadi ədəbiyyatda özəl müəssisələrin milli iqtisadiyyatda roluna həsr
edilmiş tədqiqatların sayı artmaqdadır. Belə tədqiqatlar əsas nəticəsi ondan
ibarətdir ki, bütün dünyada milli iqtisadiyyatların inkişafında  özəl müəs-
sisələrinin rolu artmaqdadır (1). Elə buna görə də bəzi müəlliflər özəl müəs-
sisələrini iqtisadi artımın əsas “motoru” hesab edirlər (2). Avropa
Komissiyasının hesabatına əsasən Avropa İttifaqında belə “motorların” sayı
artıq 23 milyondan çoxdur. Aİ-da özəl müəssisələri biznes ictimaiyyətinin
98% təşkil edir. İşsizliyin aradan qaldırılmasında özəl müəssisələrinin rolu
danılmazdır. Özəl sektorda fəaliyyət göstərən məşğulların 2/3 hissəsi məhz
kiçik və orta ölçülü müəssisələrin payına düşür. Son 5 ildə yaradılan yeni
iş yerlərinin 80% özəl müəssisələri tərəfindən yaradılıb (3). Bu göstəricilər
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iqtisadi cəhətdən mühüm olduğu qədər də iqtisadi siyasətin qurulması üçün
düşündürücüdür. 

Bəzi tədqiqatçılar özəl müəssisələrin inkişafında konseptual fərqlərin
olduğunu qabardırlar. Onlar iddia edirlər ki, hansı özəl müəssisə öz
fəaliyyətini innovativ və kreativ əsasda qurmağa çalışacaqsa və fəaliyyət
istiqaməti kimi mövcud istehlakçının davranışını deyil, perspektiv bazarı
nəzərədə tutacaqsa, o, sürətlə inkişaf edəcək. Buna “Kreativ yönlü
sahibkarlıq” yanaşması demək olar. Əksinə, əgər özəl öz fəaliyyətini yalnız
mövcud bazarın və mövcud istehlakçının tələbi əsasında quracaqsa, onun
inkişafı davamlı olmaya bilər.    Bu, “istehlakçıya yönələn sahibkarlıq” ad-
landırıla bilər (4). 

Gonzales Rocha tərəfindən aparılan tədqiqatlarda göstərilir ki, fiskal
siyasətlə biznes mühitinin əlverişliliyinin yüksəldilməsi kiçik və orta biz-
nesin inkişafına, ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin artmasına təkan verir (5).
Angahar (2012) (6) və Storey and Johnson (1987) tərəfindən aparılan
tədqiqatlarda da kiçik və orta biznesin məşğulluğun artırılmasında, yeni iş
yerlərinin yaradılmasında rolu böyükdür. Özəl müəssisələrinin fəaliyyətinin
genişləndirilməsində investisiyaların cəlbi fiziki infrastrukturun
vəziyyətindən və dövlətin iqtisadi siyasətindən çox asılıdır. Özəl müəs-
sisələrinin inkişafına fiskal və monetar siyasətin təsirləri fiziki infrastruktur
və əmək qanunvericiliyinə nisbətən daha az hiss olunandır. 

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının qiymətləndirimələrinə görə kiçik
sahibkarlıq üçün biznes mühiti üç əsas perspektivi nəzərə almalıdır: 1) iqti-
sadi siyasət, qanunvericilik və tənzimləmə çərçivələrini; 2) təşkilatı
çərçivəni; 3) bazarlar konyukturalarını, sosial və iqtisadi vəziyyəti. Bu per-
spektivlər hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları, həmçinin digər maraqlı
tərəflər  arasında geniş müzakirə predmeti olmalıdır. Qlobal Rəqabərqa-
biliyyətlilik Hesabatının hazırladığı göstəricilər bu perspektivləri müəyyən
dərəcədə əhatə edir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı qeyd edir ki, iqtisadi
siyasətin, qanunvericiliyin və dövlət tənzimləməsi ilə bağlı  tədbirlərin
qiymətləndirilməsi vacibdir. Çünki özəl biznes mühiti ilə bağlı və ya tez-
tez dəyişə bilən qanunvericiliklə bağlı yaranan mürəkkəb prosedurları yer-
inə yetirmək üçün  idarəetmə və maddi resurları azdır (7).

Beləliklə, iqtisadi ədəbiyyatın araşdırılması bizə belə bir elmi nəticəyə
gəlməyə əsas verir ki, ölkənin makroiqtisadi inkişafı, sosial rifah səviyyəsi
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafından asılılıdır. Hansı ölkədə biznes
mühiti daha yaxşı inkişaf edibsə, o ölkədə iqtisadi inkişaf səviyyəsi yük-
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səkdir. Həmçinin belə bir nəticə də əldə olunur ki, sahibkarlığın inkişafı
ölkədə formalaşan biznes mühitinin əlverişliliyindən asılıdır. Hansı ölkədə
biznes mühiti yaxşıdırsa, o ölkədə də özəl müsəsisələrin davamlı inkişafı
təmin edilib. Biznes mühitinin əlverişliliyi isə dövlətin iqtisadiyyata mü-
daxiləsi dərəcəsi ilə daha çox bağlıdır. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi
artdıqca biznes mühiti pisləşir. Müdaxilə azaldıqca, biznes mühiti
yaxşılaşır. Bəs, hansı sahələrdə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi biznes
mühitinə təsir göstərir. Axı dövlətin iqtisadiyyata hər hansı müdaxiləsi
biznes mühitinə təsir göstərmir və ya ya mənfi təsir göstərmir. Belə olan
halda biznes mühitinə təsir göstərən və dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi
hesab edilə bilən bəzi  amillərin ayrılmasına və daha dərindən tədqiq
edilməsinə ehtiyac var. 

Qeyd edək ki, müxtəlif müəlliflər biznes mühitinə təsir göstərən amilləri
müxtəlif cür təsnifləşdirirlər. Bu sahədə ən geniş yayılan və bütün dünyada
əsas qiymətləndirmə metodu kimi istifadə edilən metod Dünya Bankının
Doing Buisness qrupunun hazırladığı metoddur. Bu tədqiqat əsasında
biznes mühitinin əlverişliliyi ilə bağlı ölkələrin reytinqləri hesablanır.
Doing Buisnes tədqiqat qrupu tərəfindən aparılan tədqiqatlarda biznes
mühitinin əlverişliliyinə təsir göstərən əsas amillərin sayı və tədqiqata cəlb
edilən ölkələrin sayı ildən ilə təkmilləşdirilir. Məsələn, ilk tədqiqat zamanı
133 dövlət tədqiqata cəlb edildiyi halda 2017-ci ildə tədqiqata cəlb edilən
ölkələrin sayı 190-a çatdırılıb. 

Doing Buisnes  biznes mühitinin əlverişliliyi göstəricisi kimi əvvəllər
5 göstəricidən, o cümlədən 1)şirkətin yaradılması, 2)işçilərin işə qəbulu;
3)işçilərin işdən azad edilməsi, 3)müqavilələrin yerinə yetirilməsi, 4) kred-
itlərin əldə edilməsi imkanı göstəricilərindən istifadə edirdi. Sonrakı illərdə
göstəricilərin sayı 7-yə, daha sonra 10-a çatdırılıb. Hazırda Doing Buisness
tədqiqat qrupu biznes mühitinin əlverişliliyini müəyyən etmək  üçün 11
göstəricidən istifadə edir. Biznes mühitinin əlverişliliyinin əsas amilləri
kimi bu göstəricilər də ildən ilə təkmilləşdirilib. Hazırda 11 göstəricidən
istifadə edilir. Bu göstəricilər bunlardır:1) şirkətin yaradılması; 2)tikintiyə
icazənin alınması; 3)elektrik enerjisinə qoşulma; 4)mülkiyyətin qeydiyyata
alınması; 5)kreditin alınmasının asanlığı; 6)kiçik investorların qorunması;
7)vergilərin ödənilməsi; 8)xarici ticarətin asanlığı; 9)müqavilələrin yerinə
yetirilməsinin təmin edilməsi; 10)ödəmə qabiliyyətinin olmaması prob-
leminin həlli; 11) əmək bazarının tənzimlənməsi. Bu göstəricilərin özləri
də alt-göstəricilərdən ibarətdir və onlar əsasında müəyyən edilir. 
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Doing Business yeni müəssisənin qeydiyyata alınmasını tənzim edən
normaların əlverişlilik dərəcəsini hərtərəfli qiymətləndirməyə imkan verən
4 göstəricini təhlil edir: 1)zəruri prosedurların sayı; 2)qeydiyyata sərf edilən
orta müddət; 3)qeydiyyat üçün rəsmi xərclər; 4)pul depozitinin minimum
məbləği. Bu amillərin bisnes mühitinə təsirinin öyrənilməsi zamanı
müəyyən fərziyyələr də edilir. Məsələn, belə fərz edilir ki, şirkət açmaq
istəyənlər üçün məlumatlar tam açıqdır, şirkətin açılmasına razılıq verən
müvafiq dövlət orqanında qəsdən süründürməçilik və korrupsiya halları
baş vermir. Digər tərəfdən, müxtəlif ölkələrdə özəl müəssisələrin ölçüləri
müxtəlif olduğundan və şirkətin ölçüsündən asılı olaraq qanunvericilikdə
fərqlər yarandığından Doing Buisness özəl müəssisəsinin özünəməxsus
modelini formalaşdırır. Doing Buisnesə görə “model şirkət” öz hüquqi
təşkilati formasına görə məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir, ölkənin əhalisi
çox olan şəhərində yerləşir, tamamilə yerli şirkətdir, onun 5 fiziki təsisçisi
var, nizamnamə fondu ölkədə adambaşına orta gəlirdən 10 dəfə çoxdur,
lisenziya tətbiq edilməyən adi mal istehsal edir, xidmət göstərir və ya
ticarətlə məşğuldur, istifadə etdiyi binaları və ya ticarət obyektlərini icarəyə
götürür, heç bir xüsusi güzəştlərə malik deyil, fəaliyyətə başladığı bir aydan
sonra 50 işçisi var, 10 səhifə həcmində  sənədləri var.  

Şirkətin qeydiyyata alınması üçün zəruri olan prosedurlar da müəyyən
model əsasında müəyyənləşdirilir. Məsələn, prosedurların sayı hesab la -
nan da  yalnız təsisçilərin özü tərəfindən yerinə yetirilən prosedurlar nəzərə
alınır. Hüquqi cəhətdən vacib olmayan prosedurlar nəzərə alınmır.  –
şirkətin gündəlik fəaliyyətində yerinə yetirilməsi mütləq şərt olan hallar
istisna olmaqla. Təkcə ayrı-ayrı şirkət növləri üçün vacib olan xüsusi prose-
durlar hesaba alınmır. Kommunal xidmətlərə qoşulma ilə bağlı olan prose-
durlar ancaq o halda nəzərə alınır ki, qanuni olaraq, şirkət fəaliyyətə
başlamazdan əvvəl onların məcburi yoxlaması nəzərdə tutulsun.

Şirkətin qeydiyyatı üçün tələb olunan müddət dedikdə bir prosedura sərf
edilən günlərin sayı nəzərdə tutulur. Əgər bu və ya digər prosedur əlavə
xərclər hesabına sürətləndirilə bilərsə, onda əsas olaraq ən qısa müddət
götürülür. Güman edilir ki, sahibkar boş yerə vaxt itirmir və bir proseduru
tamamlayaraq dərhal digərinə keçir. 

Şirkətin qurulması üçün xərclər hesablanarkən həm qanunvericilik və
hüquqi-normativ sənədlər, həm də xüsusi qiymət siyahıları nəzərə alınır. 
Şirkətin qurulması üçün depozitin minimum məbləği  (yəni sahibkar qey-
diyyatdan əvvəl şirkətin adına banka qoymalı olduğu pul məbləği) adətən,
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qanunvericiliklə müəyyənləşdirilir. Bir çox ölkələr, ümumiyyətlə, bunu
tələb etmir, bəzi təsisçilərə isə depozitin yalnız bir hissəsini ödəməyə –
qalan hissəsi müəyyən müddət ərzində ödənilmə şərti ilə (adətən, şirkət
fəaliyyətə başladığı vaxtdan sonra bir il ərzində), – icazə verilir.

Bu göstərici üzrə Azərbaycan 190 ölkə arasında 2015 və 2016-cı illərdə
5-ci, Türkiyə uyğun olaraq, 90 və 79-cu, Rusiya 37 və 26-cı, Ermənistan
hər iki il üzrə 9-cu, Gürcüstan isə uyğun olaraq, 10 və 8-ci, İran isə 97-ci
və 102-ci yerdə olub. Müqayisə üçün  qeyd edək ki, region ölkələrindən
yerlərdə qərar tutublar. Göründüyü kimi, şirkətlərin qeydiyyata alınması
göstəricisi üzrə Azərbaycan  region ölkələri arasında ən əlverişli, İran isə
ən əlverişsiz  biznes mühitinə malikdi

Doing Buisness tədqiqat qrupu biznes mühitinin qiymətləndirilməsi
üçün ikinci mühüm amil kimi tikintiyə icazənin verilməsinin nə dərəcədə
asan olması amilini götürür. Bu amilin qiymətləndirilməsi üçün bir neçə
məlumatdan istifadə edilir:

• Konkret layihə ilə bağlı bütün sənədlərin toplanması və müvafiq
orqana təhvil verilməsi (bura tikiləcək binanın planı, tikinti sahəsinin
xəritəsi, şəhərsalma ilə bağlı sertifikat) 

• Tikintini aparacaq mühəndislərin, iş icraçılarının dəvət edilməsi
• Tikinti ilə bağlı zəruri lisenziyanın, icazələrin və sertifikatların alın-

ması
• Zəruri xəbərdarlıqların göndərilməsi
• Zəruri yoxlamalardan keçmək 
Tikintiyə icazənin alınmasında tələb olunan prosedurların sayı, icazənin

alınması üçün tələb olunan müddət və xərclər ölkədə biznes mühitinin nə
dərəcədə əlverişli olduğunu bildirir. 

Bu göstərici üzrə, Azərbaycan 2015 və 2016-cı illərdə uyğun olaraq,
121-ci və 127-ci,Türkiyə uyğun olaraq, 90-cı və 79-cu, Rusiya Federasiyası
117-ci və 115-ci, Ermənistan uyğun olaraq, 78-ci və 81-ci, Gürcüstan isə
uyğun olaraq, 9-cu və 8-ci, İran isə hər iki il üçün 27-ci yerləri bölüşdürür.
Göründüyü kimi, tikintiyə icazənin alınması göstəricisi üzrə region ölkələri
arasında ən əlverişli biznes mühiti Gürcüstanda, ən əlverişsiz biznes mühiti
isə Azərbaycandadır. 

“Elektrik enerjisinə qoşulma” göstəricisi  müəssisənin anbarının daimi
olaraq elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün zəruri olan prosedurların
sayını, bu prosedurların həyata keçirilməsi üçün  tələb olunan vaxtı və hər
bir prosedurun xərcini nəzərdə tutur. Burada da sadəlik üçün müəyyən
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göstəricilərə malik olan “anbar modeli” nəzərdə tutulur, Digər tərəfdən,
nəzərdə tutulur ki, elektrik enerjisinə qoşulma daimidir, 3 fazalı 4 naqillidir
və 140 KVt  gücə malikdir. Fərz edilir ki, xəttin uzunluğu 150 metrdir.
“Qoşulma modeli” üçün digər məhdudiyyətlər də nəzərdə tutulur.
Həmçinin anbarda elektrik enerjisindən istifadənin müddəti ilə bağlı fər-
zlərdən də istifadə edilir. Məsələn, nəzərdə tutulur ki, anbar ayda 30 gün,
hər gün isə  8 saat işləyir. Elektrik enerjisinin tarifi olaraq mart ayının tar-
iflərindən istifadə edilir. 

Beləliklə, bu göstərici üzrə ölkədə vəziyyətin biznes mühitinə təsiri
mühüm hesab olunur. Hazırda elektrik enerjisi ilə təminat olmasa biznesin
təşkilini təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu göstərici üzrə  Azərbaycan,
2015-ci ildə 104-ci və 2016-cı ildə 105-ci, Türkiyə uyğun olaraq, 36-cı və
58-ci, Rusiya Federasiyası 26-cı və 30-cu, Ermənistan uyğun olaraq, 85-ci
və 76-cı, Gürcüstan isə uyğun olaraq, 65-ci və 39-cu, İran isə 2015-cı ildə
90-cı və 2016-cı ildə 94-ci, yerləri bölüşdürürlər. Göründüyü kimi, elektrik
enerjisinə qoşulma göstəricisi üzrə region ölkələri arasında ən əlverişli
biznes mühiti Rusiya Federasiyasında, ən əlverişsiz biznes mühiti isə Azər-
baycandadır. 

Doing Buisness tədqiqat qrupu mülkiyyət baxımından əlverişli biznes
mühitinin ölçü göstəricisi kimi mülkiyyətin qeydiyyatı üçün hüquqi prose-
durların sayını, bu prosedurların yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan vaxtı
və belə prosedurları keçmək üçün rəsmi tələb olunan xərcləri nəzərdə tutur.
Bu göstərici üzrə də müxtəlif ölkələrdəki biznes mühitini müqayisə etmək
üçün bəzi fərzlər edilir. Məsələn, fərz edilir ki, alıcı məhdud məsuliyyətli
şirkətdir, bu şirkət ölkənin ən böyük şəhərinin ətrafında yerləşir, şirkətin
bütün təsisçiləri ölkə vətəndaşlarıdır, şirkətin 50 işçisi var və ümumi iqti-
sadi fəaliyyət növü ilə məşğul olur.  Mülkiyyətin növü ilə də bağlı bəzi fər-
zlər edilir. Məsələn, mülkiyyətin dəyəri ölkədə adambaşına gəlirin 50 misli
həcmindədir, tam olaraq satıcı şirkətə məxsusdur, girovda deyil və sair.

Beləliklə, bu göstərici də biznes mühitinə təsir edən əsas amillərdən
hesab edilir. Mülkiyyət alan şirkət mülkiyyətə sahibliyin asanlığına əmin
olmasa mülkiyyəti almağa cəhd etməyəcək. Mülkiyyətin qeydiyyata alın-
ması üzrə biznes mühiti əlverişli olduqca bazarda mülkiyyətin alqı-satqısı
həcmi genişlənir.  Bu göstərici üzrə  Azərbaycan, 2015-ci ildə 21-ci və
2016-cı ildə 22-ci, Türkiyə uyğun olaraq, 54-cü və 54-cü, , Rusiya Fed-
erasiyası 8-ci və 9-cu, Ermənistan uyğun olaraq, 13-cü və 13-cü, Gürcüstan
isə uyğun olaraq, 3-cü və 3-cü, İran isə 2015-cı ildə 85-ci və 2016-cı ildə
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86-cı yerləri bölüşdürürlər. Mülkiyyətin qeydiyyata alınması göstəricisi
üzrə region ölkələri arasında ən əlverişli biznes mühiti Gürcüstanda, ən
əlverişsiz biznes mühiti isə İrandadır. 

Özəl müəssisələrin iqtisadi inkişafda roluna, onların inkişafına təsir edən
amillərin təsnifləşdirilməsinə  həsr edilən   tədqiqatların müqayisəli təhlili
belə nəticə çıxarmağa imkan verir ki, 1) iqtisadi inkişafın əsas hərəkətverici
amillərindən biri özəl müəssisələrin inkişafının təmin edilməsidir; 2) özəl
müəssisələrin inkişafının əsas səbəbi  ölkədə biznes mühitinin əlver-
işliliyinin təmin edilməsidir; 3) Biznes mühitinin əlverişliliyinin təmin
edilməsi bir neçə amildən asılıdır. Bu amillər üzrə biznes mühitinin əlver-
işliliyinin təmin edilməsi nəticə etibarı ilə ölkənin iqtisadi inkişafına səbəb
olur.   

Doing Buisenes Təşkilatının 2018-ci il hesabatının nəticələrinə görə,
biznes mühitinin əlverişliliyi reytinqində Azərbaycanın 2017-ci ildə 190
ölkə arasında 57-ci   yerdə qərarlaşıb. Bu göstərici bəzi region ölkələrinin,
məsələn Gürcüstanın (9-cu yer) və Rusiya Federasiyasının ( 35-ci yer)
göstəricilərindən zəif, Türkiyənin (60-cı yer) və İranın (124-cü yer) göstəri-
cisindən yaxşıdır. 

Bazar iqtisadiyyatının fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri biznes mühi-
tinin inkişaf etdirilməsi üçün dövlətin zəruri tədbirləri həyata keçirməsidir.
Hər bir ölkə biznes mühitinin inkişafı üçün vergilərin azaldılmasından tut-
muş, sahibkarların işçilərlə münasibətinə qədər müxtəlif spektrli məsələlərə
müdaxilə edir. Belə müdaxilələr biznes mühitinin əlverişliliyini müəyyən
həddə saxlamalı olur. Çünki biznes mühitinin əlverişliliyi əhalinin,
həmçinin muzdlu işçilərin sosial müdafiəsi məsələləri ilə ziddiyyət təşkil
edir. Biznes mühitinin əlverişlilik dərəcəsi artdıqca muzdlu işçilərin sosial
müdafiəsi səviyyəsi azalır. Ona görə də dövlətin biznes mühitinin əlver-
işliliyi və ya muzdlu işçilərin sosial müdafiəsi məsələləri ilə bağlı istənilən
siyasəti ölkə üçün zəruri olan “optimal” həddin tapılmasını tələb edir.
Əmək bazarının çevikliyi artdıqca bu iki mühüm hədəf arasında “optimal”
həddin müəyyən edilməsi daha da aktuallaşır. 

Sosialist sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçid təkcə mülkiyyət mü-
nasibətlərinin deyil, həm də əmək münasibətlərinin köklü dəyişməsinə
səbəb oldu. İşəgötürənlə muzdlu işçi arasındakı əmək münasibətləri hər bir
ölkədə qanunla tənzimlənsə də, əksər hallarda, qeyri-formal xarakter
daşıyır. Muzdlu işçilərlə əmək müqaviləsinin olmaması, işçinin sığorta ol-
unmaması, xəstəliyə görə müavinətlərin verilməməsi, qanunda nəzərdə tu-
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tulan müddətdən artıq işlətmə, işdən azad etmə prosedurlarının pozulması
və sair hallar post-sovet ölkələrində tez-tez rast gəlinən hallardır. Bu
ölkələrdə hələ bazar iqtisadiyyatının, həmçinin əhalinin bazar iqtisadiyy-
atına uyğun davranış tərzinin   tam şəkildə formalaşmaması əksər hallarda
biznes mühitinin əlverişliliyinə üstünlüyün verilməsi ilə nəticələnir.  Lakin
inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, biznes mühitinin əlverişliliyinin
gücləndirilməsi bazar iqtisadiyyatının formalaşmasına ciddi təkan versə də
ölkədə dayanıqlı iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmir. İş yerlərində sosial
müdafiə sisteminin bərqərar olmaması, o cümlədən əmək haqqının yaşayış
minimumu səviyyəsindən aşağı olması, işçilərin əlavə vaxtda işləməyə
məcbur edilməsi əməyə olan motivasiyanı azaldır. Muzdlu işçilərin sosial
müdafiəsinin olmaması və ya zəruri səviyyədə olmaması işçilərin, xüsusilə
yüksək ixtisaslı işçilərin ölkəni tərk etməsinə və ya iqtisadi fəaliyyət
sahələrini dəyişməsinə səbəb olur. Elə bu səbəbdən də hər bir ölkədə əmək
bazarı dövlət tərəfindən müəyyən səviyyədə tənzimlənir. Tənzimləmə təd-
birləri müxtəlif spektrli məsələləri, o cümlədən minimum əmək haqqının
səviyyəsini, işə götürmə və ya işdən xaric etmə prosedurlarını, iş yerində
sağlamlığa və ya həyata olan təhlükənin kompensasiya edilməsini və sair
məsələləri əhatə edir.

Beləliklə, iqtisadi ədəbiyyatda muzdlu işçilərin birbaşa sosial müdafiəsi
məsələlərinin mahiyyətinə və formalarına müxtəlif baxışların müqayisəli
təhlilinə, həmçinin muzdlu işçilərin sosial müdafiəsinin kəmiyyətcə
qiymətləndirilməsinə imkan verən indikatorların müəyyən edilməsinə və
ölkələr üzrə müqayisəli qiymətləndirilməsinə ehtiyac var.

Sosial müdafiənin mahiyyəti ilə bağlı iqtisadi ədəbiyyatda müxtəlif
yanaşmalar var. Əksər hallarda sosial müdafiə yoxsulların gəlirlərinin və
istehlakının artırılmasına, cəmiyyətin həssas qruplarını onların həyat
səviyyəsinə mənfi təsir göstərə biləcək hər hansı riskdən qorunmasına,
cəmiyyətdən təcrid edilən qrupların sosial statusunun və hüquqlarının
genişlənməsinə yönələn  təşəbbüslər kimi qəbul olunur (8).  Belə təşəb-
büslər hər hansı ictimai və özəl qurumlar tərəfindən ola bilər. Belə təşəb-
büslər humanitar köməkdən fərqli olaraq, obyekt kimi seçilən əhali
qruplarının uzun müddətli dövr üçün sosial müdafiəsini nəzərdə tutur. 

İqtisadi ədəbiyyatda sosial müdafiə məsələlərinə iki fərqli yanaşma
mövcuddur. Birinci yanaşmada sosial müdafiə insan hüququ kimi qəbul
edilərək tədqiq edilir. İkinci yanaşmada isə sosial müdafiə iqtisadi siyasətin
tərkib hissəsi kimi iqtisadi inkişafa təkan verə bilən instrument kimi tədqiq
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edilir. Başqa cür ifadə etsək, sosial müdafiə davamlı iqtisadi inkişafa nail
olmaq üçün dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə mexanizmlərindən biridir. Belə
davamlı inkişaf yoxsulluğun azalmasını, təhsilin və səhiyyənin inkişafını
və sair nəzərdə tutur. 

Qeyd edək ki, sosial müdafiə məsələlərinə yalnız yoxsulluğun azaldıl-
masına və ya cəmiyyətin həssas qruplarının sosial cəhətdən dəstəklənməsi
kimi yanaşmaq doğru deyil. Belə ki, yoxsulluğun aşağı səviyyədə olduğu
inkişaf etmiş ölkələrdə  sosial müdafiə tədbirləri  üçün daha yüksək həcmdə
maliyyə vəsaitləri ayrılır. Digər tərəfdən, demək olar ki, bütün ölkədə sosial
müdafiə ilə bağlı dövlət dəstəyindən təkcə ölkənin yoxsulları və ya həssas
qrupları deyil, həm də yüksək gəlirli əhali qrupları da istifadə edir. Məsələn,
minimum əmək haqqının müəyyən həddən yüksəyə qalxması nəinki az ix-
tisaslı işçilərin məşğulluğuna və əmək haqqı səviyyəsinə, hətta orta və yük-
sək ixtisaslı işçilərin əmək haqqı səviyyəsinə təsir göstərir. 

Birbaşa sosial müdafiə tədbirləri, xüsusilə muzdlu işçilərin sosial
müdafiəsi daha çox  hüquqi məsələdir və iki tərəf arasında əmək münasi-
bətlərini tənzimləməklə yanaşı, həm də əmək bazarında dayanıqlılığın
təmin edilməsinə xidmət edir (9). Sosial müdafiə siyasəti əsasən dövlət
tərəfindən həyata keçirilir və muzdlu işçi ilə işə götürən arasındakı müqav-
ilənin yerinə yetirilməsinin qarantı da dövlətdir. Bu mənada sosial müdafiə
“dövlət-vətəndaş” arasındakı müqavilədir və həm dövlət, həm də vətəndaş
bir-birilərinin qarşısında məsuliyyət daşıyır.

Sosial müdafiənin məqsədi genişdir. Yoxsulluğun azaldılmasından tut-
muş insan kapitalının inkişafına qədər, qadın və uşaqların imkanlarının
genişləndirilməsindən tutmuş cəmiyyətdə iqtisadi və sosial şokların mənfi
təsirlərinin azaldılmasına qədər müxtəlif spektrli məsələlər sosial müdafiə
tədbirlərində nəzərdə tutula bilər. Dünya Bankı sosial müdafiə məsələlərinə
bir qədər fərqli tərif verərək “dəstək sistemini”  sosial dəstək proqramları
kimi xarakterizə edir (10).  “Dəstək sistemi” insanlara böhran zamanı zəruri
tələblərini yerinə yetirməyə kömək edir. 

Sosial müdafiə tədbirlərinin məqsədləri və vəzifələri ilə bağlı iqtisadi
ədəbiyyatda müxtəlif yanaşmalar var. Sosial müdafiənin potensial təsir-
lərinə E.Broun (11), Devereux və Sabates-Uheeler (12), Barrientos (13)
tərəfindən aparılan tədqiqatlarda rast gəlinir. 

Muzdlu işçilərin birbaşa sosial müdafiəsi yuxarıda qeyd etdiyimiz
müdafiə tədbirlərindən mahiyyətinə və məqsədinə, həmçinin həyata keçir-
ilmə metodlarına görə fərqlənir.  Belə ki, muzdlu işçilərin birbaşa sosial
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müdafiəsi sosial statusundan asılı olmayaraq bütün müzdlu işçiləri əhatə
edir.  Bu, daha çox  əmək bazarının tənzimlənməsi yolu ilə həyata keçirilir. 

İqtisadi ədəbiyyatda əmək bazarının tənzimlənməsi modeli kimi əsasən
üç model bir birindən fərqləndirilir: bazar əsaslı, stasionar və kollektiv
razılaşmaya əsaslanan modellər. Bazar əsaslı model əmək bazarının dövlət
tərəfindən tənzimlənməsini nəzərdə tutmur. Lakin muzdlu işçi ilə
işəgötürən arasındakı əmək münasibətləri onlar arasında bağlanan müqav-
iləyə əsaslanır. Ona görə də bu modeli tamamilə tənzimlənməyən hesab
etmək olmaz (14). Əmək bazarına dövlətin müdaxiləsi məsələsi dövlətin
iqtisadiyyata müdaxiləsinin mühüm formalarındandır və demək olar ki,
bütün ölkələrdə bu və ya digər səviyyədə mövcuddur. Dövlətin əmək
bazarına müdaxiləsinin vacibliyi bir necə arqumentlə əsaslandırılır.
Məsələn, Dünya Bankı belə müdaxilənin olmasının dörd əsas arqumentini
qeyd edir (15). Birincisi, bazarın bütün iqtisadi fəaliyyət sahələrində qeyri-
bərabər gücə malik olması nəticəsində muzdlu işçi müdafiəsiz qala bilər.
İkincisi, bəzi həssas qruplardan olan muzdlu işçilər, məsələn, qadınlar,
etnik azlıqlara malik insanlar və sair əmək bazarında diskriminasiyaya
məruz qala bilərlər. Üçüncüsü, muzdlu işçilərin əksər hallarda iş yeri
haqqında geniş məlumatlarının olmaması onların sağlamlığına və həyatına
müəyyən təhlükələr yarada bilər. Dördüncüsü, muzdlu işçilərin əksəriyyəti,
xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə sığorta olmadan fəaliyyət göstərir-
lər. Bu səbəbdən onların işsizliklə üzləşməsi halları və ya xəstələndikdə
müavinət almaması halları geniş yayılıb. Bu və ya digər arqumentlər dövlət
tərəfindən əmək bazarının tənzimlənməsi məsələlərini zəruri edir. Belə-
liklə, dövlət biznes mühitini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, həm də muzdlu
işçilərin sosial müdafiəsini də müəyyən səviyyədə tənzimləməyə çalışır. 

Əmək bazarının tənzimlənməsini nəzərdə tutan modellərdən biri də sta-
sionar modeldir. Bu modelə əsasən, əmək bazarı qanunlarla, dövlət orqan-
larının müəyyən etdiyi qaydalarla və prosedurlarla  tənzimlənir. Belə
tənzimləmə muzdlu işçilərin universal hüquqlarının qorunmasına, həssas
işçi qruolarının müdafiəsinə, zəruri hallarda kompensasiyaların verilməs-
inə, iş şəraitinin  yaxşılaşdırılmasına, işə qəbul və işdən azad olma  və sair
məsələlərin həllinə yönəlir.  Dünya Bankı stasionar tənzimləmə modelində
dövlətin əmək bazarına müdaxilə növlərini və bəzi konkret sahələri aşağı-
dakı kimi təsnifləşdirir. 
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NƏTİCƏ:

Əmək bazarının tənzimlənməsinin üçüncü modeli kimi  biznes institut-
ları ilə kollektiv müqavilələrin bağlanması götürülə bilər. Bu halda da
biznes institutlarının fəaliyyətində müəyyən məhdudiyyətlər yaranır. Başqa
sözlə desək, biznes mühitinin əlverişliyi ilə muzdlu işçilərin sosial
müdafiəsi arasında “optimal” əlaqənin tapılması zərurəti yaranır. Müqav-
ilənin bir tərəfi kimi biznes qurumu kollektiv müqavilə əsasında o həddə
qədər öz mənafeyindən geri durur ki, onun mənfəətinə ciddi ziyan
dəyməsin. Əks halda o, nəinki muzdlu işçilərin sosial müdafiəsi üçün
güzəştə getməyə razı olmaz, hətta fəaliyyətini dayandırmaq qərarına da
gələ bilər.  Kollektiv müqavilələr əsasında əmək bazarının və ya muzdlu
işçilərlə biznes strukturları arasındakı münasibətin tənzimlənməsi daha çox
inkişaf etmiş ölkələrdə həyata keçirilir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə belə
hallar az təsadüf olunur. 
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БИЗНЕС�СРЕДА�И�СУЩНОСТЬ�ЕЕ�БЛАГОПРИЯТНОСТЬ�

РЕЗЮМЕ

Цель исследования - это сравнительный анализ различных подхо-
дов к сущности бизнес среды и ее благоприятность как экономиче-
ские категорий. Исследование также охватывает вопросы о роли
бизнес среды для развития малого и среднего предпринимательства.
Развитие благоприятности бизнес среды и социальной защиты   рас-
сматриваются как две противоположные полюсы государственного
регулирования экономики. 

Ключевые слова: бизнес среда, экономическая свобода,Doing Busi-
ness, малый и средний бизнес, социальная защита
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XÜLASƏ

Məqalədə dünya iqtisadiyyatının qloballaşması şəraitində hər hansı bir
ölkənin milli iqtisadiyyatının inkişafı getdikcə daha çox kənar amillərdən
asılı olur. Məqalədə dünya iqtisadiyyatı dünya bazarlarında rəqabətin art-
dığı bir şəraitdə rəqib olan ölkələrin  yeni bir siyasət yürütməyə başlanması
göstərilmişdir.Məqalədə beynəlxalq əmək bölgüsünün formalaşması.
ölkələr arasında ticarət əlaqələri göstərilmişdir. 

Açar sözləri: bazar iqtisadiyyatı iqtisadi inkişaf beynəlxalq əmək böl-
güsü tənzimlənmə  sahibkarlıq xarici-iqtisadi münasibətlər.

GİRİŞ

Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya prosesində qloballaşmada dünya
təsərrüfat sisteminin inkişafı belə bir qənaətə gətirir ki dünya bazarında
xarici-iqtisafi və ticarət və gömrük münasibətlərinin inkişafını müəyyən-
ləşdirən başlıca amillərin sürətlə beynəlmiləşməsi hesab olunur. Dünya
iqtisadiyyatının qloballaşması şəraitində hər hansı ölkənin milli iqtisadiyy-
atının inkişafı getdikcə daha çox kənar amillərdən asılı olur. Dünya iqti-
sadiiatında beynəlxalq münasibətlər praktikasında iqtisadi inteqrasiya kimi
qəbul olunan bu proses ölkələrin xarici ticarət fəaliyyətinin genişlənməsi
və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əsasında dünya təsərrüfat əlaqələrinin in-
tensivləşməsi vasitəsilə həyata keçirilir. Müstəqilliyini əldı edən keçmiş
sosialist dövlətlərinin durumunu yaşayan dövlətlərin dünya təsərrüfatçılıq
sisteminə inteqrasiya prosesi zamanı bu sistemdə olan hər bir ölkənin iqti-
sadi və sosial inkişafı həmçinin ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüüsündə
tutduğu yer düzdün qiymətləndirilməmişdir. Beynəlxaəq əmək bölgüsü bir
ölkə çərçivəsindən kənara çıxaraq müxtəlif ölkələr arasında baş verən əmək
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bölgüsüdür. Bununla yanaşı bütün dövlətləri əhatə edən əmək bölgüsüdür.
Bununla yanaşı bütün dövlətləri əhatə edən əmək bölgüsü də mövcuddur
ki bu da ümumdünya əmək bölgüsü adlanır. [1, s 23]

Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası zamanı iqtisadi əlaqələr beynəlxalq
əmək bölgüsünü dünya ölkələri arasında əmtəə və xidmətlərin idxalı və
ixracı əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesi nəzərdə tutulur. Yuxarıda
qeyd etdiklərimiz dünya ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi
beynəlxalq əmək bölgüsünün təzahürü olmaqla əmtəə və xidmətlərin idxalı
və ixracı ən vacib sahə sayılan xarici ticarət fəaliyyətinin səmərəliliyi ən
çox xarici ticarət dövriyyəsində tədiyyə balansında ixrac və idxal əməliyy-
atlarında ifadə edir.

İqtisadi�münasibətlərin�inkişafımda�beynəlxalq�
əmək�bölgüsünün�əsas�xüsusiyyətləri:

Beynəlxalq əmək bölgüsünün ölkələr arasında ərazi əmək bölgüsünün
yüksək inkişaf pilləsi də hesab etmək olar. Burada ayrı-ayrı ölkələrdə is-
tahsalın məhsul növləri üzrə sabit iqtisadi cəhətdən səmərələri ixtisaslaş-
ması həlledici olur. Ölkələr arasında müəyyən nisbətdə istehsalın nəticələri
qarşılıqlı mübadilə edilir. Beynəlxalq əmək bölgüsü hər bir ölkədə geniş
təkrar istehsal prosesinin həyata keçirilməsində həlledici rol oynayır.
Ölkədə formalaşan müstəqil milli iqtisadiyyatla beynəlxalq iqtisadiyyatın
qarşılıqlı əlaqəsini şərtləndirir və region və inzibati ərazi çərçivəsində
uyğun beynəlxalq iqtisadi prporsiyaları formalaşdırır. Buradan aydın olur
ki ümumiyyətlə əmək bölgüsü mübadiləsiz mövcud ola bilməz. Mübadilə
ilə ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatı ilə beynəlxalq iqtisadiyyatın
əlaqələndirilməsində xüsusi yer tutur.

Beynəlxalq əmək bölgüsü eləcə də ərazi əmək bölgüsü bütünlükdə
tərkib hissələrə ayrılma və birləşmə kimi iki iqtisadi prosesin dialektik
vəhdətinə təzahür edir. [2,s 26]

Qeyd etmək lazımdır ki beynəlxalq əmək bölgüsünə bölgüdə bu və ya
digər ölkələrin iştirakının xarakterinə təbii və iqtisadi səpgili müəyyən
amillər təsir göstərir. Həmin amillər ümumi şəkildə hər bir ölkədə iqti-
sadiyyatən müstəqil milli əsaslarının formalaşmasının maddi şəraitini
hazırlayır. Qeyd etməliyik ki beynəlxalq əmək bölgüsü əsasında formalaşan
ölkələr arasında ticarət əlaqələri zaman ötdükcə təsərrüfat əlaqələrinin
aparıcı istiqamətlərində birinə çevrilməklə müasir dünyada inkişaf etmiş
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sənaye nəhənglərinin iqtisadi maraqlarının reallaşmasına xidmət et-
məkdədir.

Beynəlxalq əmək bölgüsünün formalaşdığı bütün dövrlərdə dünya
ölkələrinin xarici iqtisadi fəaliyyət sistemində başlıca məqsədi dünya
bazarına daha çox məhsul ixrac etməklə bu fəaliyyətdən daha çox iqtisadi
səmərə əldə etməkdir. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü təsərrüfat həyatının beynəlmiləşməsi əks et-
dirməklə ayrı-ayrı ölkələr daxilində ictimai əmək bölgüsünün təbii
davamıdır.[3,s 45]

Müasir dövrdə hazırkı gün beynəlxalq əmək bölgüsü dünyanın demək
olar ki bütün ölkələrini əhatə edir. Beynəlxalq əmək bölgüsü dünya
miqyasında məhsuldar qüvvələrin inkişafına əmək məhsuldarlığının yük-
səldilməsinə istehsalın təmərküzləşməsi və ixtisaslaşmasına imkan yaradır.
Beynəlxalq əmək bölgüsü bütün dünya ölkələrinin həyata keçirdiyi elmi
texniki istehsal və ticarət fəaliyyətinin obyektiv əsasını təşkil etməklə
bütövlükdə dünya bazarı və beynəlxalq təsərrüfatçılıq sisteminin formalaş-
masının həlledici amili kimi çıxış edir. [10s 255]

Beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakı və dünya təsərrüfatında vəziyyət
nöqteyi nəzərindən dövlətləri aşağıdakı qruplara bölmək olar.

-neft ixrac edən ölkələrr
-mineral xammallar ixrac edən ölkələr
-kənd təsərrüfatı xammalları ixrac edən ölkələr
-emal sənayesi məhsullarının istehsalçısı olan ölkələr
-maşın və avadanlıqlar istehsal  və ixrac edəan ölkələr 
Beynəlxalq əmək bölgüsünün getdikcə dərinləşməsi və kooperasiya və

inteqrasiya əlaqələrinin inkişafı  hazırda dünya bazarını ayrı-ayrı ölkələrin
iqtisadi maraqlarının kəsişdiyi fəaliyyət arensəna çevrilmişdir. Müasir
dövrdə ölkələr arasındakı xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə bir sıra
amillər təsir göstərir ki bunlara da aşağıdakıları aid etmək olar:

-böyük və güclü dövlətlərin iqtisadi maraqlarının daxili bazar və milli
iqtisadiyyat hüdudlarında həll edilməsinin qeyri mümkün olması.

-beynəlxalq səviyyədə ictimai istehsalın ixtisaslaşması və koop-
erasiyalaşmasının genişlənməsi və dərinləşməsi və beynəlxalq sahədaxili
əmək bölgüsünün daha geniş yayılması və coğrafi hüdudlarının genişlən-
məsi.

-beynəlxalq kapital axını müxtəlif dövlətlərin monopolialarının daha da
sıx qarşılıqlı əlaqələrə girməsi beynəlmiləl koperasiyaların sayının və
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gücünün artması.
-iri investisiya proqramlarının və layihələrinin yerinə yetirilməsi üçün

dövlətin özünün milli material və maliyyə ehtimallarının çatışmazlığı.[4s
158]

Beynəlxalq əmək bölgüsü ictimai əmək bölgüsünün təzahür formaların-
dan biri olub mahiyyətcə əməyin ictimai ərazi bölgüsünün yüksək forması
hesab olunur. Bu da ayrı-ayrı dövlətlərin mübadilə etdikləri müəyyən növ
məhsulun istehsalı üzrə ixtisaslaşmasını əks etdirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki bazar iqtisadiyyatl şəraitində beynəlxalq əmək
bölgüsünün də məqsədi yüksək inhisar mənfəəti əldə etmək olduğuna görə
bu kəskin rəqabətə əsaslanmalıdır.  Buna görə də bu məqsədlə ayrı ayrı
dövlətlər istehsalın həcmini artırmaq çeşidin çoxalması məqsədilə beynəlx-
alq əmək bölgüsündə fəal iştirak edirlər. Bunun nəticəsində beynəlxalq
əmək bölgüsü daha da dərinləşir. Bu proses kapital ixracının artması
nəhəng beynəlxalq trestlərin və şirkətlərin yaranması istehsalın
beynəlmiləşdirilməsi istiqamətində sazişlərin bağlanması formasında  baş
verir. Dünya ölkələri inteqrasiyasının artması beynəlxalq əmək bölgüsünü
dərinləşdirir. Beynəlxalq əmək bölgüsü təbii coğrafi və elmi texniki amil-
lərlə sıx surətdə bağlıdır. Təbii sərvətlərin bölgüsündə olan fərqlər ictimai
əmək bölgüsünün ilkin şərtidir. Təbii sərvətlərin paylanmasındakı fərq
dövlətlər arasındakı əmək bölgüsünün bu əsasda onların xarici ticarət
əlaqələrinin genişlənməsinin başlıca amillərindən biri kimi şərtlənir. 

Cədvəl�1�
Azərbaycan�Respublikasında�kənd�təsərrüfatında�ümumi�
məhsulu�faktiki�qiymətlərlə�və�bu�sahə�üzrə�əsas�kapitala

yönəldilmiş�investisiyalar

Mənbə: www.stat.qov.az.

r Sah   
mln.manatla 

K nd t s
m hsulu faktiki qiym tl rl  

2011 437.3 4525.2 
2012 648.8 4844.6 
2013 574.3 5244.6 
2014 363.9 5225.8 
2015 355.4 5635.3 

 



40 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (13) 2018

NOVRUZƏ ADİLOVA, SƏDAQƏT ƏHMƏDOVAİQTİSADİYYAT

Məlum olduğu kimi son illər üzrə kənd təsərrüfatı sahəsinə yönəlsilmiş
investisiya qoyuluşlarına nəzər yetirsək görərik ki 2011 –ci ildə 437.3
mln.man 2013-cü ildə isə 574.3 mln.man bu sahəyə investisiya qoyuluşu
həyata keçirilmişdir. (cədvəl 1)

2011-ci ilə müqayisədə 2015-ci ildə investisiya qoyuluşlarının həcmi
1.2 dəfə azalaraq 355.4 mln. man təşkil etmişdir. 2014- cü illə müqayisədə
2015-ci ildə kənd təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalı faktiki qiymətlərlə
1.1 dəfə artaraq 5365.3 mln.man təşkil etmişdir.

Cədvəl�2
Azərbaycan�Respublikasında�taxıl�istehsalı�təmiz�şəkildə�(mln.ton)

Mənbə:www.stat.qov.az.

Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
böyük rol oynayan taxıl məhsullarının istehsalı 2011-ci illə müqayisədə
2015-ci ildə 1.2 dəfə artaraq 2923 mln ton olmuşdur.Ölkəmizdə
adambaşına düşən taxıl istehsalı isə 1.1 dəfə artaraq 307 mln.ton olmuş-
dur.(cədvəl 2)

Azərbaycanın�xarici�iqtisadi�əlaqələrinin�genişlənməsi

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri çərçıvəsində ilk
öncə əsas sfera xarici ticarət əlaqələri üstünlük təşkil edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki Azərbaycan Respunlikasının xarici ticarət
əlaqələrini şərti olaeaq 2 mərhələyə bölmək olar. 1) müstəqillik əldə oli-
nanadək SSRi-nin tərkibində olan ticarət iqtisadi əlaqələri.2) müstəqil
Azərbaycan Reaspublikasının ticarət iqtisadi əlaqələri.

1-ci mərhələdə Azərbaycan ittifaq respublikalrı qarşılıqlı surətdə geniş
ticarət iqtisadi əlaqələrə malik idi. Lakin bu əlaqələr ittifaq daxili səciyyə
daşıyırdı. Bu respublikalar vahid xalq təsərrüfatı kompleksinin tələblərini
yerinə yetirirdilər. Təbii SSRİ-nin mövcud olduğu bir dövrdə sənaye məh-

r 2011 2012 2013 2014 2015 
Az

 2305 2712 2881 2322 2923 

mizd  n 
hsulu (kq) 265 298 310 247 397 

 



İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (13) 2018

QLOBALLAŞMADA DÜNYA İQTİSADİYYATINA 
İNTEQRASİYA PROSESİNİN İNKİŞAFI, PERSPEKTİVLƏRİ

İQTİSADİYYAT

41

sullarının müəyyən geniş bir qismi xarici dövlətlərə göndərilirdi. Qeyd et-
diyimiz bu proses yalnız ittifaq orqanlarının xarici iqtisadi əlaqələri
sferasına daxil olaraq həyata keçirilirdi. Beləliklə Azərbaycan Respublikası
digər xarici dövlətlərlə birbaşa əlaqələrə daxil ola bilməzdi. Burada
müstəqil həyata keçirilə bilən ixrac idxal balansı hesablaşmalar aparan
bank sistemi milli valyuta idarəetmə strukturu xarici ticarət siyasəti həyata
keçirilməsi qeyri-mümkün hesab olunurdu. 

Qeyd etməliyik ki  Azərbaycan Respublikası yalnız müstəqillik əldə et-
dikdən sonra 1992-1993-cü illərdə Azərbaycan xarici ticarət əlaqələrindı
müəyyən dəyişikliklər baş vermişdir.

Müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin vəziyyəti
tam təsəvvür əldə etmək üçün 1995-2014-cü illərdə xarici ticarətin əsas
göstəricilərinə diqqət yetirməyi  məqsədəuyğun hesab etmək olar.

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra  ixrac
yönümlü neft və neft  məhsullarının üstünlük təşkil etməsi keçid dövrünün
doğurduğu məntiqi olmaqla yanaşı yuxarıda göstərdiyimiz neft və neft
məhsulları uzun müddət davam etməsi məqsədəuyğundur.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən ilkin
məlumata əsasən 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ticarət
dövriyyəsinin həcmi 33.560.84 mln. ABŞ dollari o cümlədən idxalın həcmi
9.652.87 mln. ABŞ dolları ixarcın həcmi isə 23.907.97 mln ABŞ dolları
təşkil etmişdir.

Bu dövr ərzində Azərbaycan Respublikası 155 ölkə ilə ticarət sahəsində
qarşılıqlı əmədaşlıq etmiş və xarici ticarət saldosu müsbət 14.355.1 mln.
ABŞ dollari etmişdir. 

İxrac edilmiş məhsulların ümumi dəyərində xam neft məhsulları təbii
qaz meyvə tərəvəz plastik kütlə qara metallar və omlardan hazırlanan mə-
mulatlar şəkər kimya sənayesi məhsulları pambıq ipliyi və bitki yağlarının
idxal olunmuş məhsulların dəyərində isə maşın mexanizmi elektrik aparat-
ları avadanlıqlar ərzaq məhsullarə qara metallardan hazırlanan məmulatlar
nəqliyyat vasitələri və onların hissələri əczaçılıq məhsullarının xüsusi çək-
isi üstünlük təşkil edir.[5,s 57]

2016-cı ilin yanvar may aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi
və fiziki şəxslərinin dünyanın 155 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə əməliyyatlar
həyata keçirmiş 95 ölkəyə məhsuə ixrac olunmuş 145 ölkədən isə məhsul
idxal edilmişdir.
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Xarici�iqtisadi�əlaqələr�sferasında�iqtisadi�
təhlükəsizliyin�təmin�olunması

Ölkənin xalq təsərrüfatında həyata keçirilən iqtisadi təhlükəsizlik tədbir-
lərinin səmərəliliyi daxili bazarın etibarlı qorunması yerli əmtəə is-
tehsalçılarının iqtisadi cəhətdən stimullaşdırılçası tədiyyə balansında müsbət
saldonun yaradılması idxal və ixrac fəaliyyətinin funksional strukturunda
mütərəqqi dəyişikliklərin təmin edilməsi ilə səciyyələnir. Ölkənin iqtisadi
həyatında təhlükəsizlik yönümlü tədbirlərin məntiqi nəticəsi bilavasitə onunla
səciyyələnir ki milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəıti yüksəlir milli valyu-
tanın dönərliliyi təmin edilir ölkənin daha çox sənaye elm və kapital tutumlu
məhsulları dünyanın çoxsaylı dövlətlərinə ixrac edilir.[6,s188]

Araşdırmalara əsaslanaraq iqtisadi təhlükəsizlik tədbirlərinin daxili və
xarici mühutdə səmərəli şəkildə inyeqrasiya olunmasi ona ətirib çıxarır ki
ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə üstünlükləri yaranır  iqtisadi və texniki
əməkdaşlıq sferası genişlənir və ən nəhayət milli iqtisadiyyat beynəlxalq
təsərrüfat əlaqələri sisteminə tam və bərabər hüquqlu üzvlük qazanır. Müasir
dünyada o ölkə daha çox qüdrətli sayılır ki həmin ölkədə daxili iqtisadi və
sosial stabillik təmin edilir xarici iqtisadi ticarət sferasında müqayisəli üstün-
lükləri meydana çıxır. Müstəqil dövlətin iqtisadi mənafelərinin qorunması
onun qarşısında duran ən vacib məsələlərdəndir. İqtisadi mənafeləri məhz
iqtisadi təhlükəsizlik amilləri vasitəsilə qorunur. İqtisadi təhlükəsizlik an-
layışını dərk etnək üçün əsas komponentləri (amilləri) müəyən
olunmalıdır.Bu komponentlərə ilk növbədə milli dövlətin maraqlarının tanın-
ması və qorunması (həm ölkə daxilində həm da ölkədən kənarda ) dövlət su-
verenliyi və müstəqil inkişafın qorunub saxlanması dövlətin beynəlxalq
mövqeyi onun dünya əmək bölgüsündə istehsalın ixtisaslaması koop-
erasiyalaşması dünya ticarətində beynəlxalq maliyyə bank sistemində
qiymətli kağızlar mal və xidmətlər bazarında yerli ölkənin vahid dövlətinin
özünü müdafiə və inkişafı daxildir.

Beləliklə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının strateji məqsədi
şəxsiyyatin həyati və inkişafı cəmiyyətin sosial iqtisadi və hərbi siyasi
sabitliyi daxili və xarici təhlükələrin təsirinə uğurla müqavimət göstərmək
dövlət bütövlüyünün qorunması üçün şəraitin yaradılmasıdır.

Araşdırmalar nəticəssində iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması
sahəsində dövlət strategiyası aparılan iqtisadi siyasət çərçivəsində işlənib
hazınır və reallaşır. Bunun da əsas prioritetləri şəxsiyyətin iqtisadi vəziyyətini
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möhkəmləndirmək  cəmiyyətin dövlətin sosial iqtisadi sabitliyinə vətəndaş
azadlığı və konstitusiya hüquqlarına əməl edilməsinə hükumət orqanlari da
daxil olmaqla hamının qanuna tabeliyinə nail olmaqdır. [7,s 236]

Qeyd etmək lazımdır ki iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi bütün dövr-
lərdə dövlət tərəfindən iqtisadi asılılığın qarşısının alinmasına cəmiyyətin və
xalq təsərrüfatının bütün ehtiyaclarının xüsusi  mənbələr hesabına ödənilməs-
inə yönəldilmiş tədbirlərin məcmusu kimi xarakterizə olunut. Müasir dövrdə
dövlətin xarici ticarət siyasətinin iqtisadi təhlükəsizlik sistemində
qiymətləndirilməsi bir vasitə ilə iqtisadi asılılığın qarşısının alınmasına xid-
mət edir. 

Beynəlxalq�iqtisadi�münasibətlər�
sistemində�xarici��ticarət�siyasəti

Dünya təsərrüfatında beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsasını xarici
ticarıt təşkil edir. Onun inkişafının maddi bazasını beynəlxalq əmək böl-
güsünün daha da dərinləşməsi təşkil edir ki bu da obyektiv olaraq region və
ölkələrin əlaqələrini şərtləndirməklə bu və ya digər məhsul istehsalı üzrə ix-
tisaslaşdırılır. Müxtəlif ölkərin əmtəə istehsalçılarının qarşılıqlı əlaqəsi alqı
satqı prosesində dünya bazarının münasibətlərini formalaşdırır. Dünya bazarı
milli bazarların qanunauyğun davamı olub eyni zamanda milli miqyasda
geniş təkrar istehsalın əlavə mühüm amilidir.

Ümumdünya və ya beynəlxalq ticarət iqtisadi əməkdaşlıq milli sərhədlərin
hüdudlarindan kənarda işçi qüvvəsinin malların və xidmətlərin hərərkəti ilə
əlaqədar olan çox mürəkkəb qlobal kompleks təşkil edəan ticarət istehsal-
iqtisadi maliyyə əlaqələrinin və münasibətlərinin məcmusudur.[8s.74]

Beynəlxalq ticarət siyasəti dedikdə adətən dünya ölkələri arasında ticarət
münasibətlərinin (idxal və ixracın) tənzimlənməsi və inkişafına yönəlmiş
fəaliyyət başa düşülür.

Beynəlxalq ticarət siyasəti ilə xarici ticarət siyasəti arasında fərqli  cəhətlər
mövcuddur. Beynəlxalq ticarət xarici ticarətdən necə fərqlənirsə beynəlxalq
ticarət siyasəti da xarici ticarət siyasətindən eləcə fərqlənir.

Aparılan araşdırmalara əsaslanaraq xarici ticarət siyasətinin həyata keçir-
ilməsi bütünlükdə xarici ticarət münasibətlərində dövlətin strateji məqsədini
müəyyən etməyi nəzərdə tutur. Strateji məqsədlər dedikdə aşağıdakı per-
spektiv ehtiyacların ödənilməsi üçün tələb olunan vəzifələrin yerinə yetir-
ilməsi nəzərdə tutulur:
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-ayrı-ayrı ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin perspektiv vəzifələri nin müəyyən
edilməsi

-dövlətin beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla perspektiv iqtisadi əlaqələrinin
qurulmasına yönəldilən vəzifərin müəyyən edilməsi

-qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmağı təmin edən və əldə edilən nəticəni
qarşıya qoyula bilən metod və vasitələrin hazırlanması.

Qeyd etmək lazımdır ki mülkiyyət formasından asılı olmayaraq əmtəə is-
tehssalçılarına azadlıq verilir və bu da təsərrüfat fəaliyyətini sərbəst seçmək
sərbəstliyi ilə şərtlənir. Milli iqtisadiyyatın sivil təsərrüfarçılıq sisteminə in-
teqrasiya olunması ilk növbədə qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi bazar
iqtisadiyyatında bazar infrastrukturunun formalaşdırılmasının və onların
çevik fəaliyyət mexanizminin yaradılmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki müstəqilliyin 11- ci ilini yaşayan respublikamızda
xarici ticarətin liberallaşdırılması başa çatdırılmış sərbəst qiymət qoyma
keçilmiş dövlət və təsərrüfat inhisarı əhəmiyyətli dərəcədə dağıdılmış müx-
təlif formalı təsərrüfatçılıq qurumları yaradılmış və demək olar ki ölkənin
milli iqtisadiyyatı post depressiya durumunu yaşamaqdadır.[9,s 126]

Beləliklə dövlətin xarici ticarət siyasəti beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
sisteminin ən mühüm təzahür forması olub məhsul və xidmətlərin valyuta
əldə etmək məqsədilə ölkə sərhədlərindən xaricə cəmiyyət üzvlərinin və
müəssisələrin tələbatını ödəmək məqsədilə ölkə daxilinə  hərəkətini təsbit
edən tədbirlərin məcmusudur. Aparılan araşdırmalara əsaslansaq müasir
şəraitdə dövlətin xarici ticarət siyasəti mülkiyyət formasından asılı olmayaraq
bütün təsərrüfat subyektlərinin dünya təsərrüfat sisteminə və onun ən mühüm
təzahür forması olan dünya bazarına daxil olmasına yönəldilmiş tədbirlərin
məcmusunu nəzərdə tutur.

Beləliklə müasir şəraitdə dövlətin xarici ticarət siyasəti yalnız təkcə məh-
suə və xidmətlərin mülkiyyət formasından asılı olmayaraq təsərrüfat sub-
yektləri vasitəsilə qarşılıqlı mübadiləsinə hüquqi iqtisadi şərait yaradılmasını
deyil həm də digər amilləri də özündə birləşdirir.Cəmiyyət üzvləriinin xarici
məhsullara olan tələbatının ödənilməsi  məhsulların ölkə sərhədlərindən kə-
nara ixrac edilməsi bu fəaliyyət növündən iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi ilə şərtləndirilir. Elə buna görə inkişaf etmiş dünya dövlətləri xarici
iqtisadi siyasətin əsas prioritetlərini dövlətin təhlükəsizlik maraqları üzərində
qurur və iqtisadiyyatın harmonik inkişafını təmin edirlər. 

Araşdırmalara əsaslanaraq göstərilir ki bütün dövrlərdə xarici iqtisai
siyasətin spesifik cəhəti onun birmənalı olaraq bu dövlətin strateji
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maraqlarına xidmət etməməsidir. Bütün hallarda xarici iqtisadi fəaliyyət və
onun reallaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlər beynəlxalq əmək bölgüsünün
dünya bazarının iqtisadi  konyukturunun tələblərinə və şərtlərinə uyğun-
laşdırılır. 

Beləliklə yekunda onu göstərə bilərik ki ölkənin xarici valyuta gəlirlərinin
əldə edilməsi xarici ticarətin eləcə də dövlətin xarici ticarət siyasətinin pri-
oritetlərini təşkil edir və bu danılmaz fakt hesab olunur. Xarici ticarət
fəaliyyəti ölkədə mövcud material və maliyyə resurslarından səmərəli istifadə
etməyə elmi texniki nailiyyətlərindən yararlanmağa və mütərəqqi
texnologiyaların iqtisadiyyata cəlb edilməsinə iqtisadiyyatda struktur dəy-
işikliklərin qısa müddətdə həyata keçirməyə imkan verir.

Qeyd etməliyik ki dövlətin xarici ticarət siyasəti hətta iqtisadi sistemlərin
tipindən və xarakterindən asılı olmayaraq bütün dövrlərdə dövlətin strateji
maraqlarının qorumasına xidmət edir. Xarici iqtisadi siyasətin müvəffəqiyyəti
nəticə etibarilə dövlətin ticarət siyasəti ölkənin xarici ticarıtinin təşkili və
onun həyata keçirilməsi mexanizminin işlənməssi xarici ticarətin nizamlan-
masına yönəldilmiş tədbirlər sisteminin həyata keçirilməsidir. Xarici ticarət
siyasəti geniş mənada maliyyə mənbələri yaradılması və istifadə olunmasına
xidmət edir. 

Xarici ticarət siyasəti digər ölkələrlə olan ticarət münasibətlərinə dövlətin
məqsədəuyğun təsiridir. Xarici ticarət siyasətinin məqsədi aşağıdakılardan
ibarətdir:

-ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak dərəcəsi və vasitələrinin
dəyişməsi 

-idxal ixracın həcminin dəyişməsi
-ölkənin zəruri ehtiyatlarla təmin olunması
-idxal ixrac qiymətlərinin nisbətinin dəyişməsi.
Xarici iqtisadi siyasət dövlətin beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sahəsində

qarşıya qoyduğu məqsədlərin həyata keçirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyət
növlərinin məcmusudur. Belə fəaliyyət növlərinə hökumətin xarici ticarətinin
inkişafı  istehsal amillərinin hərəkəti tərkibi və həcminə təsir göstərmək üçün
həyata keçirdiyi bütün tədbirlər daxildir. 

Beləliklə inkişaf etməkdə olan ölkələr (İEOÖ) isə dünya təcrübəsində hələ
də xammal ərzaq tədarükü və çox bəsit bazar hazır məhsul komponentləri
ilə iştirak edirlər. Lakin xarici ticarətdə xammallarla ticarətin inkişaf tempi
digər ticarət sahələrindən xeyli geri qaldığından bu ölkələrdə xarici ticarətin
inkişafı da ləng gedir. Mütəxəssislər bunun səbəbini xammallardan daha



46 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (13) 2018

NOVRUZƏ ADİLOVA, SƏDAQƏT ƏHMƏDOVAİQTİSADİYYAT

səmərəli istifadə olunması və dövriyyəyə daha çox xammal əvəzedicisinin
daxil olması ilə əsaslandırılır. 

Qeyd etmək lazımdır ki dünya bazarı artıq analoji və əvəzedici əmtəələrin
ixracatçıları arasında kəskin rəqabətin getdiyi habelə ixracatçılarin və idax-
alatçıların maraqlarının toqquşduöu bir meydana çevrilib.

NƏTİCƏ

Beynəlxalq münasibətlər sistemində istehsal sahəri bir sıra böyük və kiçik
sahələrə bölünür. Bununla əlaqədar olaraq ictimai istehsalın ən böyük
sahələri  üzrə olan əmək bölgüsü ümumi əmək bölgüsü sahə və alt sahələr
üzrə olan əmək bölgüsü isə xüsusi əmək nölgüsü kimi nəzərdə tutulur.

Araşdırmalara əsaslanaraq xarici ticarət milli rəsərrüfarlar arasında əmtəə
və xidmətlərin dövlət tərəfindən sənədləşdirilmiş mübadilə hesab olunur.
Xarici ticarət termini yalnız ayrılıqda götürülmüş ölkəyə aid olmaqla milli
tənzimlənmələrin obyejtidir. Xarici ticarət beynəlxalq ticarətin əsas elemen-
tidir. Xarici ticarət fəaliyyətini də bu tərəfdən olan mənfi tendensiyaların
yaranması ilk növbədə ölkələrin xammal və yarımfabrikatların ixracı üzrə
ixtisaslaşması idxalın tərkibində isə bazar məhsulları eyni zamanda sənaye
və emal məhsullarının üstünlük təşkil etməsi ilə sıx bağlıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində
dövlət strategiiyası aparılan iqtisadi siyasət  çərçivəsində işlənib hazırlanır
və reallaşır.

Araşdırmalara əsasən keçid dövründən sonra elmi texniki potensialın
inkişafı və mühafizəsi üçün dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən elmi
texniki siyasətin prioritetləri müəyyən olunmasını göstərmək olar. 

Bazar münasibətləri şəraiində dövlətin xarici ticarət siyasətində gömrük
mexanizminin düzgün qurulması əksər hallarda ölkəmizə idxal edilən məh-
sulların qiymətlərinin süni surətdə artmasına ixrac olunan məhsulların
qiymətlərinin isə aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Son nəticədə dövlətin
tədiyyə balansında dövlət büdcəsində nəzərə çarpacaq mənfi halların yaran-
ması ilə müşayiət olunur.
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РЕЗЮМЕ

В статье глобализация мировой экономики развитие национальной
экономики любой страны зависит от все более внешних факторов. В
статье отмечается, что в мировой экономике конкуренция между ми-
ровыми рынками привела к новой политике, проводимой конкурирую-
щими странами. В статье описываются торговые отношения между
странами в формировании международного разделения труда.

Ключевые слова: рыночная экономика, экономическое развитие,
международное разделение труда, внешнеэкономические отношения.
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XÜLASƏ

Məqalədə iqtisadi artım və iqtisadi inkişaf anlayışları tədqiq olunmuş,
davamlı iqtisadi artım və tsiklik inkişaf müqayisə olunmuş və iqtisadi ri-
fahın yüksəldilməsinə təsiri istiqamətləri araşdırılmışdır. Əsas məqsəd kimi
davamlı iqtisadi artımın təmin olunması problemi qarşıya qoyulmuş və
həlli məsələlərinə kompleks yanaşılmışdır.

Açar szölər: iqtisadi artım, tsiklik iqtisadi inkişaf, davamlılıq, iqtisadi
rifah.

Hər bir ölkədə geniş təkrar istehsal prosesinin nisbətən uzun müddət
davam etməsi iqtisadiyyatda yeni keyfiyyət halının, iqtisadi artımın baş
verməsinə səbəb olur. İqtisadi artım dedikdə, əhalinin tələbatını ödəmək
üçün məhsul və xidmətlərin əvvəlki dövrə nisbətən çox və keyfiyyətli is-
tehsal olunması nəzərdə tutulur (7, s. 343).

İqtisadi inkişaf isə qeyd olunan bu kəmiyyətcə və keyfiyyətcə artımların
özünü əhalinin rifah halında, məşğulluğun səviyyəsinin artmasında, yox-
sulluğun minimuma enməsində və s. bu kimi insanların həyat səviyyəsinə
müsbət təsir edən amillərin inkişafında özünü biruzə verir.

İqtisadi inkişaf anlayışını ilk dəfə elmə gətirən alman-amerikan iqti-
sadçısı Şumpeter olmuşdur. Onun fikrincə iqtisadiyyat bir müvazinətdə
inkişaf edir. Müəyyən vaxtlarda bu müvazinətin pozulması halları
müşahidə olunur, hansı ki, Şumpeterin fikrincə bu, tamamilə təbii baş verən
prosesdir. İqtisadiyyat elminin əsas vəzifəsi isə bu pozulmaların səbəbini
araşdırmaq və onun təsirlərini azaltmağa çalışmaqdan ibarət olmalıdır. O,
bu məqsədlə öz tədqiqatlarının əsasını iqtisadi sistemin inkişafı və bu pros-
esə təsir edən amillərin öyrənilməsi üzərində qurmuşdur.

XX əsrin sonlarından etibarən iqtisadiyyat elmində əsas diqqət cəlb edən
məsələlərdən biri və ən önəmlisi davamlı inkişaf probleminin tədqiqi və
onun həllinə yönələn tədbirlər planının işlənib-hazırlanmasıdır.
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Davamlı inkişaf anlayışı ilk dəfə əsaslı və sistemli şəkildə 1968-ci ildə
yaradılmış “Roma Klubu” tərəfindən tədqiq olumuşdur. Klub cəmiyyətin
üzləşdiyi  qlobal iqtisadi, siyasi, sosial problemlərin öyrənilməsini əsas
məqsəd kimi müəyyənləşdirmişdir. Klubun fəaliyyətinin ən böyük
uğurlarından biri hesab olunan “Artım həddi” adlı kitabda davamlı inkişaf
məsələsi, onun təmin olunmasının aspektləri xüsusi vurğulanmışdır.
Kitabda “Dünyada iqtisadi artımın və əhali artımının davamlılığnı təmin
edə bilmək üçün nə etmək lazımdır?” (4, s. 45) kimi sual qoyulmuş və bu
suala cavab tapılmağa çalışılmışdır. Davamlılığın təmin edilməsi üçün
görülməli tədbirləri ümumilikdə iki istiqamətə ayrılmışlar:

Birinci istiqamətə fiziki zərurətlər – sənayenin dəstəklənməsi, kənd
təsərrüfatının inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyi, resurslardan istifadə, təkrar
emal və ekoloji tədbirlər aiddir. İkinci istiqamətə isə sosial zərurətlər –
sülh, sosial sabitlik, təhsil, məşğulluq və sabit texnoloji inkişaf məslələri
daxil edilmişdir. 

Davamlılığın razılaşdırılmış vahid bir tərifi olmasa da, original tərif kimi
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Brutland Komissiyasının 1987-ci ildə
verdiyi tərif qəbul edilmiş və geniş yayılmışdır: “Davamlı inkişaf indiki
dövrün tələblərinə cavab verməklə yanaşı gələcək nəsillərin öz tələblərinə
nail olmağına maneə yaratmayan inkişafdır” (2, s. 25).

İnkişafa üç təsir sahəsinin nəzərə alınması ilə davamlı inkişaf anlayışına
daha aydın təriflər verilməsinə nail olunmuşdur: 1. ətraf mühit; 2. iqtisadi;
3. sosial. Bu təsir sahələri “üçlü alt xətt” konsepsiyasının tərkib hissəsi
kimi müəssisələrin və dövlətin məsuliyyətini müəyyənləşdirdi.

Davamlılıq, müəssisənin maliyyə planlarının genişləndirilmiş xərc-mən-
fəət təsirlərində korportiv gəlirlərdən başqa sosial və ekoloji amillərin də
nəzərə alınmasını tələb edir. Bu fikir A.Smitin “iqtisadi adam” konsep-
siyasına uyğun olaraq hər bir müəssisənin və müəssisə rəhbərinin əsas
məqsədi olan maksimum mənfəət əldə etməkdən kənara çıxaraq bu zaman
öz işçilərinin iş mühitinin yaxşılaşdırılması, sosial və maddi təminatı və
eyni zamanda istehsal prosesi yerinə yetirilərkən ətraf mühitə dəyəcək
ziyanın maksimum səviyyədə azaldılması özündə ehtiva edir. Davamlılıq,
gələcək riskləri və öhdəlikliləri azaltması və müəssisənin həyat dövrünü
uzatması baxımından səhmdarların da gəlirlərini artıra bilər ki, bu da bütün
tərəflərin qazanması mənasına gələr. 

Böhringer və Jochem beynəlxalq, milli və ya strateji siyasət
səviyyəsində mövcud olan 500-dən çox davamlı inkişaf göstəricilərini
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analiz edərək aşağıdakı əsas göstəriciləri müəyyənləşdirmişlər:
1. İnsan inkişafı indeksi;
2. Ekoloji dayanıqlılıq indeksi;
3. Ətraf mühitdən istifadə indeksi;
4. Davamlı iqtisadi rifah indeksi;
5. Ümumi rifah indeksi;
6. Həqiqi yığım indeksi;
7. Ətraf mühit cəhətdən nizamlanmış daxili məhsul (3, s. 12).
Bu göstəricilərə ehtiyac iqtisadi sistemlərin mükəmməl olmaması və

məcmu xərclərdə ekoloji və sosial təsirləri tam əks etdirməməsi səbəbindən
yaranmışdır. Davamlı inkişaf göstəriciləri ənənəvi iqtisadi təhlillərə zidd
olan xərclər və dəyərləri daxil etməklə “ölçülə bilinməyənləri ölçməyə”
cəhd edir.

Göründüyü kimi, davamlı inkişaf konsepsiyası iqtisadi olduğu qədər
sosial və ekoloji inkişafı da özündə əks etdirir. Tədqiqat işində davamlı
inkişafın iqtisadi yönümünü əsas hədəf kimi müəyyənləşdirilmiş, onun
təmin olunmasının yolları üzərində dayanılmışdır.

Davamlı iqtisadi inkişafın qarşısında duran əsas məsələ iqtisadi inkişafın
davamlılığını təmin etməkdir. İqtisadi inkişafın iki mühüm tərkib hissəsi
vardır: iqtisadi artım və iqtisadi tsikl. İqtisadi tsikl ictimai istehsalın bir
iqtisadi yüksəlişdən (inkişaf) digərinə doğru dövri olaraq təkrarlanmasıdır.
İqtisadi inkişafın tsiklik bir proses olduğunu ilk dəfə Keyns əsaslandır-
mışdır.

İqtisadi tsikl da öz növbəsində 4 fazadan keçir: durğunluq, böhran, can-
lanma, yüksəliş. Şəkil 1.1-də bir iqtisadi tsikli və keçdiyi fazaları müşahidə
edə bilərik.

Böhran: tələb və təklif arasında tarazlığın pozulması nəticəsində yaranır.
Marksın dediyi kimi kapitalizmdə böhran təbii bir prosesdir. Bu dövrdə
bütün makroiqtisadi göstəricilər mənfiyə doğru meyllənir. Böhran
nəticəsində inflyasiya dərəcəsi artır, məşğulluq aşağı düşür, işsizlik prob-
lemi artır, yoxsulluğun səviyyəsi artır, məhsulların qiyməti bahalaşır
nəticədə bütün iqtisadi gəlir göstəriciləri real dəyərində aşağı düşür.

Durğunluq: Bu mərhələdə müəyyən stabilləşmə gedir, böhran
nəticəsində mənfiyə doğru meyllənən makroiqtisadi göstəricilərin aşağı
düşməsi dayanır. Müəssisələr istehsalda maraqlı olmurlar, istehsal dayanma
həddinə çatır. İnflyasiyanın səviyyəsi sabitləşir və işsizlik maksimum həddə
yaxınlaşır. Sahibkarlar investisiya qoyuluşlarında maraqlı olmurlar.
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Şəkil�1.1.�İqtisadi�tsikl

Canlanma: Bu mərhələdə müxtəlif növ mənbələrdən xarici və daxili in-
vestisiyaların iqtisadiyyata cəlb edilməsi hesabına istehsal genişlənir, iş
qüvvəsinə olan tələb artır və bütün makroiqtisadi göstəricilər müsbətə
doğru meyl edir. 

Yüksəliş: istehsalın inkişafı, əhali gəlirləri, məşğulluğun səviyyəsi mak-
simallaşır, bazar doyma həddinə çatır və nəticədə yenidən bir iqtisadi tsikl
başlanmasına şərait yaranır.

Tsiklik iqtisadi inkişaf zamanı mal-material ehtiyatlarına investisiyalar
məcmu tələbin digər komponentlərinə nisbətən daha çox dəyişir. İkinci
Dünya Müharibəsindən sonra Birləşmiş Ştatlarda hər bir tənəzzül iqtisadi
tsiklin yuxarı və aşağı nöqtələrində mal-material ehtiyatlarına qoyulan in-
vestisiyaların azalması ilə xarakterizə olunurdu. Tənəzzül dərinləşdikcə
tələb azalır və firmalar qeyri-iradi olaraq mal-material ehtiyatlarını artırır.
Buna uyğun olaraq, ehtiyat – satış nisbəti də artır. Nəticədə istehsalda
dayanma başlayır və firmalar ehtiyatda olan malların satışı hesabına tələbi
ödəyirlər. Hər bir tənəzzülün sonunda firmalar öz ehtiyatlarını azaldırlar.
Bu o deməkdir ki, ehtiyatlara investisiya qoyluşu hər bir tənəzzülün son
fazasında mənfi müstəviyə daxil olur. Tsiklik iqtisadi artım dövründə mal-
material ehtiyatlarının rolu bu ehtiyatlarda gözlənilən və gözlənilməyən
dəyişiklikdən asılı olaraq müəyyən olunur (6, s. 368).

Böhran və durğunluq mərhələsində işgüzar fəallığı artırmaq məqsədilə
dövlət vergi dərəcələrini  aşağı salır, yeni kapital qoyuluşlarına vergi
güzəştləri tətbiq edir, sürətlənmiş amortizasiya siyasəti həyata keçirir və s.
Canlanma və yüksəliş dövrlərində isə buna əks tədbirlər görür, yəni vergi
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dərəcələri qaldırılır, güzəştlər ləğv edilir, faiz dərəcələri yüksəldilir (7,
s.347). Dövlət bu tip iqtisadi siyasətdən istifadə edərək iqtisadi inkişafın
fazalarını tənzimləməyə və iqtisadi artımın davamlılığını təmin etməyə
çalışır.

Tsiklik inkişafda yüksəlişlə yanaşı böhran da təbii bir prosesdir. Hal-
hazırda, müasir iqtisadçıların əsas məqsədi iqtisadi inkişafda böhranın təsir-
lərinin minimuma endirməkdir. Bütün bunlar, iqtisadiyyatda yeni olan
“davamlı iqtisadi inkişaf” terminin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır.

Yuxarıda qeyd etdiklərimizi nəzərə alaraq davamlı iqtisadi inkişafa belə
bir tərif verə bilərik. Davamlı iqtisadi inkişaf hazırki dövrdə canlanma və
yüksəlişə nail olmaqla yanaşı, gələcək dövrdəki durğunluq və böhranın baş
vermə halında təsirlərinin minimuma endirməyi özündə əks etdirir.

Davamlı iqtisadi inkişafa təsir edən amillər birbaşa və dolayı olması ilə
fərqlənir. Birbaşa təsir göstərən amillərə əsas kapitala qoyulan in-
vestisiyaların həcmi, məhsuldar qüvvələrin və təbii resursların kəmiyyəti
və keyfiyyəti, istifadə edilən avadanlıqların texnoloji səviyyəsi, istehsalın
təşkili və idarəetmə üsulu aid edilir. Dolayı təsir edən amillərə isə inhisar-
laşma səviyyəsi, dövlətin vergi siyasəti, istehsal vasitələri və əmək
resurslarının qiyməti, bank kreditlərinin əlçatan olması və s. aiddir.

Davamlı iqtisadi inkişafın hərəkətverici qüvvələri dedikdə, istehsal pros-
esində insan amili ilə əlaqədar olan hadisə və proseslər nəzərdə tutulur.
Bunlara iqtisadi mənafelərin toqquşması, ziddiyyət təşkil edən məsələlər
və iqtisadi rəqabət daxildir.

İqtisadi mənafelərin toqquşmasına həm makro, həm də mikro səviyyədə
baxmaq mümkündür. Mikro səviyyədə müəssisə rəhbəri, işçi qüvvəsi və
istehlakçıların mənafeləri nəzərdə tutulur. Belə ki, müəssisə rəhbərinin mə-
nafeyi mülkiyyətini reallaşdırmaqla maksimum istehsal imkanları və mən-
fəət əldə etməkdə əks olunur. İşçi qüvvəsinin mənafeyi iş mühitinin
yaxşılaşdırılması, iş saatının minimuma enməsi, tələbatına uyğun əmək
haqqı timsalında özünü biruzə verir. İstehlakçıların mənafeləri minimum
xərc çəkmklə tələbatını maksimum ödəmək və keyfiyyətli məhsul və xid-
mətlərlə təmin olunmaqdır.

İşçi�qüvvəsi������������������������Sahibkar�������������������������İstehlakçı

İqtisadi mənafelər əks xarakter daşısa da, bir-birinə xidmət edir və
qarşılıqlı tamamlıyırlar. Makro səviyyədə mənafelərə müəssisənin, dövlətin



İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (13) 2018

DAVAMLI İQTİSADİ ARTIM YOXSA TSİKLİK İNKİŞAF İQTİSADİYYAT

53

və cəmiyyətin mənafeləri aiddir. Müəssisənin mənafeyinə istehsalın
genişləndirilməsi, bazarda payın ələ keçirilməsini aid edə bilərik. Dövlətin
mənafelərinə büdcə gəlirləri, sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması
və s. aiddir. Cəmiyyətin iqtisadi mənafeyinə isə məşğulluq, maddi təminat,
tələbatların ödənməsi aiddir.

Ziddiyyətlər bütün növ dəyişikliklərə, inkişafa əsas təkan verən daxili
motivdir. Davamlı iqtisadi inkişafa təkan rolunu oynayan əsas ziddiyyətlər
təklif və tələb, yığım və istehlak, işçilər və müəssisə rəhbərləri, cəmiyyətin
tələbatı və real alıcılıq qabiliyyəti arasındakı ziddiyyətləri aid etmək olar.
Ziddiyyətlər inkişafı ləngidən amil kimi görünsə də, bu ziddiyyətlər arasın-
dakı əlaqələri dərk edib onları bir-birilə uzlaşdırmaqla inkişafa nail olmaq
olar.

İqtisadi rəqabət müəssisələr arasında məhdud resurslar, bazar payı və
əmək resursları uğrunda gedən mübarizədə əks olunur. Rəqabət müəs-
sisələri daha keyfiyyətli məhsul istehsal etməyə, göstərilən xidmətin key-
fiyyətinin artırılmasına, ixtisaslı kadrları əldə saxlamaq üçün daha yaxşı iş
imkanları formalaşdırmağa sövq edir. Bununla da, rəqabət texnologiyaların
inkişafına, əmək məhsuldarlığının artımına, innovasiyaların tətbiqinin
genişlənməsinə və son nəticədə, bazis və üst qurum nəzəriyyəsində qeyd
olunduğu kimi cəmiyyətin inkişafına gətirib çıxarır.

Davamlı iqtisadi inkişafın və dolayısı ilə davamlı iqtisadi artımın bu
qeyd olunan amilləri və hərəkətverici qüvvələri iqtisadiyyatın və əhalini
rifah halının müsbət artımına birbaşa öz təsirini göstərir. Davamlı iqtisadi
artımın təmin edilməsində hər bir ölkənin özünəməxsus, öz tarixi-iqtisadi
istehsal ənənələrini və təbii-coğrafi mövqeyini tədqiq edərək milli davamlı
iqtisadi inkişaf modeli formalaşdırılmalı və tətbiq edilməlidir.

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində milli iqtisadiyyatın davamlı və dayanıqlı
inkişaf probleminə beynəlxalq təcrübə və mövcud reallıqlar əsasında onun
səmərəli reallaşdırılmasını təmin edən iqtisadi strategiyanın başlıca yolları,
vasitələri, mexanizmləri və prioritetlərini elmi-praktiki əsaslandırmağın
böyük əhəmiyyəti vardır (5, s.524).

Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, müəyyən inkişaf pros-
esini keçmiş ölkənin iqtisadi həyatında bir və ya iki dəfə sürətli sosial-iqti-
sadi yüksəliş dövrü yaşanmışdır. Buna misal olaraq, Malayziya, Tayland,
Sinqapur və s. kimi ölkələri göstərmək olar. Azərbaycan da belə bir yük-
səliş dövrünü 2004-2010-cu illərdə yaşamışdır. Ölkəmizin bu cür sosial-
iqtisadi yüksəlişi hasilat sənayesinin, yəni neft-qaz sənayesinin gəlirlərinin
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hesabına reallaşmışdır. Qeyd olunmuş dövrdə neft-qaz sənayesinin orta
artım tempinin 25%-ə qədər olması ölkənin ümumi iqtisadi artımının da
dünya ortalamasından (12,9%) yüksək olmasına səbəb olmuşdur. 

Qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində dövlətimizin həyata
keçirdiyi regionların sosial-iqtisadi inkişafı, yoxsulluğun azaldılması və
davamlı inkişaf, ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair
dövlət proqramları öz təsirlərini əhalinin rifah halının yüksəldilməsi, yox-
sulluğun 3%-ə qədər düşməsi, məşğulluğun artırılması, regionların sosial-
iqtisadi inkişafı şəklində biruzə vermişdir. 

Bu sürətli sosial-iqtisadi yüksəliş dövrünü ölkəmizin iqtisadi həyatında
baş vermiş birinci yüksəliş dövrü kimi qeyd edə bilərik. Lakin hasilat sə-
nayesinin imkanları məhduddur, ölkənin davamlı iqtisadi inkişafını
tamamilə hasilat sənayesinin üzərində qura bilmərik. Xammaldan asılılıq
qarşısına davamlı inkişafı, iqtisadiyyatın inklyuzivləşməsini hədəf qoymuş
respublikamız üçün inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edə bilməz.
Ölkənin inkişaf strategiyasının daha dayanıqlı olan, qeyri-məhdud perspek-
tivləri olan və gələcək vəd edən emal sənayesi üzərində qurulmağı
məqsədəuyğun hesab edilir.

Demək olar, dünyanın əksər ölkələrində hasilat sənayesinin inkişafında
tərəddüdlər baş verir. Böyük həcmdə neft, filiz, kömür və başqa təbii
sərvətlər hasil edən ölkələr bir müddətdən sonra hasilatı azaltmağa və ya
tamamilə dayandırmağa məcbur olurlar. Hasilatın dayandırılması prosesi
isə çox ağrılı keçir. Bəzən elə olur ki, mədənlərin bağlanması ilə əlaqədar
on minlərlə işçi ixtisara düşür, sosial sarsıntılarla üzləşir. Düşünülmüş iqti-
sadi siyasət yeridən, iqtisadiyyatın kompleks inkişafına diqqət yetirən ölkə
bu cür sarsıntılarla adətən üzləşmir (8, s.169).

Azərbaycanın Respublikasının iqtisadiyyatının kompleks inkişafı iqti-
sadi və milli təhlükəsizliyinin təmin olunması emal sənayesinin rəqabətə-
davamlılığının təmin edilməsindən, davamlı inkişafından, onun
texniki-texnoloji təchizat səviyyəsinin yüksək inkişaf etmiş ölkələr
səviyyəsinə çatdırılmasından, ölkənin biləvasitə mütərəqqi struktur dəy-
işikliklərinin aparılmasından birbaşa asılıdır. Bunun üçün daxili və xarici
investisiyaların prioritet emal sənayesi sahələrinin inkişafna is-
tiqamətləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnvestisiyaların bu şək-
ildə yönləndirillməsi ölkədə məğulluğun artırılmasına, idxalın azalmasına
və eyni zamanda ixrac potensialının yüksəldilməsinə, əhali gəlirlərinin art-
masına, regionların sosial-iqtisadi təminatının yaxşılaşdırılmasına,
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yaradılan əlavə dəyərin artırımına və s. dayanıqlı inkişaf göstəricilərinə
birbaşa öz təsirini göstərir.

Ölkəmizin iqtisadi inkişafının ikinci yüksəliş dalğası hasilat sə-
nayesindən əldə edilən gəlirlərin məqsədli və planlı şəkildə emal sə-
nayesinə yönəldilməsi yolu ilə həyata keçirilməlidir. 

Gəlirlərin yönəldilməsinin məqsədliliyini aşağıdakı kimi ümumiləşdirə
bilərik:

- Qeyri-neft sənayesinin, xüsusilə də, emal sənayesinin ÜDM-dəki
payının artırılması;

- Rəqabətə davamlı sənaye sahələrinin istehsal potensialının yük-
səldilməsi;

- Yaradılan əlavə dəyərin yüksək olduğu sənaye sahələrinin
genişləndirilməsi;

- sənayedə struktur dəyişikliklərinin müasir tələblərə uyğun təkmil-
ləşdirilməsi;

- emal sənayesində elmtutumlu, innovativ və yüksək məhsuldarlığa
malik istehsal vasitələrinin tətbiqi;

- və yuxarıda sadalanan məqsədlərin reallaşdırılması üçün ixtisaslı
kadrların hazırlanması.

Emal sənayesinə yönəldilən gəlirlərin planlılığı isə, mövcud emal sə-
nayesi sahələrindən qarşıya qoyulmuş məqsədlərə xidmət etmək potensialı
daha yüksək olan effektiv sahələrin seçilməsi deməkdir. Bunun üçün,
ölkədə mövcud emal sənayesi sahələrini nəzərdən keçirmək, onların anal-
itik təhlilinin aparılması görülməli olan ilk iş kimi qeyd edilə bilər.
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ABSTRACT

İn the article the concepts of economic growth and economic develop-
ment have been explored, sustainable economic growth and cyclic devel-
opment compared and their effects on economic prosperity studied.
Ensuring sustainable economic growth defined as the main goal and fol-
lowed complex approch in the solution.
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РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются концепции экономического роста и
экономического развития, устойчивый экономический рост и цикли-
ческое развитие и последствия воздействия на экономическое про-
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цветание. Проблема устойчивого экономического роста была выдви-
нута в качестве основной цели и комплексный подход к решение про-
блемы.

Ключевые слова: экономический рост, циклическое экономическое
развитие, устойчивость, экономическое благополучие.
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DİPLOMATİYANIN�ƏSAS�FORMASI�KİMİ�
“İCTİMAİ�DİPLOMATİYA”-�ONUN�BAŞLICA�

MƏNBƏLƏRİ�VƏ�HƏDƏFLƏRİ

XÜLASƏ

Ölkələr baxımından yeni beynəlxalq sistemdə təsirli ola bilmək üçün ic-
timai diplomatiya anlayışının əhəmiyyətini anlamaq, doğru strategiyalarla
həyata keçirmək və özləri üçün bir "ölkə markası" inşa etmək əhəmiyyətli
hala gəlmişdir. "İctimai diplomatiyanın əsas məqsədi, köklü əlaqələr inşa
etməkdir. Bu həmçinin digər ölkələrin ehtiyaclarını, mədəniyyətlərini, in-
sanlarını anlamaq; dünyagörüşlərini paylaşmaq, yanlış anlayışları düzəlt-
mək, ortaq faydalar tapmaqla da  sıx bağlıdır. İctimai diplomatiya, bir
ölkənin imicinin və tanınmasının  qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq  üçün uyğun
mühit yarada biləcək bir güc olduğu fərziyyəsinə əsaslanır . İctimai diplo-
matiya öz xalqının düşüncələrini və ideallarını, öz təşkilatlarını və
mədəniyyətini eyni zamanda milli hədəflərini və aktual siyasətlərini digər
xalqlara izah etmə məqsədi daşıyan bir  prosesdir.

Açar sözlər: ictimai diplomatiya, beynəlxalq münasibətlər, siyasət,
xalqlar, xarici siyasət.

İctimai diplomatiya anlayışı ilk dəfə 1965-ci ildə Tufts Universitetində
Fletcher School of Law and Diplomacy'nin dekanı Edmund Gullion
tərəfindən istifadə edilmişdir. Gulliona görə ictimai diplomatiya “Xalqların
mövqeyinin, xarici siyasətin formalaşması və icrasına təsir ilə əlaqəlidir.
İctimai diplomatiya beynəlxalq münasibətlərin ənənəvi diplomatiyadan
əlavə sahələri əhatə etməkdədir: hökumətlər tərəfindən digər ölkələrdə ic-
timaiyyətin təmin edilməsi, xüsusi təşkilatlarının digər ölkədəkilərlə
qarşılıqlı əlaqədə olması, xarici münasibətlərin ötürülməsi və bunun siyasət
üzərindəki təsiri, diplomatlar arasında ünsiyyətin təmin edilməsi və
mədəniyyətlər arası ünsiyyət prosesi kimi.»
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Soyuq Müharibə dövründə ABŞ və SSRİ tərəfindən bir çox sahədə
aparılan rəqabət, "düşüncələrin, ürəklərin və ağılların döyüşü" olaraq ad-
landırılan ictimai diplomatiya sahəsində də varlığını ən gərgin şəkildə
davam etdirirdi. Çünki Thomas Baileydə görə, düşüncələr davamlıdır,
silahlarla və ya bombalarla yox edilə bilməz. Beynəlxalq sərhədləri və
okeanları aşan düşüncələrlə mübarizə, daha yaxşı düşüncələr yaratmağı
tələb edir. 

1950-ci ildə ABŞ prezidenti Trumen, kommunizm ilə mübarizədə qərb
düşüncəsi və fikirlərini yaymağı qarşısına məqsəd qoyan "Həqiqət Kam-
paniyası" olaraq da tanınan kampaniya zamanı etdiyi çıxışda azadlığın "İm-
perial kommunizm" təhlükəsiylə qarşı-qarşıya olduğunu, bu mübarizənin
insanlıq üçün əhəmiyyətli olduğunu və kommunist təbliğata qarşı zəfər
qazanmağın yolunun da bütün dünyada eşidiləcək həqiqəti ortaya çıxar-
maqdan keçdiyini dilə gətirmişdir.

Cozef Nye televiziya və kinonun Berlin divarını, 1989-ci ildən çox daha
əvvəl yıxdığını, divarın mövcudluğu dövründə Qərbin məşhur mədəniyyət-
inə aid obrazların uzun illər ərzində çatdırılmasının çəkic və buldozerlər
ilə müqayisə edilə bilməyəcəyini ifadə etmişdir.

Fransız sosioloq Dominique Woltonun Aprel 2003-cü ildə L'Express ju-
rnalına verdiyi reportajda: "Qloballaşma üç etapda reallaşmışdır: birincisi,
İkinci Dünya müharibəsindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaran-
ması ilə beynəlxalq nizamın təməllərinin atılması; ikincisi, sərhədlərin açıl-
ması və azad bazar ilə reallaşdırılan beynəlxalq iqtisadi sahədə və
üçüncüsü isə hal hazırda yaşadığımız informasiya və mədəniyyət çağıdır.
" deyərək informasiya çağını xüsusi vurğulaması, telekommunikasiya in-
qilabının yaşandığı, mədəniyyətlərarası ünsiyyətin  artığı bu dövrdə, təsirli
bir ictimai diplomatiyanın zəruriliyini göstərməkdədir. Çünki, dövlətin,
sahib olduğu mədəniyyət və dəyərləri fərqli cəmiyyətlərə çatdırmağa çalış-
ması həm mədəni imicini inkişaf etdirməkdə, həm də özü haqqında
həqiqətləri yaxşı bilməyən cəmiyyətlər üzərində müsbət təsir yaratmağa
şərait yaratmaqdadır.

Anna Tiedemanın fərqli hökumətlər arasında siyasi münasibətlər qur-
maqla xarici siyasətin həyata keçirilməsi olaraq təyin etdiyi və bağlı qapılar
ardında yüksək səviyyədəki hökumət işçiləri tərəfindən aparılan diplo-
matiya İkinci Dünya Müharibəsindən və xüsusilə Soyuq müharibədən son-
rakı dövrdə müstəqil dövlətlərdən başqa, qlobal sistemdə beynəlxalq
təşkilat, qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq fəaliyyəti olan fərdlərin
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də  iştirak etməsiylə dəyişiklik yaşamışdır.
İnformasiyanın istehsalı, bölüşdürülməsi və qarşılıqlı təsirinin daha

sürətli və asan yaşandığı son dövrlərdə, telekommunikasiya sahəsindəki
bu hadisələr dövlətlər tərəfindən də mənimsənilmiş, ünsiyyətdəkii bu
irəliləyiş diplomatiyanın reallaşdırılma formasına da təsir edərək, ənənəvi
metodların tərk edilməsinə, ənənəvi olmayan sektorların diplomatiyaya
təsir etməyə başlamasına imkan yaratmışdır.

15-16 sentyabr 1987-ci il tarixində ABŞ-da Məşvərət komissiyasının
konfransındakı çıxışında prezident Reyqan: "İnformasiya çağında, kütləvi
rabitə çağında, telekommunikasiya peykləri və yeraltındakı fiber optik ka-
bellər ilə bu yeni çağda tək başına ənənəvi diplomatiya kafi deyil. Amerika,
toplayabildiğimiz bütün bacarıq və qaynaqlar ilə ictimai diplomatiyaya
yönələrək, yalnız xarici hökumətlərə deyil, onların xalqlarına da xitab et-
məlidir. İnanıram ki ölkəmizin ictimai diplomatiyası böyük bir güc, Dünya
tarixinə şəkil verə biləcək olan, əlimizdəki ən böyük bir gücdür ... "deyir,
Carl Botan və Vincent Hazleton isə Puplic Relation Theory adlı
kitablarında rəsmi siyasətlərin artıq hökumətlərarası danışıqlar yerinə
hökumətlər ilə digər ölkələrin xalqları arasında yaşanan siyasi bir prosesə
çevrildiyini önə sürür.

Bir ölkənin ictimai diplomatiyasının qaynaqları o ölkənin mədəniyyəti,
siyasi dəyərləri, xarici siyasəti, iqtisadiyyatı, təhsil səviyyəsi, media, təqdi-
mat və tanıtma fəaliyyətləridir. Müvəffəqiyyətli bir ictimai diplomatiya icra
edə bilmək mədəniyyətin başqa ölkələr üzərində meydana gətirdiyi caz-
ibədarlığa, siyasi dəyərlərin daxili və xarici siyasətdəki uyğunluğuna, xarici
siyasətin qanuni və əxlaqi olmasına, inkişaf etmiş iqtisadiyyat ilə məşhur
markaların və çoxmillətli şirkətlərin fəaliyyətinə, təhsil keyfiyyətinin caz-
ibəsinə, medianın strateji istifadəsinə, tanıma və tanıtma fəaliyyətləri ilə
doğru informasiya qaynaqlarına çata bilməsinə və dünya ictimaiyyətini
özünüz haqqında doğru qərar verməyə sövq edə bilməyə bağlıdır.

Populyar mədəniyyət və üst mədəniyyətin təsiri sənətdən təhsilə, id-
mandan markalaşmaya qədər fərqli yer və zamanlarda cəmiyyətlər üzərində
sərhəd tanımayan bir şəkildə özünü göstərməkdədir. Görülməyən güc
olaraq da tanınan mədəniyyət və onun beynəlxalq münasibətlərdəki rolu
haqqında onu da demək kifayətdir ki, mənfi təsüratlarla döyüşmək üçün
mədəni əlaqələrin əhəmiyyəti əvəzsizdir. Cəmiyyətlərin bir-birləri
haqqında daha çox şey öyrənmək üçün hər şeyin siyasi təbliğatla həll edilə
bilmədiyi isə təkzibedilməzdir.
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Mədəniyyət mübadiləsi mötəbər sinifə də təsir etdiyi üçün,yalnız bir ya
da iki əhəmiyyətli münasibətin belə böyük bir siyasi təsiri ola bilər.
Məsələn Aleksandr Yakolev, 1958-ci ildə Kolumbiya Universitetində, poli-
toloq David Trumanla əməkdaşlığından olduqca təsirlənmişdir. Bunun
nəticəsində, Yakovlev əhəmiyyətli bir qurumun başçısı, bir Politbüro üzvü
və Sovet lider Mikail Gorbaçovu liberalizm barədə təsirləndirə bilmişdir.
Həmçinin qeyd etmək olar ki, " Mübadilə proqramları, Sovetlər Birliyi
üçün Troya atı rolunda çıxış etdi və Sovet sisteminin çöküşündə çox böyük
rol oynadı.

Kolin Pauelin  2001-ci ildə Beynəlxalq “Təhsil Həftəsi”ndə çıxışında
"Ölkəmiz üçün, burada təhsil alan gələcəyin dünya liderlərinin dostluğunu
qazanmaqdan daha yaxşı bir sərvət düşünə bilmirəm." şəklində sözləri isə
öz ölkələrində siyasi proseslərə təsir edə biləcək mövqelərə gələ biləcək
xarici tələbələrin əhəmiyyətini göstərməkdədir.

Uğurlu ictimai diplomatiya icra edə bilmək üçün mədəni və milli dəyər-
lərimizlə ziddiyyət təşkil etməyən, özlüyüyndə uyğun bazası və tərzi olan
xarici siyasət anlayışı tələb olunur. Bütün ölkələr xarici siyasətdə milli
maraqlarınının təminin əsas götürürlər amma milli maraqların nə qədər
geniş və nə qədər dar əhatəli təyin olunacağı o ölkənin başqaları ilə müna-
sibətlərində istifadə edəcəyi güc formalarını da müəyyən edir. Dar və uzağı
görə bilməyən perspektivsiz xarici siyasətdənsə, milli maraqların, geniş di-
ametrli və irəli fikirli təyin edildiyi siyasəti başqalarının gözündə cazibədar
hala gətirmək daha asandır.

Bundan əlavə, xarici siyasətdə istifadə etdiyiniz dəyərlərin digər ölkələr
tərəfindən qəbul olunması, atacağınız addımların cazibəsini də artıracaq.
Amerikanın Avropadakı müvəffəqiyyəti üçün bu fikri söyləmək kifayətdir
"Dəyərlər baxımından, federalizm, demokratiya və azad bazarlar, ən
əhəmiyyətli Amerikan dəyərlərini təmsil etmişdir. Amerikanın ixrac etdiyi
iş də budur. " Qısaca ifadə etsək, ortaq dəyərlər damim cazibə meydana
gətirəcəkdir.

Beynəlxalq münasibətlərin içində reallaşdığı mühit və atmosfer sürətlə
dəyişməkdə, ictimaiyyətin qavrayışı əhəmiyyət qazanmaqdadır. Bəzi
mütəfəkkirlər 19. əsrin parlamentlər, 20-ci əsrin kütlələr, 21-ci əsrin isə
cəmiyyətlər əsri olduğunu iddia edirlər.

Ortaq dəyərlərə və başqalarının da bu ortaq dəyərlərlə uyğun mə-
suliyyətlər boynuna götürməsinə əhəmiyyət vermək və xarici siyasətdə tək
yönümlü olmaq yerinə, iş birliyi bazalı fəaliyyət ictimai diplomatiya üçün
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əhəmiyyətlidir. Vyetnam müharibəsinin memarlarından olan köhnə ABŞ
Müdafiə naziri Robert McNamara, sonradan: "Əgər, məqsədlərimizin
fəziləti ilə əlaqədar oxşar dəyərlərə sahib ölkələri inandıra bilmirsinizsə,
məntiqimizi yenidən gözdən keçirməyimiz faydalı olacaqdır. Bu qaydanı
Vyetnamda da tətbiq etsəydik orada olmazdıq. Müttəfiqlərimizin heç biri
bizi dəstəkləmədi." demişdir.

Tək tərəfli xarici siyasətin, legitimlik və iş birliyi baxımından uzun müd-
dətli mənfi nəticələri mövcuddur. Müttəfiqlərinizi belə inandıra
bilmirsinizsə, digər ölkələrə qarşı yeritdiyimiz diplomatik fəaliyyətdə
müvəffəqiyyət qazanmaq asan olmayacaq. Nyenin çəkdiyi davranış spek-
trumuna görə, yumşaq gücə sahib ola bilmək, ortaq dəyərlərə və beynəlxalq
qanunlara əsaslanır. Bu şəkildə aparılan xarici siyasət, həm hədəflərin re-
allaşmasında maneələri aradan qaldıracaq həm də işinizi asanlaşdıracaq.
Sərt və yumşaq güc arasındakı tarazlığı təmin edə bilməmək, həm yumşaq
gücün tətbiq olunmasında çətinliklər törədəcək, həm də sərt gücünüzün
zərər görməyinə səbəb olacaq.

Qloballaşma prosesinin ölkələr arasındakı sərhədləri aradan qaldırması,
rabitə və informasiya mənbələrində yaşanan dəyişikliklər, mədəniyyətlərin
bir-birlərini daha yaxından tanımasına, bir ölkənin öz mədəniyyətini və
siyasi dəyərlərini başqa cəmiyyətlərə çatdırmaq üçün yalnız səfirlikləri ya
da qısa müddətli sıx fəaliyyətləri deyil, davamlı və çox yönlü ictimai diplo-
matiya qaynaqlarının istifadəsini zəruri etmişdir.

Beynəlxalq etibarlılığı olan şirkətlərin xarici ölkələrdəki məşğulluq
imkanları və tələb görən markaların cəmiyyətlər üzərindəki müsbət təsiri,
o ölkənin xarici siyasətdəki fəaliyyət sahəsini artırmaqdadır. Təhsil key-
fiyyəti, tələbə mübadiləsi, Təqdimat və tanıtma fəaliyyətləri, medianın
strateji, çox yönlü və geniş istifadəsi bir ölkənin ictimai diplomatiya
sahəsində istifadə edə biləcəyi digər qaynaqlardır.

İctimai diplomatiyası qısa və uzun müddətdə, birbaşa və dolayı olaraq
üç fərqli ölçüdə icra edilir.

a) Gündəlik Əlaqə
İctimai diplomatiyanın ilk ölçüsü, daxili və xarici siyasətin ümumi

vəziyyətini əhatə edən günlük ünsiyyətdir. Cozef Nye'a görə, müasir
demokratiyalarda dövlət xadimləri, qərarlarını verdikdən sonra, mətbuata
nə söyləyəcəklərinə və bunu necə edəcəklərinə çox diqqət yetirirlər, ancaq
əksəri hallarda yerli mətbuata yönəlirlər. Halbuki xarici mətbuat ictimai
diplomatiyanın ilk ölçüsü üçün ən əhəmiyyətli hədəf olmalıdır.
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b) Strateji ünsiyyət
İkinci ölçü, siyasi kampaniyada və ya bir reklam kampaniyasında

olduğu kimi, bir sıra sadə mövzunun inkişaf etdirildiyi strateji münasi-
bətlərdir. Kampaniya, xüsusi dövlət siyasətini inkişaf etdirmək üçün bir il
içərisindəki simvolik hadisələri və ya məlumatları planlamalıdır. Annie
Tiedeman, strateji ünsiyyətdə tutarlılığın əhəmiyyətini vurğulayaraq,
strateji mesajın ya da çatdırılması nəzərdə tutulan mövzunun, medianın
bütün elementləri tərəfindən yayılmasının zəruriliyini qeyd etmiş, strateji
ismarıcların ümumiyyətlə ardıcıl halda davam edən hadisələr və mesajlar
vasitəsilə gücləndiriləcəyini və davamlılıq ilə tutumluluğun kritik məqam-
lar olduğunu əlavə etmişdir. Bir hökumətin ya da xüsusi təşəbbüskarın bir
ölkənin, digər bir ölkənin xalqı nəzdindəki imic qəbulunu artırmağa və ya
yüksək tutmağa yönəlmiş fəaliyyəti o ölkənin turistik etibarını və tanınma
imkanlarına müsbət istiqamətdə təsir etsə də, ancaq bu vəziyyətin xarici
siyasətdə atılan mənfi bir addımla, sizi nəticəsiz qoya biləcəyi də nəzərə
alınmalıdır. Çünki həyata keçirilən intensiv tarixi, kommersiya və turistik
kampaniyalar, hökumətinizin beynəlxalq arenada legitimlik qazanmamış
bir həmləsi ilə bir anda bütün dünyanın sizə arxasını dönməsiylə etibarsız
qala bilər.

c) Uzunmüddətli əlaqə 
İctimai diplomatiyanın üçüncü ölçüsü təqaüdlər, mübadilə proqramları,

staj, seminarlar, konfranslar və illər içərisində mühüm insanlarla uzun müd-
dətli əlaqələri inkişaf etdirməkdir. İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı
illərdə, təxminən 700.000 insan, Amerikanın mədəni və akademik
mübadilə proqramlarına qatılmış və bu proqramlar Ənvər Sədat, Helmut
Schmidt və Margaret Thatcher kimi dünya liderlərinə təhsil verməyə
yardım etmişdir.  ABŞ-ın İctimai diplomatiya üzrə keçmiş məsul müşaviri
Charlotte Beers, indiki və ya keçmiş 200-dən çox dövlət başçısının bu pro-
qramlara qatıldığını və terrorizmə qarşı qurulan koalisyadakı liderlərin
yarısının, bir zamanlar mübadilə proqramlarıyla gəldiklərini və bunun
hökumətin istifadə etdiyi ən yaxşı vasitə olduğunu ifadə etmişdir. Bir
ölkənin həyat tərzi və düşüncə forması ən çox gənclər arasında məşhurluq
qazandığı üçün qarşılıqlı tələbə mübadiləsi proqramları uzun müddətli
əlaqələri qurulmasında mühüm bir prosesdir. Hətta Yaponiya, bu proqram-
lar ilə Yapon məktəblərində dillərini öyrətmək məqsədilə, hər il 40 ölkədən
6.000 xarici gənci ölkəyə gətirib, onların Yapon gənclərlə daha möhkəm
əlaqələr yaratmasına şərait yaratmaqdadır. Məlumat və ünsiyyətin sərhəd
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tanımadığı bu əsrdə, ölkələrinə qayıdan yüzlərlə gəncin köhnə əlaqələrini
qoruyaraq mədəni qarşılıqlı təsirdə iştirak etdiyi və bu halda, hökumətlərin
qarşılıqlı münasibətlərində ölkə içindəki atmosferə zidd bir üslub mənim-
səmədikləri müşahidə edilməkdədir.

İctimai diplomatiya, kompleks və çox yönlü strukturu səbəbiylə, şüar
və milli markalaşma ilə siyasi dəyər və siyasi fəaliyyətlərin həm öz ar-
alarında həm də çarpaz formada düz mütanasibliyin zəruri olduğu proses-
dir. Səmərəli bir ictimai diplomatiya danışmağı, dinləməyi və ortaq
dəyərlər bazalı layihələr icra edərək, həm monoloq, həm dialoq həm də iş
birliyi içərisində, bu üç üsulun bəzən tək başına bəzən də birlikdə istifadə
edilməsini tələb edir. İnsanlara istədiyiniz nəticələrə çatmaq üçün təsir edə
bilmək və sizinlə eyni düşünmələrini təmin etmək, mesajınızın necə
eşidildiyini anlaya bilməyinizə və bu prosesi idarə edə bilmək üçün bəzən
xüsusi vasitələrdən məharətlə istifadə  edə bilməyinizə sıx bağlıdır.

a)Monoloq
Ünsiyyətin tək istiqamətli olduğu monoloq üsulu çıxışlar, məqalələr,

mətbuat açıqlaması, kitab və kino vasitəsi ilə, daha çox tanıtmaq və
müdafiə etmək məqsədiylə müxtəlif səbəblərdən qaynaqlanan səhvləri
düzəltmək ya da əlaqədar iddialara cavab vermək üçün tətbiq olunmaq-
dadır.

Çox vaxt siyasi liderlər, problemin yalnız digərlərinin məlumatdan
məhrum olması olduğunu və əgər bizim bildiyimizi bilsələr, hadisələri
bizim kimi görəcəklərini düşünürlər. Lakin bütün məlumatlar mədəni fil-
trlərdən keçir və nitq şəklindəki söhbətlərdə nə demək istənildiyi tam mə-
nasında dərk oluna bilməz. Söyləmək, hərəkətlərdən və ifadələrlə yanaşı
göstərilən simvollardan çox daha az təsirlidir. Üz-üzə ünsiyyət, ən təsirli
yoldur lakin təbii ki, internet və digər tək tərəfli rabitə üsulları ilə tamam-
lana və gücləndirilə bilər.

b) Dialoq
Ünsiyyətin qarşılıqlı ya da çox yönlü olduğu, fikir və məlumatın tərəflər

arasında ötürüldüyü, rəsmi görüşlər, konfranslar, interaktiv layihə və
fəaliyyətlərdə istifadə edilən dialoq həm fərdlər həm də məsul şəxslər
tərəfindən alternativ düşüncələrin dinlənildiyi və dərk olunduğu üsuldur.
Xarici ictimaiyyət ilə ünsiyyətdə əldə edilən məlumatlar da xarici siyasətdə,
rəsmi əlaqələrdə aşılması çətin maneələri görünməz edə bilər.

c) Əməkdaşlıq
Monoloq və dialoqdan fərqli olaraq, beynəlxalq bir problem ya da ortaq
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dəyərlər üzərində reallaşdırılan layihə və fəaliyyətlərdə istifadə edilən iş
birliyi, bir çox ölkənin xalqlarının yanlış təssüratlarının aradan qalxdığı,
qarşılıqlı hörmət və anlayış içərisində reallaşan, uzun müddətli səy tələb
edən bir üsuldur. Yaponiyanın xarici şagirdləri ölkəsinə dəvət edərək dil-
lərini və mədəniyyətlərini öyrətmələri üçün pul ödəməsi və bu proqram-
lardan məzun olan gənclərin internet üzərindən qurduqları əlaqə ilə
ünsiyyətlərini davam etdirmələri iş birliyi üçün əhəmiyyətli bir nümunədir.

Bəzi ölkələr, ictimai diplomatiyanı fəaliyyət istiqamətli reallaşdırmaq-
dadırlar. Norveç buna ən yaxşı nümunədir. Əhalisi yalnız 5 milyondur,
beynəlxalq bir dili ya da mədəniyyəti yoxdur, mərkəzi bir yer deyil, təşki-
latların və ya çox millətli ortaq markaların mərkəzi deyil və Aİ üzvü deyil.
Bunlara baxmayaraq, Norveç, "yalnız hədəf kütləsinə prioritet tanıyaraq
və tək bir mesaj üzərində - Norveç, dünyadakı sülh gücüdür" məhdud qay-
naqları ilə nisbətsiz bir səs və varlıq inkişaf etdirmişdir. Bu mesaja bağlı
fəaliyyətlər, Yaxın Şərq, Şri-Lanka və Kolumbiyada qarşıdurmalarda va-
sitəçilik etməyi; xarici yardımlara əhəmiyyətli ölçüdə vəsait ayırmağı və
tez-tez sülhü qoruma güclərinə qatılmağı da ehtiva etməkdədir. Əlbəttə ki
Norveçin bütün hərəkətləri mesajına istiqamətli deyil.

Yerli və xarici ictimaiyyətlərin eyni vaxtda düşünülməsi, mədəni və imic
təqdimatı fəaliyyətlərinin həm dövlət, həm də özəl sektordan dəstək alı-
naraq reallaşdırılması tələb olunur. İnternetdə və yazılı mətbuatda ölkənin
reklamı pulsuz olaraq reallaşarkən, mübadilə proqramları və xüsusilə çox
rəğbət görməyən ölkə və dillərə bağlı kampaniyaların müvəffəqiyyəti
dövlətin dəstəyinə bağlıdır.

Səmərəli ictimai diplomatiyada, digər ölkələrə hörmət göstərərkən, yerli
ehtiyaclar və problemləri anlamaq üçün istəyin də zəruruiliyini qeyd et-
məliyik. Bir hökumət öz ölkəsində fərqli etnik kimliyə və ya inanclara
sahib fərd və birliklərlə kifayət qədər ünsiyyət qurmadığı zaman və ya bu
bağı monoloq səviyyəsində davam etdirdiyi zaman, onların problemləri və
istəklərini müvəffəqiyyətlə  həll etmədikdə həm etibarsızlıq paradoksu ilə
qarşılaşar həm də daxili və xarici siyasətin ziddiyyəti, ümumi etibarı ilə
hökumətin işlərindəki legitimliyi azaldar.

Cozef Nye, gücün ölkələr arasında paylandığını və qlobal informasiya
çağında dünya siyasətində uğur əldə edə bilməyin yalnız şaquli və ya üfüqi
oynayaraq qazanıla bilən üç ölçülü qarışıq bir şahmat oyununa bağlı
olduğunu ifadə etmişdir. Nyea görə, şahmat taxtasının ən üstündə ölkələr
arasındakı bilinən hərbi güc iştirak edir, ki bu baxımdan ABŞ dünyadakı
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tək super gücdür və bu mövzuda ənənəvi tək qütblülük və hegemoniya an-
layışlarıyla danışmaq məntiqlidir. Bununla birlikdə, taxtanın ortasında işti-
rak edən ölkələrarası iqtisadi məsələlərdə, gücün bölgüsü çoxqütblüdür.

Əgər bir hökumət, üç ölçülü bir oyunun tək ölçülü bir oyunçusu kimi,
birinci ölçüdəki hərbi və ikinci ölçüdəki iqtisadi əlaqələrdə dialoq və iş bir-
liyi metodlarını yox sayaraq, yalnız bir ölçü içində üfüqi siyasət izləyərək
ölçülər arası şaquli əlaqələri nəzərə almazsa, uzun perspektivdə bu oyunu
uduzmaq ehtimalı yüksəkdir çünki beynəlxalq əlaqələrin etibarlı olduğu
üçüncü ölçüdə müvəffəqiyyətin sirri yumşaq güc dəyərlərinin istifadəsiylə
doğru mütənasibdir.

İctimai diplomatiya, ən bəsid mənada, bir hökumətin başqa bir millətin
xalqını və aydınlarını, bu xalqın siyasətini öz üstünlüyünə çevirmək
məqsədiylə təsir etməyə çalışmasıdır. Hans Tuch'ın tərifiylə "ictimai diplo-
matiya, öz xalqının düşüncələrini və ideallarını, öz təşkilatlarını və
mədəniyyətini eyni zamanda milli hədəflərini və aktual siyasətlərini digər
xalqlara izah etmə məqsədi daşıyan bir hökumətin rabitə prosesdir. "Bundan
başqa, ictimai diplomatiyanı tək istiqamətli düşünmək mümkünsüzdür. Gif-
ford Malone, bu prosesin cüt istiqamətli formalaşdırılmasının əhəmiyyətini
bu şəkildə vurğulayır: "əgər öz cəmiyyətimizi, mədəniyyətimizi izah etmək
istəyiriksə, ilk növbədə, ünsiyyətə keçmək istədiyimiz xalqın mədəniyyətini,
tarixini, psixologiyasını və xüsusilə də dilini öyrənməliyik."
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РЕЗЮМЕ

Чтобы стать эффективными в новой международной системе,
важно понять важность публичной дипломатии, реализовать пра-
вильные стратегии и создать «страновой бренд». Главная цель пуб-
личной дипломатии - построить прочные отношения, понять
потребности, культуры и людей других стран, поделиться своими
взглядами, исправить недоразумения и найти общие выгоды. Обще-
ственная дипломатия основана на предположении, что образ и при-
знание страны являются силой, способной создать подходящую среду
для взаимовыгодного сотрудничества. Общественная дипломатия -
это процесс, призванный объяснить мысли и идеалы их людей, их ор-
ганизаций и культуры другим народам, а также их национальные
цели и текущую политику.

Ключевые слова: общественная дипломатия, международные от-
ношения, политика, народы, внешняя политика.
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XƏZƏR�REGİONU�AZƏRBAYCANIN�MİLLİ�
TƏHLÜKƏSİZLİYİ�KONTEKSTİNDƏ

XÜLASƏ

XX əsrin son onilliyi və XXI əsrin başlanğıcında dünyada gedən ictimai
- siyasi proseslər nəticəsində Xəzər dənizi və Cənubi Qafqaz regionu
yenidən öz əhəmiyyətinə görə dünyada mərkəzi yerlərdən birini tutdu.
Planetin artan enerji tələbatları və ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi
ehtiyacı, Şərq - Qərb, Şimal - Cənub əlaqələrində, nəqliyyat - kommu-
nikasiya sahəsindəki imkanları ilə dünyanın bütün transmilli karpo-
rasiyalarının diqqətini özünə cəlb edərək geoiqtisadi maraqların kəsişmə
nöqtəsinə çevrilmişdir.

Açar sözlər: Xəzər regionu, təhlükəsizlik, Cənubi Qafqaz, Azərbaycan.

Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, Xəzər dənizi dünyanın ən zəngin
karbohidrogen ehtiyatlarına malik olan bölgələrindən biridir. Bu faktor böl-
gənin ümumi geosiyasi və geoiqtisadi ab - havası, dünya ölkələrinin böl-
gəyə can atması ilə yanaşı, həm də Xəzərətrafı ölkələrin bir - biri ilə
münasibətlərinə, xarici siyasətlərinə, daxili ictimai - siyasi vəziyyətlərinə
də ciddi təsir göstərmişdir. Bir tərəfdən də bu ölkələrin dövlət idarəçiliyi
və siyasi sistemlərinin müxtəlifliyi, bölgədəki geosiyasi və geostrateji güc
və imkanları, maraq və mənafe ambisiyaları arasındakı üst - üstə düşməyən
məqamlar Xəzər hövzəsi ölkələrini ciddi geoiqtisadi qarşıdurmaya sövq
edirdi.

Xarici dairələrin təhriki ilə bölgə ölkələrində qızışdırılan milli, dini və
vətəndaş qarşıdurmaları, etnik separatism, siyasi böhran və daxili hərc mər-
clik, Xəzər dənizinin statusu kimi məsələlər hövzəni ciddi dövlətlərarası
regional və dövlətdaxili milli - vətəndaş münaqişələri ocağına çevirdi.
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Xəzər regionunun geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyəti həm bölgənin əsas
güc mərkəzi hesab olunan Rusiya üçün, həm də bölgədə “yeni transmilli
güc mərkəzi” olmaq istəyən Qərb üçün artmaqdadır. Rusiya burada SSRİ
dövründən qalan ənənəvi rəqabətdənkənar üstün mövqelərini qoruyub
saxlamaq istəyirsə, Qərb də regiona daxil olmaq və möhkəmlənmək, bu-
radakı əlavə təbii ehtiyatlar hesabına Avropanı “monopolist mövqeyə malik
Rusiya”nın neft - qaz asılılığından qurtarmaq istəyir. Xəzər dənizində
Rusiya və Qərbin mövcud geoiqtisadi maraqları xaricində digər yerli böyük
və kiçik ölkələrin də maraqları təmsil olunur. Buraya digər dörd Xəzər
hövzəsi ölkələri - İran, Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstan,  bölgənin
ayrıca əsas geosiyasi oyunçusu Türkiyə, bölgədən kənar ölkə hesab olunan
Çin və xüsusi strateji ərazi xarakteristikasına malik olan Gürcüstan dax-
ildir.

Geoiqtisadi parametrlər üzrə ümumiləşdirmələr aparsaq, Xəzər
hövzəsindəki  düşəərgələrarası rəqabəti belə göstərə bilərik:

• Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarına yiyələnmək, yaxud onlardan
istifadə sahəsində üstün mövqeyə malik olma;

• Hövzənin enerji resurslarının istehsalı və onun dünya bazarlarına
çıxarılmasında iştirak;

• Bölgənin enerji ixracı marşrutlarının və nəqliyyat - kommunikasiya
sistemlərinin seçiminə təsir etmək və bunların fəaliyyətinə nəzarət;

• Hasilatın pay bölgüsü;
• Eneji hasilatının istehsalında istifadə edilən texnalogiya və maliyyə

vasitəsinə malik olmaq;
• Neft - qaz istehsalı, istehlakı və ixracı sahəsindəki digər geoiqtisadi

dividentlərə sahib olma və s. ibarətdir.
Azərbaycanın Xəzər hövzəsindəki mövcud karbohidrogen ehtiyatlarının

miqdarı məsələsi uzun müddət dünyanın və bölgənin maraqlı dairələrinin
geniş müzakirə obyektinə çevrilmiş, hətta bəzi qüvvələr bundan manip-
ulyasiya məqsədi ilə istifadə etmişlər. 1991-ci ildən başlayaraq, Bakı - Tbil-
isi - Ceyhan layihəsinin reallaşdığı və Azərbaycan neftinin bu marşrutla
Aralıq dənizinə çatdığı günə qədər bu ehtiyatlarla bağlı bədbin, çaşdırıcı
və qərəzli proqnozlar səsləndirilir, ölkənin yaydığı rəsmi məlumatlar şübhə
altına alınır və bunun reallığı əks etdirmədiyi iddia edilirdi [28,s. 42].

Azərbaycanın quruda və dənizdə təsdiq olunmuş və ehtimal olunan qaz
ehtiyatlarının miqdarını Avropa mütəxəssisləri son kəşflərə qədər nisbətən
az göstərirdilər. Rusiya mənbələri də bu rəqəmləri kiçiltməklə məşğul
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idilər. Bu Rusiya tərəfindən məqsədli şəkildə həyata heçirilirdi. Lakin son
dövrlər yeni kəşf olunmuş qaz yataqlarında aparılan araşdırmalar bunun
əksini isbat etdi. Bu gün ölkədə illik 30 milyard kub metr qaz istehsal ol-
unur ki, bunun da 8 - 10 kub metri daxili ehtiyaclar üçün istifadə olunur.
Qalan hissə Gürcüstana, Türkiyəyə, Yunanıstana, Rusiyaya və İrana ixrac
olunur.Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, bir neçə il sonra Azərbaycan
qaz hasilatını 40 - 50 milyard kub metrə çatdıra bilər. Bunun üçün isə
Şahdəniz qaz yataqlarının ikinci fazası işə salınmalıdır. 

Xəzərin hüquqi statusu məsələsinə geosiyasi yanaşmalar və Azərbay-
canın geoiqtisadi maraqları: Xəzərin hüquqi statusu məsələsinin təxminən
300 illik tarixi var. XVIII əsrin sonlarından  başlayaraq, burada böyük im-
periyaların maraqları toqquşurdu. Rusiya, Böyük Britaniya, Osmanlı im-
periyaları arasında Azərbaycana məxsus bir sıra tarixi ərazilər, Dərbənd,
Bakı, Rəşt, Mazandaran, Astara kimi xanlıq və şəhər mərkəzləri, türk və
etnoslarının məskunlaşdığı digər Xəzərətrafı yerlər uğrunda bir neçə onillik
və qısamüddətli qanlı müharibələr olmuşdur. Xəzəryanı ərazilərin
bölüşdürülməsi və Azərbaycan torpaqalarının gələcək “hüquqi statusu və
mənsubiyyəti” ilə bağlı Rusiya və İran arasında 1722 - 1723 - cü illərdə
rus çarı l Pyotrun Xəzərətrafı məntəqələrin işğalı ilə nəticələnən yürüşünün
yekununə dair dövlətlərarası sənəd imzalanmışdır. Bunun ardınca isə ruslar
Türkiyəni diplomatic yolla Araz çayı sahil olmaqla zəbt etdikləri “bütün
Şimali Azərbaycan torpaqlarının Rusiyanın tabeliyinə keçməsi” reallığı ilə
barışmağa razı sala bilmişlər. 1735 - ci - ildə Gəncədə Nadir Şah hökuməti
ilə Rusiya arasında ikinci görüşdən sonra “əbədi dostluq” haqqında sülh
sazişi imzalanmışdır. Həmin vaxt Nadir Şahın təkidi ilə ruslar işğal etdikləri
bütün Şimali Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarır və bu torpaqlar üzərində
Nadir Şah hökumətinin suveren hüquqlarını tanıyır. 

1747 - ci ildə Nadir Şahın ölümündən sonra mərkəzi Azərbaycan dövlə-
tinin zəifləməsindən istifadə edən rus imperiya qoşunları 1813 - cü ildə
Gülüstanda, 1828-ci ildə isə Türkmənçayda Azərbaycan şahlarını Xəzərə-
trafı ərazilərlə bağlı sülh bağlamağa məcbur etmişdir. Hər iki müqavilə o
zaman üçün ayrı - ayrı xanlıqlara parçalanmış Azərbaycan ərazilərinin -
Şimali və Cənubi Azərbaycan adlandırılmaqla, Xəzərin Şimal və Cənub
sahilləri də daxil olmaqla iki hissəyə ayrılmasını və bölüşdürülməsini rəs-
miləşdirən, onun “hüquqi mənsubiyyətini” müəyyənləşdirən növbəti
beynəlxalq sənəd idi [25,s.68].

Sonrakı dövrlərdə 1921 - ci ilin 26 fevralında Rusiya ilə İran, 25 mart
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1940 - cı ildə isə SSRİ ilə İran arasında Xəzərlə bağlı beşinci və altıncı
müqavilələr bağlanır. Bu müqavilələrə əsasən Xəzər dənizində yalnız
Rusiya və İran gəmi saxlaya, sərbəst üzə və balıqçılıqla məşğul ola
bilərdilər. Müqavilədə SSRİ - nin Xəzərdəki payı 86%, İranınkı isə 14%
müəyyənləşdirilmişdir. Bu müqavilə 1931 - ci ilə qədər qüvvədə oldu. Bun-
dan sonra 27 oktyabr 1931 - ci ildə SSRİ və İran arasında “Xəzər dənizinə
daxil olma, ticarət və gəmiçilik” haqqında yeni bir sənəd - Konvensiya
imzalanmışdır. Bu sənədin 16 - cı bəndində deyilirdi ki, Xəzər dənizi yalnız
onun sahillərində yerləşən SSRİ və İrana məxsus olduğundan, onun su-
larında ancaq bu ölkələrə məxsus gəmilər üzə bilər. eyni zamanda hər iki
ölkə onun sahil sərhədlərindən dənizin içinə qədər 10 dəniz mili
məsafəsində sərbəst balıqçılıqla məşğul ola bilərdilər. Təxminən eyni məz-
munlu müqavilə 1935 və 1940 - cı illərdə bu ölkələr arasında imzalan-
mışdır. 

1991 - ci ildə SSRİ dağılır və Xəzər ətrafında 4yeni müstəqil dövlət
meydana gəlir. Xəzər hövzəsi öz geosiyasi və geoiqtisadi xarakteristikasına
görə nəinki bölgə ölkələri üçün, eyni zamanda planetar əhəmiyyətli bir fak-
tora çevrildi. Xəzər dənizinin yeni geosiyasi statusu onun karbohidrogen
ehtiyatlarının, eləcə də su hövzəsində iş aparmaq hüququnu, dənizin
xəzərətrafı ölkələr arasında bölüşdürülməsini və s. çoxsaylı dövlətlərarası
geosiyasi məsələlərin həllini gündəmə gətirdi. 

Xəzər hövzəsinin gələcək dünya siyasətindəki geosiyasi yeri və rolu ,
hövzədə dövlətlərarası münasibətlərin qurulması və idarə olunması kimi
məsələlər bölgə ölkələrinin fərqli təklif və fikir ayrılığına səbəb olurdu.
Əsas fiki ayrılıqları İran,Rusiya və Azərbaycan arasında müşahidə ol-
unurdu. 1992 - ci ildə Tehranda keçirilən Xəzərətrafı ölkələrin birgə kon-
fransında İran belə bir təkliflə çıxış edir ki, bu ölkələr arasında əməkdaşlığa
dair yeni müqavilə imzalansın və hövzədəki hər hansı iqtisadi fəaliyyətlə
bağlı ölkələr ümumi razılığa gəlsinlər. Bu təklif Rusiya tərəfindən dəstək-
lənmədiyinə görə, digər ölkələr də buna maraq göstərmədilər.

Əslində həmin dövrdə Azərbaycandan başqa heç bir ölkə Xəzərdə ciddi
layihə reallaşdırmaq gücündə və imkanında deyildilər. Xəzər hövzəsində
transmilli enerji layihələri ilə bağlı təklif də ilk dəfə Azərbaycandan
gəlmişdir. Bu təkliflərdən dərhal sonra Azərbaycana qarşı təzyiqlər başlanır.
Rusiya və İran öz etirazlarını müxtəlif cür əsaslandırmağa çalışırlar və
Azərbaycanı “bu işdən çəkindirmək” məqsədilə Xəzərdən istifadə qay-
dalarına dair əsassız və ziyanlı təkliflər irəli sürməyə başlayırlar. Həmin
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təkliflərdən biri də “Xəzərin hüquqi statusu”, daha doğrusu bu statusa
yenidən baxılması məsələsi idi. 

Əslində bu məsələnin kökündə Azərbaycanı fikrindən daşındırmaq və
öz xarici tərəfdaşları ilə Xəzərdə həyata keçirmək istədiyi nəhəng layhələrə
mane olmaq dayanırdı. ABŞ və Qərb ölkələrinin Xəzər hövzəsinə daxil ol-
malarının qarşısını almaq istəyən Rusiya və İranın bəzi dairələri bu prob-
lem süni şəkildə şişirdirdilər. Xəzərin statusunun ciddi şəkildə ortaya
atılması və onun ətrafında münaqişə yaratmaq cəhdləri ilk dəfə 1993 - cü
ildə Rusiyanın bəzi diplomatik dairələri tərəfindən olmuşdur. Həmin vaxt
Rusiyanın Xarici  İşlər nazirliyi belə bir bəyənatla çıxış edir ki, Rusiya
SSRİ - nin yeganə varisi olduğu üçün, İranla bağlanmış 1921 və 1940 - cı
illər müqaviləsinə uyğun olaraq, “Xəzər dənizində həyata keçirilən hər
hansı fəaliyyətə görə mütləq şəkildə onun və İranın razılığı alınmalıdır”.
Bununla Rusiya MDB dövlət başçılarının imzaladığı sazişə istinad
edirdilər. O zaman Rusiya həmin sənəddə belə bir maddə yerləşdirmişdi
ki, Rusiya SSRİ - nin varisidir və onun bütün beynəlxalq öhdəliklərinin
yerinə yetirilməsini öz üzərinə götürür [36,s.120].

Azərbaycanın mövqeyi:  Xəzərin status ilə bağlı Rusiyanın bu dövrdəki
qeyri - konstruktiv və imperiya düşüncəli cəhdlərinə ardıcıl və davamlı
şəkildə sinə gərən yeganə ölkə Azərbaycan Respublikası olmuşdur. Bu
məsələ ətrafında ümumi mövqe toqquşması da elə bu iki ölkə arasında
yaşanmışdır. Azərbaycan Rusiyanın qeyri - konstruktiv hərəkətlərinə öz
konstruktiv təklifləri və beynəlxalq hüquqa söykənən mövqeyi ilə cavab
verməyə, Xəzər dənizində həyata keçirdiyi fəaliyyətin istər beynəlxalq
hüquqa, istərsə də Xəzər hövzəsi ölkələrinin söykəndiyi dövlətlərarası
hüquqa və praktikaya tam uyğun gəldiyini isbat etməyə çalışırdı. Azərbay-
can sübut edirdi ki, bəzi iddiaların əksinə olaraq bütün hallarda - istər Xəzər
“qapalı dəniz” olsun, istər beş ölkənin sərhədində yerləşən “qapalı su
hövzəsi” olsun, bunlar Azərbaycanın reallaşdırmaq istədiyi layihələri və
həyata keçirdiyi fəaliyyəti qətiyyən inkar etmir. Başqa bir tərəfdən BMT -
nin “Beynəlxalq dəniz hüquqları haqqındakı” Konvensiyasına
əsaslanılarsa, o zaman “ortaq dənizdə” hər sahil dövlətinin öz “iqtisadi
zonasına” malik olmaq və bu zonada ayrıca, yaxud da başqa dövlətlərlə
birgə sərbəst fəaliyyət göstərmək hüququ mövcuddur. 

Azərbaycan həm də bəyan edirdi ki, o bütün işləri reallaşdırarkən əlbəttə
ki, ilk növbədə öz milli maraqlarını təmin etməyə çalışır. Lakin Azərbaycan
hər zaman region ölkələrinin ortaq milli maraqlarını və beynəlxalq hüququ
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əsas tutmuşdur. Buna görə də Azərbaycanın fəaliyyəti heç bir Xəzəryanı
ölkənin siyasi - iqtisadi maraqlarını pozmur, əksinə bölgədə hamı üçün
bərabər, rəqabətə davamlı əməkdaşlıq şəraiti yaradaraq, bu layihələrdə işti-
rak etmək, iqtisadi dividentlər qazanmaq imkanı yaratmışdır.Azərbaycan
Rusiyanın istinad etdiyi və beynəlxalq hüquqi əsası olmayan heç bir
“öhdəliyi” və “dövlətüstün hüququ” qəbul etmirdi və gələcəkdə də qəbul
etməyəcəyini birmənalı şəkildə bəyan edirdi. Əlavə olaraq qeyd edilirdi ki,
“istər keçmiş SSRİ - İran razılaşması, istərsə də SSRİ - nin varisi Rusiyanın
indiki hərəkətləri, bunlar hamısı keçmişdə qalmışdır və bütün bunlar Azər-
baycanın müstəqil dövlət olaraq öz ərazisinin bir parçası hesab olunan və
1995-ci ildən onun konstitusiyasına salınmış, Xəzər dənizinin ona məxsus
mitlil sektoru üzərindəki fəaliyyət azadlığını məhdudlaşdıra bilməz. 

Ruslar o dövrdə öz mövqelərinin əsassız olduğunu bilirdilər. Lakin
Azərbaycanın bu məsələdə nümayiş etdirəcəyi ciddi, əsaslandırılmış
mövqeni və möhkəm milli iradəni, eləcə də beynəlxalq aləmin bu işdə ona
verəcəyi dəstəyi gözləmirdilər. Mütəxəssislərin fikrincə Azərbaycanın
Xəzərin statusu ilə bağlı bu mövqeyi sonrakı illərdə imzalanmış Rusiya -
Qazaxıstan birgə sazişinin əsas qayəsini təşkil etmişdir. Bəzi dairələr Azər-
baycanın bu təzyiqlər qarşısında davam gətirməyəcəyinə ümid bəsləyərək,
ondan öz xeyirlərinə “güzəştlər” qoparmaq haqqında düşünürdülər. odur
ki, 1997 - ci ildə həmin dairələr İranın 1992 - ci ildə irəli sürdüyü və o
zaman nədənsə diqqətdən kənar qalan “Xəzərdə birgə razılaşdırılmış re-
gional əməkdaşlıq” ideyasını yenidən ortaya atır və bütün Xəzərətrafı
ölkələri buna qoşmağa cəhd göstərirlər. Düzdür, Azərbaycan Xəzər hövzəsi
ölkələrinin enerji sahəsində regional əməkdaşlığının əleyhinə deyildi və
reallaşdırmaq istədiyi bütün layihələrdə onların iştirakını arzu edirdi. Lakin
o öz milli hüququnu və maraqlarını hansısa təzyiq yolu ilə kiməsə güzəştə
getmək fikrindən uzaq idi. Azərbaycan bəyan edirdi ki, istənilən ölkə ona
məxsus sektorda, iqtisadi səmərəliliyindən asılı olaraq həm Xəzərətrafı
ölkələrlə, həm də digər beynəlxalq qurumlarla sərbəst iş aparmaq, birgə
fəaliyyət göstərmək hüququna malik olmalıdır.

Azərbaycan öz geosiyasi və geoiqtisadi mövqeyini həm də onunla
əsaslandırırdı ki, SSRİ - nin dağılması və onun yerində dörd yeni müstəqil
dövlətin yaranması ilə Xəzərin hüquqi statusu Xəzəryanı beş ölkənin
qarşılıqlı və birgə məsələsi olmaqla yanaşı, həm də BMT - nin 1982 - ci
ildə qəbul etdiyi və bütün üzv dövlətlər üçün məcburi hüquqi öhdəlik
yaradan “Dəniz hüquqları Konvensiyasına” əsaslanmalıdır və deməli həm
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də beynəlxalq məsələdir.
Bəhs olunan dövrdə Azərbaycanın “Xəzərin statusunun əvvəlki illərdə

formalaşmış praktikaya uyğun şəkildə olduğu kimi” saxlanılması tələbini
Rusiya və İrandan başqa bütün Xəzəryanı ölkələr və .beynəlxalq mütəxəs-
sislər də müdafiə edirdilər. Beynəlxalq mütəxəssislər və müşahidəçilərin
fikrinə görə  Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı SSRİ və İran arasında imza-
lanmış tarixi müqavilələr və dövlətlərarası sazişlər, eləcə də Xəzərin SSRİ
daxilində müttəfiq respublikalar arasında bölünməsi və real sektorların bu
dövlətlər tərəfindən tanınması 1982 - ci il “Beynəlxalq Dəniz hüquqları
Konvensiyasına” uyğun gəldiyi üçün  Xəzərin statusuna yenidən baxılması
əsassız və mənasız idi [3,s.50].

Rusiya və İranın o dövrdə Xəzərin hüquqi statusu müəyyən olunmayana
qədər Azərbaycandan öz sektorunda işləri dayandırmaq tələbinə gəldikdə
isə, mütəxəssislər bunun da hüquqi əsasının olmadığını sübut edirdilər.
Bəzi Rusiya və İran dairələrinin, elm və siyasət adamlarının etirazlarının
əksinə olaraq, 1994 - cü ildə Azərbaycan Xəzərin özünə aid olan sektorunda
karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsi ilə bağlı xarici neft şirkətləri
ilə “Əsrin müqaviləsini” imzalayarkən “heç bir ölkənin milli
maraqlarını,yaxud beynəlxalq hüquq normalarının tələblərini pozmamış,
əksinə öz iqtisadi zonasında bütün bölgə və dünya ölkələrinin maraqlarına
müsbət təsir göstərən, qanuni fəaliyyət nümayiş etdirmişdir. Bu haqda
həmin mərasimdə çıxış edən Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev bəyan
etmişdir.Rusiyanin Xəzərin statusu ilə bağlı fəaliyyətinin ikinci mərhələsi
1995-97-ci illəri əhatə edir və mütəxəssislər tərəfindən “praqmati yanaşma”
dövrü kimi xarakterizə edilir. Bu mərhələdə Rusiya Xəzərin statusu ilə
bağli diplomatik hücum və hərbi güc tətbiq etmə çağırışlarından imtina
edir, siyasi və iqtisadi yollarla hadisələrin gedişinə təsir göstərməyə çalışır.
İkinci mərhələni həmdə şərti olaraq rus politoloqları“ilkin kompramis”
dövrü adlandırırlar. Bu mərhələdə sahilyanı ölkələrlə ziddiyyətlərin art-
dığını anlayan Moskva 1996-ci ildə öz barışmaz mövqeyindən tədricən
çəkilərək yeni barışdırıcı ideyalarla çıxış etməyə başlayır.

Həmin ildə Rusiya hökuməti Xarici İşlər Nazirliyindəki bəzi dairələrdən
fərqli olaraq sektor məsələsində Azərbaycanın haqlı olduğunu etiraf ederek,
o zamanki baş nazir V.Çernomırdinin dili ile Xezerde heyata keçirilen en-
erji layihələrinin qanuni olduğunu bəyan edir. Rusiya Federasiyasının
Xəzərin statusu ilə bağlı bir neçə ideya və təklifləri də məhz həmin
məsələdə, həmin ideyada irəli sürülür. Həmin təkliflərin birində Rusiya hər
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bir sahilyanı ölkənin dənizin ona aid 45 millik sahilyanı zonasına nəzarət
etməklə yanaşı, həm də bu zonaya daxil olmayan lakin artıq neft çıxarılan
yataqların üzərindəki hüququnu təsdiq etməyə, həmin ölkələrin yaxud şir-
ketlerin hüququnu da tanımağa hazır olduğunu bəyan edir. Xəzərin statusu
ile bağlı Rusiya uzun müddət öz korporativ maraqlarını əsas tutaraq, Azər-
baycanı beynəlxalq hüquqa söykənən mövqedən çəkindirməyə, onu yeni-
yeni kompromislərə vadar etməyə cəhd göstərirdi. 

Mütəxəssislərin fikrinə görə Xəzərin karbohidrogen yataqlarının layi-
hədə göstərildiyi kimi hər bir hövzə ölkəsi 12 millik tam sahib olurdusa
vəqalan 25 millik sektorda iqtisadi zonada oldugu kimi fəaliyyət göstərmək
hüququ qazanırdısa, o zaman Xezerin əsas enerji resurslari ümumi isti-
fadədə qalırdı. Bu layihə Xəzərin karbohidrogen yataqlarını  təxminən
aşağıdakı kimi bölür və planlaşdırırdı. Azərbaycanın 12 millik sektorunda
0.5 mlrd.ton neft, 0.5 trld.  kub metr qaz, Rusiyanın eyni məsafəli sek-
torunda müvafiq olaraq 0.2 /0.3, Qazaxıstanınkında 0.6/0.4, Türk-
mənistanınkında 1/0,2 enerji resursu mövcud idi. Bu bölgüdən göründüyü
kimi ruslar Azərbaycanın zəngin neft və qaz sektorundakı ərazilərini
ümumi istifadəadı altında saxlamaqla onları gələcəkdə öz əlinə keçirmək
və Azərbaycanı bu resurslardan məhrum etmək istəyirdi. Lakin Azərbaycan
prezidenti Heydər Əliyevin o zaman nümayiş etdirdiyi polad iradə,
beynəlxalq aləmin və beynəlxalq hüququn Azərbaycanın tərəfində olması,
onların bu planlarını alt-üst etdi. Rusiyanın təklif etdiyi bu layihədə Azər-
baycan istisna olmaqla bütün Xəzər hövzəsi ölkələrinin milli sektorların-
dakı ehtiyatlar onların öz ərzisində qalırdı. Yalnız Azərbaycan öz zəngin
Günəşli, Çıraq, Azəri və başqa yataqlarından məhrum edilirdi. Sonrakı il-
lərdə bu layihənin də keçmədiyini anlayan ruslar və iranlılar Xəzərin sta-
tusu ilə bağlı yeni- yeni müxtəlif manevrlər irəli sürsələr də, ciddi bir şeyə
nail olmadılar və sonda Azərbaycanın ədalətli və haqlı mövqeyi ilə barış-
mağa məcbur oldular . Nəhayət, 22 il aparılan danışıqlardan sonra 12
avqust 2018-ci ildə Xəzərin yekun statusu ile bağlı konvensiya imzalandı.
Xəzərə dəniz ve yaxud göl statusu deyil, coğrafi ve digər səciyyəvi
cəhətlərinə görə dünya praktikasında nadir sayılan qapalı su hövzəsi statusu
verildi. Konvensiya ilə bağlı əsas məqamları belə sıralamaq olar : 1) yeni
konvensiyaya görə hər bir dövlət 15 mil ərazi sularına, 10 mil ise balıq
tutma hüququna malik olacaq. Bununla da İran Xəzərin ümumi istifadəsinə
dair iddialarından geri çəkildi. 2) Xəzərin dibinin bölünməsi ilə bağlı Azər-
baycan, İran ve Türkmənistan arasında fərqli mövqelər qalmaqdadır. 3)
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Xəzərdə qeyri sahilyanı dövlətlərin hərbi qüvvə saxlamaq imkanı əlindən
alınır. Bu prinsip Rusiya ve İranın istəyi ilə konvensiyaya salınıb ve məqsəd
gələcəkdə NATO - nun, ABŞ - nin hövzəyə daxil olmasını məhdudlaşdır-
maqdır. 4) konvensiyanın 14 - cü maddəsinə görə sahil dövlətləri öz ar-
alarında razılaşsalar Xəzərin dibi ilə boru xətti çəkə bilərlər. Bu prinsip
daha çox Azərbaycanın ve Türkmənistanın maraqlarına uyğundur və
gələcəkdə transxəzər boru xəttinin çəkilməsi ehtimalına yaşıl işıq yandırır.
Ancaq konvensiyaya əlavə olunan Xəzərdə ətraf mühitlə bağlı protokol
Rusiyaya, İrana hövzənin dibi ile çəkiləcək boru xəttlərinə mane olmaq
imkanı verə bilər. Bütövlükdə, konvensiyanı regionda sülhə, əməkdaşlığa
xidmət edən və sahilyanı dövlətlərin geosiyasi, geoiqtisadi maraqlarının
balanslaşdırılması faktını özündə ehtiva edən sənəd kimi qəbul edə bilərik.

Transmilli geosiyasi proseslərin, beynəlxalq, regional və milli - vətəndaş
münasibətlərinin, milli təhlükəsizlik, geosiyasi, hərbi - geostrateji və
geoiqtisadi maraqlar sisteminin fərqli cəhətlərinin və xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi zərurəti digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da get-
dikcə məxsusi geosiyasi tədqiqatlara və tədqiqatçılara ehtiyac yaradır. Ölkə
rəsmiləri və müvafiq strukturlar qarşısında müasir beynəlxalq və regional
vəziyyəti təhlil etmək, ölkəni əhatə edən coğrafi, geosiyasi və geoiqtisadi
mühiti öyrənmək məxsusi milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti for-
malaşdırmaq kimi strateji vəzifələr qoyur. Hər bir ölkənin dünya birliyində
tutduğu mövqe və qazandığı nüfuz onun beynəlxalq, regional səviyyələrdə
reallaşdırdığı milli inkişaf xəttindən, həyata keçirdiyi geosiyasətin çe-
vikliyindən və ətraf aləmlə yaratdığı effektiv geosiyasi münasibətlərdən
asılı olur. 

Azərbaycanın region və dünya ölkələri ilə geosiyasi münasibətlərinin,
milli inkişaf və təhlükəsizlik sahəsində yürütdüyü xarici siyasət strate-
giyasının əsas vəzifələrindən biri Prezident İlham Əliyevin söylədiyi kimi,
ölkənin müstəqilliyini möhkəmlətmək, davamlı inkişafını və suveren
dövlət hüquqlarını təmin etmək, beynəlxalq münasibətlərin əksər subyek-
tləri ilə qarşılıqlı faydalı münasibətlər yaratmaq və milli maraqları maksi-
mum qorumaqdan ibarətdir. Azərbaycanın Avropa və Asiyanın nəqliyyat -
kommunikasiya xətlərinin kəsişmə nöqtəsində, geosiyasi, hərbi - geostrateji
baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən, enerji qaynaqları ilə zəngin
Avrasiya məkanında yerləşməsi onun milli, regional və beynəlxalq
maraqlarının əsas istiqamətləri və mexanizmlərinin müəyyənləşməsinə
həlledici təsir göstərir. 
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Avrasiyanın ən əhəmiyyətli bölgələrindən hesab olunan Xəzər - Qara
dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz Rusiya üçün daim xüsusi əhəmiyyət
daşımış, son iki əsrə yaxın müddət ərzində onun nəzarəti altında olmuşdur.
Sovet İttifaqının dağılmasından sonra bu məkanda bir müddət nisbi
“geosiyasi boşluğun” yaranması ümumi geosiyasi mühitə mənfi təsir
göstərən etnik separatizmə, milli qarşıdurmalara və dezinteqrasiya proses-
lərinə təkan vermişdir. Bundan əlavə bu regiona nəzarətdə Rusiya ilə
yanaşı, beynəlxalq güclər, böyük dövlətlər də maraqlı idilər. XX əsrin son-
larından başlayaraq Xəzər - Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz həm də
transkontinental enerji, nəqliyyat- kommunikasiya əlaqələndiricisi və
beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi sisteminin təsiredici mərkəzlərindən birinə
çevrilmişdir. Mütəxəssislərin fikrincə, Xəzər - Qara dəniz hövzəsi və
Cənubi Qafqazın geosiyasi mühitinin formalaşması və sabitliyində Azər-
baycanın yürütdüyü milli, regional və beynəlxalq siyasət xüsusi önəm
daşıyır. Bu siyasətin əsas istiqamətindən biri ölkənin regionda gedən
geosiyasi proseslərdə fəal iştirakının təmin edilməsi və bütün sahələr üzrə
milli maraqların qorunmasıdır.

Cənubi Qafqazda Azərbaycanın beynəlxalq aləm üçün müasir geosiyasi
dəyər ölçülərini artıran, milli inkişafını dönməz edən, regional və beynəlx-
alq perspektivini artıran, xarici aləmlə tərəfdaşlıq münasibətlərinə müsbət
təsir göstərən əsas amillər daha çox ölkənin təbii - mineral ehtiyatları, Qər-
blə - Şərq arasındakı mövcud əlaqələrdə tutduğu mövqe, malik olduğu
nəqliyyat - kommunikasiya və transit imkanları, yürütdüyü geoiqtisadi
siyasət və s. ilə bağlıdır. Azərbaycanın qarşısında duran əsas geosiyasi vəz-
ifələr ölkənin XXI əsrdəki uğurlarını və geosiyasi gələcəyini təmin edəcək
milli strateji kursun uğurla davam etdirilməsidir.
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РЕЗЮМЕ

В последнее десятилетие двадцатого века и в начале XXI века Кас-
пийское море и Южный Кавказ восстановили одно из самых важных
мест в мире в результате социальных и политических процессов в
мире. Растущий спрос на энергию и необходимость расширения тор-
говых отношений на планете этот регион стал пересечением геоэко-
номических интересов, привлекая внимание всех транснациональных
корпораций в отношениях Восток-Запад, Север-Юг, транспорт и
связь

Ключевые слова: Каспийский регион, безопасность, Южный Кав-
каз, Азербайджан
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Ən əsası odur ki, Azərbaycan Xalqcümhuriyyəti 
az yaşasa da xalqımızdaazadlıq, müstəqilllik 

fikirlərini daha da genişləndirmiş oldu.
Heydər�Əliyev

1917-ci ildə Rusiyada baş verən fevral-burjua inqilabı Zaqafqaziya re-
spublikalarında da böyük əks-səda doğurdu. Həmin dövrdə Zaqafqaziyada
ictimai-siyasi proseslər özünəməxsus inkişaf istiqaməti kəsb etdi. Tiflisdə
Zaqafaqaziyadan Rus Dövlət Dumasına seçilmiş deputatlardan ibarət 1917-
ci il noyabr ayında xüsusi komitə - Zaqafqaziya Komissarlığı yaradıldı.

1918-ci il fevral ayının 14-də həmin deputatlar Tiflisdə yenidən
toplaşaraq Zaqafqaziyada ali hakimiyyət orqanı olan “Zaqafqaziya
Seymini” təşkil etdilər.

Azərbaycanın görkəmli vətənpərvər və maarifçi nümayəndələri seymdə
yaxından iştirak edərək, ayrıca müsəlman fraksiyası yaratdılar. Bu frak-
siyada Fətəli Xan Xoyski (Ədliyyə naziri), Həsən bəy Yusifbəyli (maarif
naziri), Xudat bəy Məlikaslanov (dəmir yol naziri), Əkbər Ağa Şeyxülis-
lamov (daxili işlər naziri), Məmmədyusif Cəfərov (sənaye və ticarət naziri)
seçilirlər.

Həmin dövrdə Azərbaycanın bütün bölgələrində və eləcə də Bakıda ic-
timai-siyasi vəziyyət olduqca ağır idi. Ermənilər bolşevik nümayəndələri
ilə birləşərək Azərbaycanın hər yerində dinc əhaliyə divan tuturdular, yü-
zlərlə adam qətlə yetirilirdi.

1917-ci ilin sonunda Zaqafqaziya seymi Zaqafqaziya Müstəqil
Demokratik Federativ Respublikası yaradılmasını elan etdi.

Lakin mövcud olduğu müddət ərzində heç bir iş görə bilməyən Za-
qafqaziya seymi fraksiyaların daxili çəkişmələri nəticəsində ləğv olundu.

1918-ci il may ayının 25-də seymin son iclasında Gürcüstan Za-
qafqaziya Seymindən çıxaraq həmin ayın 26-da öz dövlət müstəqilliyini
elan edir.

Bir gün sonra isə Zaqafqaziya Seyminin buraxılmasından istifadə edən



80 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (13) 2018

İSMAYIL EYYUBOVSİYASƏT

Müsəlman fraksiyası təcili toplantı keçirir. Toplantıda Məmməd Əmin Rə-
sulzadə, Fətəli Xan Xoyski Milli Şuranın rəyasət heyətinə seçilirlər.

İclasın katibi Mustafa bəy Mahmudi seçilmiş şəxslərin adlarını oxuyur.
Səsvermə bu cür keçirilir.

Müstəqil dövlət istəyənlər “razıyam” deməklə səs verirlər. Milli Şurada
aşağıda adları çəkilənlər qeyd olunur:

Fətəli Xan Xoyski, Xəlil bəy Xasmməmmədov, Nəsib bəy Yüsifbəyov,
Mirhidayət Seyidov, Nəriman bəy Nərimanbəyli, Heybətqulu Məmməd-
bəyov, Mehdi bəy Hacınski, Ələsgər bəy Mahmudbəyov, Aslan bəy Qar-
daşov, Sultan Məcid Qənizadə, Əkbərağa Şeyxülislamov, Mehdi bəy
Hacıbabayev, Məmmədyusif Cəfərov, Xüdat bəy Məlikaslanov, Rəhim bəy
Vəkilov, Həmid bəy Şaxtaxtinski, Firudin bəy Köçərli, Camo bəy Hacınski,
Şəfi bəy Rüstəmov, Xosrovpaşa bəy Sultanov, Səfər Axundov, Məmməd
Mahmudov, Cavad Məlikaslanov, Ağa Molla Axundzadə, Həsən bəy
Ağayev, Mustafa Mahmudi.

Təxminən 26 nəfərdən ibarət Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin
üzvü seçilir.

1918-ci il may ayının 28-də Milli şura sədrinin müavini Həsən bəy
Ağayev Milli şuranın tövsiyəsi ilə Şərqdə ilk müsəlman müstəqil dövlətinin
“Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaranması”nı elan edir. Tərkcə
Türkdilli xalqlar arasında deyil, bütün islam aləmində ilk dəfə olaraq re-
spublika üsul idarəsinə qədəm qoyan Azərbaycan xalqının birinci müstəqil
hökümətini təşkil etmək birtərəf Fətəlixan Xoyskiyə tapşırıldı. Beləliklə,
Fətəlixan Xoyskinin başçılığı ilə Azərbaycan Demokratik Rspublikası
höküməti təşkil olunur.

1918-ci il mayın 28-də bütün ölkələrin radio stansiyalarına, qəzetlərinə
“Müstəqil Azərbaycan Demokratik Respublikası”nın yaranması xəbəri çat-
dırılır.

Fətəli xan Xoyski Azərbaycan dövlətinin vəzifələrini elan edir:
1. Azərbaycan tam hüquqlu müstəqil dövlətdir.
2. Azərbaycan siyasi quruluşuna, formasına görə demokratik dövlət-

dir.
3. Azərbaycan demokratik dövləti beynəlxalq və xarici dövlət üzvləri

ilə və yaxın həmsərhəd dövlətlər və xalqlarla dostluq əlaqələri yarada-
caqdır.

4. Azərbaycan Dövlət Cumhuriyyəti sərhəddaxili millətlərin dinindən,
ictimai vəziyyətindən, cinsindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara siyasi
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hüquq verir.
5. Azərbaycan Dövlət Cümhuriyyəti ərazisində yaşayan xalqlara sər-

bəst şərait və sərbəst inkişaf yaradır.
6. Səsvermə yolu ilə seçilmiş Cümhuriyyət onun qarşısında cavabdeh

olan müvəqqəti hökumət sayılır.
Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti 1918-ci il Yelizavetpol şəhərinə

(Gəncəyə) köçür.
1918-ci il sentyabrın 15-də Nuru Paşanın komandan olduğu Qafqaz

İslam ordusu erməni və bolşevik işğalçılarından Bakını təmizləyərək azad
edir. Sentyabrın 17-də Milli hökumət Gəncədən Bakıya köçür. Bakı Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı elan olunur.

1918-ci ilin dekabrın 3-nə təyin olunmuş Müstəqil Azərbaycan
Demokratik respublikası parlamentinin iclası dekabrın 7-də baş tutur.
Müsəlman Şərqində ilk parlamentin birinci iclası təntənəli surətdə açılır.
Səsvermə yolu ilə Əlimərdan bəy Topçubaşov parlamentin sədri, doktor
Həsən bəy Ağayev isə sədr müavini seçilirlər.

Ə.B.Topçubaşov bu zaman İstanbulda olduğu üçün onun işini H.Ağayev
aparır. F.X.Xoyskinin 1918-ci il iyun ayının 17-də Gəncədə təşkil etdiyi
ikinci hökümətdə Əlimərdan bəy Topçubaşov xarici işlər naziri vəzifəsini
tutmuşdur. O, Azərbaycan Cümhuriyyətinin fövqalədə elçisi və səlahiyyətli
naziri kimi istanbula getmiş, orada diplomatik fəalliyyətə başlamışdır.

1919-cu ilin yanvarında parlamentin 2-ci seçkisində də Ə.B.Topçubaşov
yenidən parlamentin sədri seçilir, lakin parlamentin iclaslarında bir dəfə
də olsun iştirak edə bilmir. Müstəqil Azərbaycan Demokratik Respub-
likasının Parlamentinin 17 aylıq fəaliyyəti dövründə 145 iclas keçirmişdir.
Bu parlamentin qəbul etdiyi ən böyük sənəd Azərbaycan İstiqlal Bəyan-
naməsi olmuşdur.

Parlament 1918-ci il 9 noyabr tarixli iclasında Milli bayraq haqqında
qərar qəbul etmiş, həmin qərarla yaşıl, qırmızı və mavi rənglərdən, ay, ay-
para və səkkiizbucaqlı ulduzdan ibarət milli bayrağın təsviri təsdiq
edilmişdir. Parlamentdə çıxış edən M.Ə.Rəsulzadə demişdir: Müsəlman
pratiyaları arasında Azərbaycan ideyasında fikir ayrılığı yoxdur. Xalqın
şüurunda Azərbaycan ideyası artıq möhkəmlənmişdir. Bir dəfə yüksələn
bayraq bir daha enməz (“Azərbaycan” qəzeti (rusca) №59, 13 dekabr 1918-
ci il).

Bakı Univeristetiin yaradılması haqqında Azərbaycan parlamentində
M.Ə.Rəsulzadə və Fətəlixan Xoyski bir neçə dəfə çıxış etmişdilər. Onlar
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təcili olaraq Bakıda Universitetin açılmasını parlamentdən tələb etmişdilər.
Parlament bir sıra qanunlarla yanaşı, Bakı Dövlət Universitetinin onun
nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında 1919-cu il 29 aprel tarixli qərar
qəbul etmişdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 aylıq fəaliyyəti dövründə
Müstəqil respublikanın bütün ictimai həyatının inkişaf problemlərinə xü-
susi diqqət yetirmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Demokratik Dövlət
quruculuğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi quruculuq və
digər sahələrdə atdığı mühüm addımları başa çatdıra bilməsə də onun qısa
müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər Azərbaycan tarixində silinməz izlər
buraxmışdır.

Xalq Cümhuriyyəti xalqın azadlığı bərabərliyi ilə bağlı xeyli faydalı
tədbirlər həyata keçirdi. Məhz, söz, mətbuat, yığıncaq azadlıqlarının həyata
keçirilməsi bu qəbildəndir. Eləcə də milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası
və inkişafı sahəsində böyük rol oynadı. 1920-ci ilin aprelin 27-dən 28-nə
keçən gecə Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti devrildi və Azərbaycanda
Sövet hakimiyyəti quruldu. Bu hakimiyyət 70 ildən çox öz hökmranlığını
Azərbaycanda həyata keçirdi.

1991-ci ilin oktyabrın 18-də Azərbaycanda “Müstəqillik haqqında”
Konstitutsiya aktı qəbul olundu. 1991-ci ilin dekabrın 29-da Azərbaycanda
keçirilən referendumda səsvermə hüququ olan əhalinin 95 faizi iştirak
edərək Azərbaycanın müstəqilliyinə, suverənliyinə səs verir.

XX əsrin sonunda Azərbaycan xalqı ikinci dəfə yenidən öz müstəqil-
liyini elan edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 80 illik
yubleyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin 22 fevral 1998-ci ildə verdiyi xüsusi sərəncam respub-
likada böyük əks-səda doğurmuşdur. Müxtəlif peşə sahibləri, sənət
adamları bir sözlə bütün xalq Milli istiqlal tariximizə bu böyük qayğını və
diqqəti ürəkdən alqışlamışlar.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyinin
keçirilməsi haqqında 15 fevral 2008-ciil tarixli sərəncamında göstərilir ki,
“Müasir Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa
edərək Xalq Cümhuriyyətinin siyasi bazisi kimi bayrağını, himnini qəbul
etmişdir”.

İllər arxada qalmışdır. 2018-ci il may ayının 28-də Müstəqil Azərbaycan
Dövlətinin yaranmasının 100 illik yubleyini Azərbaycan xalqı böyük təm-
təraqla qeyd edəcəkdir.
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РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются взгляды Гейдара Алиева – ав-
тора энергетической стратегии Азербайджана на транспорти-
ровку нефти и газа, добываемых в секторе Каспийского моря
Азербайджана в Европу через Грецию. Особое внимание уделяется
важности энергетической политике Общенационального лидера
Гейдара Алиева, где Греция и её транзитные возможности зани-
мают важное место для транспортировки углеводородных запасов
Каспия в Европу. Также оценивается важность роли Греции в про-
екте TAP, входящего в Южный газовый коридор, который сыграет
важную роль в энергетической безопасности Европы. 

Ключевые слова: Гейдар Алиев, Греция, энергетическая страте-
гия, энергетическая безопасность, Трансадрисатический газопровод,
Каспийское море 

Азербайджан, известный во всем мире своими богатыми природ-
ными ресурсами, который является частью экономических интересов
различных государств, оправдал право владения природными ресур-
сами на основе прагматической концепции, определенной Гейдаром
Алиевым, который превратил Баку в «нефтяную академию», сумел
осуществить новую нефтяную стратегию на этом успешном фунда-
менте во время своего руководства независимого Азербайджана.
«Контракт века», который является важной частью нефтяной страте-
гии Гейдара Алиева, имеет неоспоримое место в экономическом раз-
витии Азербайджана. Это соглашение способствовало не только
качественной поставки нефти в мировой рынок, но и модернизации
экономики Азербайджана, в частности сфере сельского хозяйства,
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промышленности, туризма и в целом ненефтяного сектора. 
Главное, что соглашение стало важной гарантией государственной

независимости Азербайджанской Республики, которая столкнулась с
военной агрессией в 90-х годах прошлого века, подверглась оккупа-
ции со стороны Армении, столкнулась с серьезной политической и
экономической напряженностью внутри страны. Этот контракт обес-
печил интенсивную интеграцию в мировое сообщество. «Контракт
века», который имеет стратегическое значение для ряда стран Запад-
ной и Центральной Азии, привел к реализации других глобальных
проектов в регионе, увеличил интерес западных стран к крупномас-
штабному сотрудничеству с Азербайджаном во всех сферах и содей-
ствовал к качественному развитию нового этапа в отношениях с
международными финансовыми институтами.

Процесс вступления азербайджанского общества в новый этап ре-
форм был начат благодаря возвращению в 1993 году великого лидера
Гейдара Алиева в Азербайджан. Концептуальные основы и основные
цели проводимых в Азербайджане реформ были определены им и
была проделана большая работа.

Азербайджан проводит независимую политику в этой области и
сумела создать диверсифицированную систему экспортных нефтега-
зопроводов для доставки своих природных ресурсов на мировой
рынок, который обеспечил энергетическую безопасность нашей
страны и открыл новые перспективы для энергоснабжения Европы
и других стран. Далее в 1999 году был запущен маршрут Баку-Супса,
а в мае 2006 года был введен в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тби-
лиси-Джейхан имени Гейдара Алиева и является одним из крупней-
ших маршрутов экспорта нефти в XXI веке, уже много лет
обеспечивает энергетическую безопасность данного региона.

Новая нефтяная и энергетическая политика Азербайджанской Рес-
публики с 1994 года значительно укрепила международные отноше-
ния и международный престиж страны. Успешная реализация
«Контракта века», имеющего историческое значение для Азербай-
джана, позволила в последние годы подписать новые контракты с са-
мыми передовыми нефтяными компаниями мира. Подписание и
успешная реализация этих нефтяных контрактов, в первую очередь,
создало оптимистичный настрой в будущем страны, ее экономиче-
ских, политических и социальных перспективах для граждан Азер-
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байджана и поддержало решение многих современных экономиче-
ских, политических, социальных и моральных проблем. В частности,
государство получило надежную финансовую гарантию для решения
проблем беженцев и вынужденных переселенцев, пенсионеров, ра-
ботников науки, образования, культуры и здравоохранения которые
находились в серьезных социальных условиях и трудно адаптирова-
лись к рыночной экономике.

После подписания нефтяных контрактов, внимание мировых по-
литиков, транснациональных корпораций, бизнесменов, международ-
ных организаций и политологов больше сосредоточилось на Баку.
Созданы новые тенденции в глобальной энергетической политике и
системе международных отношений в Азербайджане, созданы новые
тенденции в межгосударственных и в международных отношениях.
В результате этих контрактов и успешной энергетической политики
государственная независимость Азербайджанской Республики еще
более укрепилась, была обеспечена дополнительная безопасность, и
была создана хорошая атмосфера для будущего прогресса респуб-
лики, доверие западного мира к Азербайджану усилился, и суще-
ствующее взаимовыгодное сотрудничество и отношения углубились
[5, с. 690].

После первой добычи нефти на Каспии, первоочередным эконо-
мическим и политическим камнем преткновения было проблема
транспортировки азербайджанской нефти на европейские рынки. Во-
прос удобной транспортировки нефти было важнейшей геополити-
ческой проблемой перед руководством страны. На повестке дня было
несколько маршрутов: доступ Европы к Северу через Россию, строи-
тельство трубопровода, связывающего Китай и Индию через Иран,
и доступ к Европе через Грузию и Турцию стали предметом обсуж-
дения. Турция, которая взяла на вооружение стратегические амери-
кано-европейские отношения, в том числе свои экономические и
политические интересы, стратегические альянсы с Азербайджаном,
не имеющие стратегического доверия к Ирану, наконец-то согласи-
лась с идеей западного маршрута, который хотел создать безопасный
пояс. Таким образом, транзитный потенциал Греции расширился, и
представители Греции начали фокусировать внешнюю политику
своей страны на Азербайджан и греческие дипломаты все чаще стали
организовывали переговоры и встречи с Гейдаром Алиевым.
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11 апреля 1997 года состоялась встреча Гейдара Алиева с Мини-
стром иностранных дел Греции Теодоросом Пангалосом. Отметив
важность документов, подписанных во время визита Министра ино-
странных дел Греции в Азербайджан, Гейдар Алиев отмечал, что эти
документы создали благоприятную нормативную базу для азербай-
джано-греческого сотрудничества. Он выразил надежду, что в резуль-
тате усилий обеих сторон отношения между нашими странами будут
продолжать расширяться. В ходе встречи с Теодоросом Пангалосом
было заявлено о необходимости мобилизации всех сил для достиже-
ния двусторонних экономических отношений на нынешнем уровне
и добиться качественного изменения отношений. Министр сказал,
что Греция имеет большой опыт транспортировки нефти и выражает
готовность сотрудничать с Азербайджаном в этой области. 

Президент Гейдар Алиев, поделившийся своими взглядами на со-
трудничество между нашими странами, подчеркнул, что в первую
очередь необходимо развивать экономические отношения, поскольку
экономические результаты способствуют росту всех других отноше-
ний. «В настоящее время эти отношения не удовлетворяют нас, но у
нас есть широкие перспективные возможности. Есть условия для
двустороннего сотрудничества в области транспортировки нефти.
Азербайджан в последние годы подписал контракты с иностранными
нефтяными компаниями для совместного использования нефтяных
месторождений в своей части Каспийского моря. Эти контракты реа-
лизуются, а добыча нефти в будущем значительно возрастет. Работа,
проведенная в соответствии с «Контрактом века», подписанная в
1994 году, доказывает, что добыча нефти будет более предсказуемой.
Первоначальная добыча нефти по этому контракту начнется в августе
этого года. Мы также принимаем меры по экспорту нефти на мировой
рынок. Часть нефтепровода от Азербайджана до севера уже готова.
Также будет проложен трубопровод на запад. Кроме того, мы начнем
строительство крупного нефтепровода. Другими словами, в ближай-
шем будущем большие объемы нефти будут экспортироваться из
Азербайджана на мировой рынок. Греция может работать с нами в
этой области в качестве страны, импортирующей нефть, и транспор-
тировки нефти» [1, с. 1]. Президент Гейдар Алиев напомнил, что в
июле 1995 года, когда он встретился с Президентом Греции, он по-
чувствовал, что Президент Греции заинтересован в таком сотрудни-
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честве. Вопросы, связанные с сотрудничеством в области транспор-
тировки нефти, также обсуждались на встрече Президента Азербай-
джана и Премьер-министра Греции. Таким образом, сотрудничество
в этой области может быть перенесено на практическую стадию в бу-
дущем.

Принимая делегацию во главе с заместителем Министра ино-
странных дел Греции Андреасом Ловердосом 11 апреля 2003 года,
Гейдар Алиев подчеркнул важность сотрудничества в нефтегазовой
отрасли. Отметив важность доставки природного газа из азербай-
джанского сектора Каспийского моря в Европу через Грецию, Гейдар
Алиев выразил, что он заинтересован в сотрудничестве с Грецией.

Президент Гейдар Алиев обратился со следующими словами гре-
ческому дипломату: «Мы хотим расширить сотрудничество с Гре-
цией. У нас есть большой проект по экспорту газа с
азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Турцию. Греция
также проявила к нему интерес. Мы не против этого, наоборот, мы
думаем, что если мы отправим в вашу страну природный газ, то есть
с помощью газопровода, то мы сможем поставлять газ в другие ев-
ропейские страны. Потому что наши запасы газа довольно большие,
это может быть один из самых больших проектов в нашем сотрудни-
честве. Нам также необходимо развивать сотрудничество в других
областях» [7, стр. 229].

18 июня 2003 года Гейдар Алиев принял заместителя Министра
иностранных дел Греции Ионнис Магриотиса. В ходе обсуждений
Президент Гейдар Алиев подчеркнул важность энергетической без-
опасности Европы. «Есть большие перспективы для сотрудничества
в нефтегазовой отрасли. Мы стремимся быть активными в этой обла-
сти. Необходимо, чтобы Европейский Союз, особенно Греция, при-
держивался той же позиции по этому вопросу» [8, с. 128].

Отметив, что во время официального визита Президента Греции
Константиноса Стефанопулоса в Азербайджан будет подписан ряд
двусторонних соглашений, заместитель министра подчеркнул проект
ТАСИС. «Программа была прекрасно разработана, программа была
модернизирована в соответствии с азербайджанской реальностью и
требованиями. Между Азербайджаном и Европейским Союзом на-
чался диалог по вопросам энергетики. Хочу с огромным удоволь-
ствием сказать, что ваши специалисты в области газовой
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промышленности посетили нашу страну и обменялись очень полез-
ными идеями» [8, с. 126].

Важным этапом в разработке газовой стратегии Азербайджанской
Республики стало Распоряжение Президента Азербайджана Гейдара
Алиева от 17 августа 1999 года, в соответствии с которым для реше-
ния вопросов экспорта на международные рынки природного газа с
месторождения «Шахдениз» была создана специальная рабочая
группа из представителей Азербайджана  и компаний – акционеров
данного проекта. Одной из основных задач группы стало проведение
переговоров с уполномоченными представителями различных стран,
компаний и финансовых институтов, заинтересованных в закупках
азербайджанского газа и прохождении газопровода через их терри-
тории. [2, с. 186]. 

Транснациональная нефтегазовая политика Азербайджана, кото-
рая активна как в регионе, так и в мире, мешает некоторым кругам
России и призывает ее правительства принять «конкретные превен-
тивные меры» против этой страны. В последнее время в рамках таких
«мер предосторожности» российское правительство проводило по-
литику снятия растущей экспортной продукции Азербайджана с
одной стороны на мировой рынок нефтегазовых продуктов. Чтобы
сохранить свою ценовую политику на мировом энергетическом
рынке, Россия хочет получить прямой и свободный путь на мировые
рынки, получая больше нефти и газопродуктов из Азербайджана и
Центральной Азии. Но правительство Азербайджана всегда заявляло,
что на глобальном энергетическом рынке мы не противник России,
мы партнеры. Потому что есть разные получатели энергоресурсов
России и Азербайджана. Азербайджан опроверг проект «Набукко»,
взяв свою нефть и газ в традиционную монополию этой страны - не
в Западную и Восточную Европу, а в Адриатические прибрежные
страны, Турцию, Италию и Грецию. И количество энергетических
продуктов, которые Азербайджан экспортирует на европейский энер-
гетический рынок, недостаточно, чтобы сломить российскую моно-
полию. Россия продает свои энергоносители по цене, которую Европа
и мир требуют с точки зрения растущего спроса на энергию. Экс-
перты считают, что реализация новых международных проектов по
экспорту нефти и газа TANAP, TAP, AGRI, Одесса-Броди-Гданьск, ко-
торые будут играть важную роль в планировании и запуске в ближай-
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шие годы, не повлияет на интересы России без серьезность интересов
Азербайджана и его геополитики и укрепит его статус «страны, ко-
торая несет важную геостратегическую важность при транспорти-
ровке энергоресурсов на мировой рынок». [4, с. 171-172].

Проект Трансадриатического газопровода, который будет транс-
портировать природный газ в Европу через Европу, будет стратеги-
чески важным для Азербайджана в двусторонних отношениях. Для
Греции, наряду с TAP, участие Азербайджана в инвестициях в страну
имеет решающее значение. Газопровод планируется построить на
территории Греции протяженностью 550 км, и в рамках проекта
страна будет инвестирована в размере 1,5 млрд. Евро (1,7 млрд. Долл.
США) и ожидается, что это способствует к открытию до 8 000 новых
рабочих мест [6]. Это важно для Греции, потому что в этой стране
произошел глубокий экономический кризис. На церемонии открытия
газопровода TAP в Салониках 17 мая 2016 года премьер-министр Гре-
ции Алексис Ципрас сказал, что этот проект будет играть важную
роль в энергетической безопасности Греции и ЕС в целом. В своем
выступлении премьер-министр Греческой Республики Алексис Ци-
прас заявил: «Начало строительства Трансадриатического трубопро-
вода, TAP, происходит в решающее время для экономики Греции и
нашего более широкого региона. Что касается финансового аспекта
проекта, то обеспечение энергоснабжения в Европе, а также дивер-
сификация источников энергии и маршрутов являются краеугольным
камнем, как энергетической стратегии нашей страны, так и общего
европейского планирования. Что касается его геостратегического
аспекта, этот проект может способствовать тому, чтобы энергетика
может стать мостом сотрудничества и процветания для всех в нашем
регионе» [9].

В мероприятии приняли участие официальные лица из Азербай-
джана, США, ЕС, Турции и Грузии. На церемонии подписания строи-
тельных работ TAP со стороны Греции принял участие
Премьер-министр Ципрас и оценил проект как «новую эру» для гре-
ческой экономики [10]. Проект считается крупнейшим прямым ино-
странным капиталом в Греции в последние годы.

В настоящее время ведется активная работа по строительству
Трансадриатического газопровода. Основная часть маршрута Trans
Adriatic Pipeline (TAP) в Греции, то есть 540 км из 550 км, уже была
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очищена. Об этом сказала менеджер по странам TAP в Греции Кате-
рина Папалександри. «Она сделала замечания в ходе 22-го круглого
стола с правительством Греции, говорится в сообщении от TAP AG.
Папалександри отметила, что более 70 процентов работы над ТАР
завершено во всех принимающих странах (Греция, Албания и Ита-
лия). В частности, она отметила, что работа ведется во всех трех ре-
гионах Северной Греции, через которые проходит трубопровод.
Кроме того, Папалександри сказала, что в рамках процесса выхода
земли около 2500 участков из 10 000 участков, необходимых для ТАР,
уже возвращены землевладельцам» [3].

TAP стоимостью 4,5 миллиарда евро входит в состав Южного га-
зового коридора, который является одним из приоритетных энерге-
тических проектов для Европейского Союза. Проект
предусматривает транспортировку газа с 2-го этапа азербайджанской
Шах-Дениз в страны ЕС. Трубопровод будет соединяться с Трансато-
лийским газопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе, про-
ходящей через Грецию, Албанию и Адриатическое море, прежде чем
отправиться на юг Италии. TAP составит 878 километров (Греция -
550 километров, Албания - 215 километров, Адриатическое море -
105 километров, Италия - 8 километров). Доля TAP состоит из BP (20
процентов), SOCAR (20 процентов), Snam S.p.A. (20 процентов),
Fluxys (19 процентов), Enagás (16 процентов) и Axpo (5 процентов).
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HEYDƏR�ƏLİYEV�ENERJİ�STRATEGİYASINDA�
AZƏRBAYCAN-YUNANISTAN�MÜNASİBƏTLƏRİ
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Bu məqalədə Azərbaycanın enerji strategiyasının müəllifi Heydər
Əliyevin Xəzərin Azərbaycana aid sektorunda hasil olunan neft və qazın
Yunanıstan vasitəsi ilə Avropa məkanına nəql olunması istiqamətində
keçirdiyi görüşlərə ətraflı nəzər salınır. Ümummilli liderin enerji
siyasətində əhəmiyyətli yer tutan Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının
Avropaya nəql olunmasında Yunanıstanın tranzit imkanlarının önəminə
diqqət yetirilir.   Avropanın enerji təhlükəsizliyində əhəmiyyətli rol oy-
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nacaq Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib hissəsi olan TANAP-ın davamı kimi
TAP layihəsində yer alan Yunanıstanın bu layihədə əhəmiyyəti dəyər-
ləndilir. 

Açar sözlər: Heydər Əliyev, Yunanıstan, enerji strategiyası, enerji təh-
lükəsizliyi, Trans-Adriatik qaz boru kəməri, Xəzər dənizi
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XÜLASƏ

Beynəlxalq sistemdə baş verən dəyişikliklərə uyğun olaraq beynəlxalq
münasibətlər nəzəriyyəsində yeni tədqiqat sahələri meydana çıxmaqdadır.
Beynəlxalq münasibətlərin yeni bir dövrə qədəm qoyduğu XXI əsrdə
beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində yeni paradiqmalar irəli
sürülmüşdür. Neorealizm və neoliberalizm də məhz belə paradiqmalar-
dandır. Neoliberalizmdə bu məktəbin banilərindən biri olan Cozef Nayın
irəli sürdüyü sərt güc, iqtisadi güc, yumuşaq güc və ağıllı güc konseptləri
gücə xüsusi yanaşma və problemin aktuallığı ilə bərabər həm paradiq-
manın həm də nəzəriyyənin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.

Açar sözlər: neoliberalizm, sərt güc, iqtisadi güc, yumuşaq güc, ağıllı
güc, ictimai diplomatiya

Qlobal siyasətdə aktorların tutduqları mövqe və fəaliyyətləri sahib
olduqları, iddia etdikləri və həyata keçirdikləri gücü çərçivəsində müəyyən-
ləşir. Gücün ilk yada düşən forması hərbi güc olsa belə, həyatın hər
sferasında gücün tətbiq edildiyi nəzərə alındıqda bu anlayış təbiəti etibarilə
nisbi, ölçülməz, dəyişkən və qeyri-müəyyəndir. Güc tətbiqini məhdud-
laşdıran bütün sülhpərvər səylər gücə qarşı dayandıqları müddətcə mövcud-
luqlarını qorumağa müvəffəq olmuşdur. İkinci dünya müharibəsindən əvvəl
Millətlər Liqasının dağılmasının başlıca səbəbi də elə budur. Güc
dövlətlərin yaradılışında vardır. Güc dövlətlər üçün “sine qua non” yəni,
imtina edilməz və mütləq faktordur.

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində, xüsusən, ənənəvi realizm
məktəbinin əsas dayaqlarından hesab olunan güc konsepti beynəlxalq
siyasətin daim mərkəzindədir. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə öz aktu-
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allığını qoruyan güc konseptinin mahiyyətinin, elementlərinin, tətbiqi va-
sitələrinin müəyyənləşdirilməsindən sonra ayri-ayrı nəzəriyyəçilərin
diqqəti gücün formalarına yönəlmişdir. Gücün formalarının tədqiqi onun
effektivliyinin müəyyən olunması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Həmçinin, gücün formaları onun elementlərinin hərəkətverici qüvvəsidir. 

Neoliberalizm məktəbində güc konseptinə yanaşma bir qədər fərq-
lidir. Belə ki, neoliberalizm məktəbinin banisi Cozef Nay güc konseptinin
əsas formalarını müəyyən edərək, ənənəvi yanaşmadan uzaqlaşmışdır. Sərt
güc (və ya ağır güc), iqtisadi güc, yumuşaq güc və nəhayət ağıllı güc siyasi
elmin yeni tədqiqat sahələrinə çevrilmişdir [1, s. 10].

Sərt güc. Böyük güclərin sərt gücü bir-başa fiziki, dinamik və
kinetik vasitələrin tətbiqini ehtiva edir. Sərt güc məcburetmə, icbaretmə və
cəzalandırma metodlarını nəzərdə tutur. Bu baxımdan güc başqalarını əs-
lində öz iradəsilə qəbul etməyəcəyi fəaliyyəti reallaşdırmağa və ya
məcbuertməyə əsaslanır. Silahlı qüvvələrin çəkindirmə və ya güc tətbiqi
ilə hədələmə fəaliyyəti sərt gücü ifadə edir. Terrorist qruplaşmaların silahlı
hücumları, aktları və ya təbliğatları da sərt güc hesab olunur. Sərt güc yalnız
hərbi silahlarla məhdudlaşmır. Transmilli korporasiyalar, Qeyri-hökumət
təşkilatları vasitəsilə və birbaşa onlar tərəfindən tətbiq edilən maliyyə və
iqtisadi əməliyyat və ya manipulyasiyalar cəzalandırma və ya məcburetmə
xarakteri daşıdığında sərt güc hesab olunur. Dolayı yolla iqtisadi müdaxilə,
borclandırma kimi fəaliyyətlər də məcburetmə və cəzalandırma metodlarını
ehtiva etdiyi üçün sərt güc hesab olunur.

Sərt gücün tətbiqi bir qayda olaraq cavab tədbiri ilə qarşılanmaqdadır.
Bu baxımdan sərt güc bir dövlət və ya beynəlxalq münasibətlərin hər hansı
bir aktoru üçün maddi baxımdan böyük yükdür. Qeyd etmək lazımdır ki,
belə münasibətdə həqiqi mənada qələbə əldə edən olmur. Digər tərəfdən
yuxarıda qeyd olunan gücün tətbiqi imkanları beynəlxalq hüquq normaları
və humanitar hüquq tərəfindən məhdudlaşdırılmışdır. Həmçinin, sərt gücün
effektivliyi problemin psixoloji ölçülərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.

Yumuşaq güc. Yumuşaq güc anlayışı ifadənin müəllif Cozef Naya
əsasən  güc, məcburetmədən daha çox diplomatik vasitəslərlə siyasi hədəfə
çatmaq üsuludur. Yumuşaq gücün ideoloji və nəzəri bazasını neo-liberal
məktəb təmin etməkdədir. Cozef Naya görə sərt güc bu və ya digər ölkənin
sərt gücündən  qaynaqlanan məcburetmə qabiliyyətidir. Nay ənənəvi güc
ünsürlərindən olan və birbaşa tətbiq edilən hərbi və iqtisadi gücün mövcud-
luğunu və zəruriliyini rədd etməkdədir. Yumuşaq güc isə bu və ya digər
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ölkənin mədəni və siyasi ideyalarinin cəlbediciliyndən asılıdır. Naya görə,
əgər başqa ölkələr müəyyən bir ölkənin siyasi strategiyasını və ideyalar
toplusunu qanuni hesab edirsə bu ölkənin yumuşaq gücü kifayət qədər
böyükdür. Tədqiqatçı hesab edir ki, sərt güc bir çox hallarda arzu edilən
nəticə doğurmaya bilər. Bu baxımdan az məsrəfli və daha effektiv olan yu-
muşaq güc tətbiq etmək daha məqsədəuyğundur. Çünki, yumuşaq güc
siyasi gündəmi, digər insanların imperativlərini uyğun formada müəyyən
etmə qabiliyyətinə əsaslanır. Bir ölkə öz məqsədlərinin və dəyərlərinin
başqa ölkələr tərəfindən mənimsənməsini təmin edə bilirsə hərbi gücə və
iqtisadi gücə arxalanan sərt gücə (hard power) daha az müraciət edir. Zorla,
məcburetmə, hədələmə və ya təhdid ilə reallaşan sərt güc ilə müqayisədə
qarşı tərəfdə könüllü qaydada heyranlıq yaratma, nümunə götürmə və mən-
imsəmə şəklində reallaşdırılan yumuşaq güc həm daha uğurlu, effektiv,
məsrəfsiz və itkisizdir, həm də beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində
reallaşdırıldığı üçün məqsədəuyğundur. İnsanlar, xalqlar və ya dövlətlər
sərt güc vasitəsilə bu və ya digər mərama, fəaliyyətə yumuşaq gücün təmin
etdiyi üstünlüklər səviyyəsində bağlana bilməzlər [2, s. 25]. 

Cozef Nayın sərt və yumuşaq güc klassifikasiyası bəzi mütəxəssislər
tərəfindən qəbul olunmur. Belə istiqamətlərdən birinə əsasən, yumuşaq güc
anlayışı inkişaf etməkdə olan demokratiyalarda, təhsil və yeni informasiya
texnologiyalarının inkişafına, qlobal informasiya və mətbuata açıq ölkələr
üçün məqbul sayıla bilər. Həmçinin gücü bu dərəcədə kəskin şəkildə klas-
sifikasiya etmək coğrafiya, elm, texnologiya, insan kapitalı kimi digər güc
mənbələrinin kifayət qədər obyektiv dəyərləndirilməməsi kimi bir nəticəyə
gətirib çıxarır. Digər tərəfdən yumuşaq güc lazımından daha çox hərbi və
iqtisadi aspektləri özündə əks etdirə bilər. Həmçinin, silahlı qüvvələri tək
başına sərt güc olaraq görmək də mümkün deyildir. Nümunə üçün, human-
itar yardım məqsədi daşıyan hərbi güc tətbiqi də yumuşaq gücə xidmət edə
bilər.
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Yumuşaq güc hər nə qədər yeni konsept olsa belə bir davranış modeli
olaraq dövlətlərarası münasibətlər qədər qədimdir. Vaxtı ilə dünyada ağalıq
etmək və dəniz səltənətinə çevrilmək iddiasında olan qədim Yunan-Make-
doniya, Roma və Çin imperiyaları mədəni üstünlük vasitəsilə beynəlxalq
münasibətlərdə dominantlıq etmişdir. İmperiyalar dağılsa belə qədim ellin,
roma və çin mədəniyyəti və adət-ənənələri varisləri tərəfindən uzun illər
yaşadılmışdır. Yeni dövə nəzər saldıqda XVIII əsrdə Avropada fransız dili
və mədəniyyətinin yayılması, Fransaya olduqca böyük bir güc qazandır-
mışdır. Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində ABŞ müharibəyə İngiltərə və
müttəfiqlərininmi yoxsa Almaniya və müttəfiqləri tərəfindənmi daxil ol-
ması ilə bağlı tərəddüd yaşayırdı. Bu dönəmdə ABŞ-da ictimai fikirdə Al-
maniya ilə bağlı nə müsbət, nə də mənfi fikir olmadığından, həmçinin,
Atlantika regionunda ictimai fikirdə İngiltərə o dərəcədə hakim idi ki, ABŞ
birmənalı şəkildə İngiltərəyə meyil etdi. Hələ 1939-cu ildə Edvard Karr
beynəlxalq gücün üç formasını müəyyənləşdirmişdi: hərbi güc, iqtisadi güc
və ideyalara hakim olma gücü. Neorealistlər isə yumuşaq və sərt güc an-
layışını qəbul etmədilər. Neorealistlərə əsasən gücün obyektiv qaynaqlara
əsaslanan konkret ölçüləri mövcud idi [3, s. 56].

Yumuşaq güc idealizm və ya liberalizmin törəməsi deyil. İstənilən
nəticənin əldə edilməsi məqsədi daşıyan bir güc formasıdır. Yumuşaq
gücün bir digər xüsusiyyəti isə onun qanuni fəaliyyətə əsaslanmasıdır. Belə
ki, gücün digər formaları öz xarakterinə, məqsədlərinə və vasitələrinə görə
beynəlxalq hüququn prinsiplərinə yad ola və ya qanuni olmaya bilər.
Hazırki informasiya dövründə yumuşaq gücün əhəmiyyəti və ayrı-ayrı
dövlətlər tərəfindən tətbiqi daha da artmaqdadır. Hazırda yumuşaq gücü
tətbiq edənlər sırasında təkcə dövlətlər yox, şirkətlər, qeyri-hökumət təşk-
ilatları və habelə beynəlxalq terror təşkilatları da vardır. Bir dövlət
tərəfindən yumuşaq gücün tətbiqi doğurduğu nəticələr baxımından sərt
güclə müqayisədə daha davamlıdır. Yumuşaq gücün nəticələri özünü daha
uzun müddətdən sonra göstərməktədir. Beləliklə, bəzi hallarda yumuşaq
güc tətbiqi baxımından iqtisadi və ya hərbi gücün tətbiqinə nisbətən daha
riskli və məsrəflidir.

Sərt və yumuşaq gücün qarşılıqlı təhlili zamanı başlıca fərqlərdən biri
də onların arzu olunan məqsədə çatmaq üçün tətbiq edilən vasitə və mən-
bələrin çeşidliliyidir. Yumuşaq güc əməkdaşlıq üçün təzyiq və ya iqtisadi
müdaxilə əvəzinə ortaq dəyərlərə cəlb etmə və bu dəyərlərə nail olmaq
üçün töhvə verməyə əsaslanır. 
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Qlobal siyasətdə yumuşaq gücü təşkil edən mənbələr əsasən aktorun öz
mədəniyyətində yaratdığı dəyərlərdən, bu dəyərlər əsasında göstərdiyi
fəaliyyətindən, başqaları ilə əməkdaşlığından iləri gəlir. Yumuşaq gücün
nəzarət imkanının olmaması onun əhəmiyyətini azaltmamaqdadır.

Aktorlar fəaliyyətlərini qanuniləşdirdikdən sonra bir qayda olaraq,
müqavimətlə qarşılaşmırlar. əgər bir ölkənin mədəniyyət və ideologiyası
cəlbedicidirsə, başqa dövlətlər onu daha maraqla və diqqətlə izləyirlər.
Əgər bir ölkə beynəlxalq hüququ və institutları istifadə edərsə, həmin
dövlət digərlərinin fəaliyyətlərini öz maraqlarına uyğunlaşdırıb sərt gücı
ehtiyac duymaz [4, s. 140]. 

Ayrı-ayrı qurumlar da bir dövlətin yumuşaq gücün effektivliyini artır-
maqdadır. İnstitutlar, fondlar, Qeyri-hökumət təşkilatları, Transmilli Kor-
porasiyalar, dini qurumlar və digər vətəndaş cəmiyyətləri xarici siyasətdəki
məqsədlərə xidmət edən və bu bu məqsədlərlə toqquşanlara qarşı yumuşaq
güc təmin etməkdədirlər. Yumuşaq güc beynəlxalq münasibətlərdə bir
qayda olaraq legitimliyi təmsil edir. Son dönəmlərdə qlobal səviyyədə
biznes fəaliyyətinin fəallaşması yumuşaq güc strategiyasına dəstək olmaq-
dadır.

Yumuşaq güc sərt gücdən daha artıq könüllü alıcılara möhtacdır. Digər
tərəfdən, bir dövlət yumuşaq gücü ümumi və mücərrəd xarakterlidir. Yu-
muşaq gücün arxasında mütləq sərt güc imkanı olmalıdır. Bir dövlətin sərt
gücü zəiflədikdə inandırma və cazibə imkanları zəifləməkdədir. Sovet İt-
tifaqı dağıldıqdan sonra Rusiyanın vəziyyəti ən aşkar nümunədir. 

Beynəlxalq münasibətlərin digər elementləri kimi dövlətlərin yumuşaq
güc indeksi daim dəyişməkdədir. Aşağıdakı cədvəldə yumuşaq gücün
ölkələr üzrə illik yekunları əks edilmişdir. Fransa, Çin, Yaponiya və İsveçrə
illik nəticələrinə görə cədvəl üzrə 2016-2017-ci illər nisbətində irəliləmiş
olsa belə, hökumətin təcrübədən keçirdiyi yeni siyasi xətt ABŞ-ın ger-
iləməsinə səbəb olmuşdur. ABŞ-ın cədvəl üzrə geriləməsinin səbəbi qlobal
siyasətdə baş verən bu və ya başqa hadisə və ya faktlar deyil, insanların
təfəkküründə yaranan qeyri-müəyyənliklə bağlıdır. ABŞ hələ də dünyanın
bir çox ölkələrində güclü mədəni, iqtisadi, idoloji, elmi, texniki nüfuza ma-
likdir. Çinin cədvəl üzrə irəliləməsi isə bir qayda olaraq, ətraf mühitin
qorunması ilə bağlı qlobal çağırışlara dəstək verməsi, ABŞ-ın Parisdə keçir-
ilən qlobal tədbirə biganə qalması ilə bağlı idi. Çinin yumuşaq gücü zaman
keçdikcə böyüməkdədir. Çinin Uzaq Şərq, Orta Şərq, Mərkəzi Asiya re-
gionlarındakı nüfuzu onun gələcəkdə yumuşaq gücünün başqa regionlar
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üzrə artacağı barəsində proqnoz verməyə kifayət edir. Çin iqtisadi, sosial,
texnoloji sahələrdə ilbəil irəliləməkdərdədir. Məhz bu səbəbdən də yu-
muşaq gücü inkişaf edir. Digər tərəfdən, Çin bir sıra daxili konflikt və
böhranlarla toqquşmaqdadır ki, bu problemlərin həll tapmaması Çinin
qlobal gücünə bu və ya digər dərəcədə ziyan vurmaqdadır. 

Cədvəl�qlobal�faktorlar�nəzərə�alınaraq�tərtib�edilmişdir,�2017.

Bir çox mütəffəkirə əsasən, yumuşaq və sərt güc arasında daimi
saxlanılması zəruri olan balans mövcuddur. Sərt gücün hal hazırda ABŞ
nümunəsində olduğu kimi həddən artıq dərəcədə istifadə olunması, yu-
muşaq güc üçün lazımi platformanı aradan götürür. Sərt və yumuşaq gücün
birgə məntiqli və məqsədyönlü tətbiqi bacarığı isə «ağıllı güc» hesab ol-
unur. Müasir dövr dünya siyasəti praktikası münasibətlərin qarşılıqlı ün-
siyyət və razılığa əsaslanmasını zəruri edir. Təzyiq, məcburetmə və güc
tətbiqi əldə olunan nəticələrin daimiliyi ehtimalını aşağı olması ilə bərabər,
eyni zamanda yenidən güc tətbiqini zəruri edir. Habelə, hər hansı bir sahədə
təzyiq və məcburetmə tətbiq edən bir dövlətin, digər sahələrdə yumuşaq
güc tətbiqi də inandırıcılığı və qarşılıqlı etimadı aradan qaldırır. Ağıllı güc
sərt və yumuşaq gücün bir-birini tamamlaması, təsirini və effektivliyini
artırması üçün balanslı və rasional tətbiqinə şərait yaratmaq üçün irəli
sürülən bir anlayışdır. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, sərt və yumuşaq güc
tətbiqinin effektivliyi onların tətbiq edildiyi mühitdən asılıdır. Hər iki güc
formasının mənfi tərəfləri mövcuddur. 

(2017)   2016-  
1 Fransa 75.75 5 
2 Birl  75.72 2 
3 Amerika Birl  75.02 1 
4 Almaniya 73.67 3 
5 Kanada 72.90 4 
6 Yaponiya 71.66 7 
7  70.45 8 
8 Avstraliya 70.15 6 
9  69.32 9 

10 Niderland 67.89 10 
25  50.50 28 
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Ağıllı güc sərt gücün nəticəsiz qaldığı şəraitdə və ya yumuşaq gücün
effektivliyi itirdiyi bir vəziyyətdə birinin digəri ilə əvəz edilməsi və ya
dəstəklənməsini ehtiva edir. Ağıllı güc sərt və yumuşaq güc arasında balans
və uyğunluğu təmin edir. İnandırma və mənimsətməni nəzərdə tutan yu-
muşaq güc kifayət etmədikdə sərt güc potensialı tərəfindən dəstəklənmə
ağıllı gücün əsas mahiyyətini təşkil edir. Əsasən yumuşaq gücün iddia et-
diyi qədər effektiv olmadığı zaman mənəvi itkilər üzə çıxa bilər. Sərt güc
sonradan qazanılsa belə yumuşaq gücü yenidən qazanmaq daha uzunmüd-
dətli və çətindir. Kuba böhranı bunun üçün bariz nümunə olmuşdur.

Ağıllı güc, texnologiya, dövlət və özəl sektor arasında tərəfdaşlıq, enerji,
iqtisadiyyat və “dövlət departamenti”nin standart fəaliyyət is-
tiqamətlərindən kənar digər sahələrə ayrılan geniş diqqətin məqsədi diplo-
matiyanın daha çox ənənəvi olan vasitələrini və prioritetlərini əvəzləmək
deyil, onları tamamlamaqdır. Sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün
bütün mümkün tədbirlərə əl atmaq, hər kəsə hörmətlə yanaşmaq, hətta
düşmənə qarşı belər psixoloji amili nəzərə alaraq yaxınlaşmaq, problemləri
həll etməyə töhvə vermək, həll yolu axtarmaq və bütün perspektivləri və
mövqeləri qiymətləndirməkdir [5, s. 45]. 

Ağıllı gücün digər vacib xüsusiyyəti sərt və yumuşaq güc tətbiqinin
yaratdığı psixoloji təsir əsasında hər iki güc formasının vəhdətini təmin et-
məsidir. Bu xüsusiyyəti ilə ağıllı güc idarəetmə qabiliyyəti hesab olunur.

Nəticə etibarilə, həm nəzəri, həm də praktiki baxımdan gücün formaları
gücün elementləri və tətbiqi metodları qədər önəmlidir. Məhz, gücün for-
maları onun element və metodları arasındakı əlaqəni təmin edir. Müasir
beynəlxalq münasibətlər praktikasında, gücün, xüsusən, yeni formaları
böyük güclər tərəfindən sistematik olaraq tətbiq edilir. Supergüc iddiasında
olan böyük dövlətlər gücün formalarının düzgün və məntiqli koordinasiyası
vasitəsilə öz hədəf və məqsədlərinə çata bilərlər. Beynəlxalq münasibətlərin
aktorları sahib olduqları güc elementlərini maraq və mənafeləri baxımından
düzgü istifadə metodları və formaları olmadan uğurlu və effektiv tətbiq
edə bilməzlər. Gücün elementləri, tətbiqi metodları, istifadə metodları və
formaları bir sistem səviyyəsində qarşılıqlı əlaqədə olan harmonik təbiətə
malikdir.
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Новые объекты исследования стали появляться в теории между-
народных отношений в соответствии с изменениями в международ-
ной системе. Современные парадигмы были представлены в XXI веке
на основе нового периода в теории международных отношений. Нео-
реализм и неолиберализм являются частью современных парадигм.
Понятия жесткой силы, экономической мощи, мягкой силы и умной
силы, введенные Джозефом Нье, являются центром исследований,
как в парадигме, так и в теории, благодаря специальному подходу и
безотлагательности вопроса. 
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XÜLASƏ

Məqalədə İndoneziyada modernləşmə strategiyası təhlil olunub eyni za-
manda siyasi və iqtisadi liberallaşma proseslərinə aydınlıq gətirilib. XX
əsrin sonlarındakı maliyyə böhranın İndoneziya iqtisadiyyatına təsiri,
2000-ci illərdə makroiqtisadi sabitləşmənin ölkədəki siyasi vəziyyətə təsiri
nəzərdən keçirilib. 

Açar sözlər: modernləşmə, iqtisadi liberallaşma, siyasi vəziyyət, strate-
giya

1950-1960-cı illərdə, İndoneziya böyük büdcə kəsiri və hiperinfly-
asiya,bəzən ildə 1500% -dən çox olan, dünyanın ən kasıb ölkələrindən biri
idi. Prezident Sukarno (1945-1966) hakimiyyəti dövründə müxalifət ilə
kəskin münasibətlər fonunda iqtisadi inkişafa nail olmaq mümkün ol-
murdu. 1965-1966-cı illərdə ölkədə hakimiyyət ordunun ələ kediyi dövrdə
hakimiyyət özəl əmlakın milliləşdirilməsinə maraq göstərmirdi. Çünki yük-
sək vəzifəli şəxslər arasında çox sayda fərdi sahibkar və səhmdar var idi.
Yaxın bir neçə il ərzində ordu Kommunist Partiyasını qanunsuz elan etdi,
onun liderlərini həbsxanaya atdı. Eyni zamanda, ölkəni idarə edən ordu və
general Suharto, 1950-1960-cı illərdə həmkarlar ittifaqları tərəfindən
müsadirə edilmiş aktivlərin bərpası prosesini başlatdı. Xarici sermayəni
İndoneziyaya cəlb etmək üçün yeni hakimiyyət liberal qanunlar qəbul
etmiş, Birləşmiş Ştatlar və Qərb ölkələri ilə dostluq əlaqələri siyasəti elan
etmişdi.

Kommunist müxalifətin qəddar bastırılmasına baxmayaraq, Prezident
Suhartonun 31 ilik hakimiyyəti iqtisadi inkişaf, infrastrukturun inkişafı,
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təhsil, sənaye və xüsusilə kənd təsərrüfatına yönəlmiş islahatlarla yadda
qalmışdır[4]. İndoneziyanın inkişafı üçün əsas kimi Suharto iki məqsədə
nail olmağı hədəfləmişdi: siyasi sabitlik və iqtisadi artım. 1960-1980-ci il-
lərdə ölkə iqtisadiyyatı əsasən ABŞ-da təhsili alan bir qrup texnokrat, "iqti-
sadçı" olan "Berkli mafiyası" ilə əlaqələndirdi. İndoneziya elitası əsasən
üç istiqamətdən formalaşırdı: ordudan olanlar (Suhartonun dostları və tərəf-
darları), Partai Golonqan Karya siyasi partiyası ("Functional Groups") və
"Berkli mafiyası" nın iqtisadi bloku.

Əsas islahatlar büdcə kəsirinin azaldılması və inflyasiyanın nəzarəti al-
tına alınması idi. 1966-cı ildə 650% -dən 1969-cu ildə 13% -ə düşmüşdür.
1969-cu ildən etibarən iqtisadi siyasət inkişafın prioritet sahələrinə ayrılmış
beşillik planlarda hazırlanmışdır. 1970-ci illərdə ölkə resurslardan
asılılığından xilas ola bilmədi. Ilk neft bumu (1973-1979) zamanı neft və
qaz satışı ilə bağlı böyük gəlirlər əldə edildi. 1970-ci illərdə ağac və qəhvə
ixracatı artdı. 1973-1974-cü illərdə kauçuk, palma yağı və qalay qiymətləri
kəskin surətdə, 1977-ci ildə qəhvə üçün endirildi. 1970-ci illərin sonunda
ixracatda neft və qazın payı təxminən 70%, ümumi xammal ixracının isə
təxminən 90 % idi.

Buna baxmayaraq, hakimiyyət təbii resurslardan gəliri inkişafa is-
tiqamətləndirməyə çalışırdı. Neftdən büdcə gəlirləri dövlət investisiyalarına
yönəldildi. Məsələn, kənd təsərrüfatına investisiyalar, əsasən suvarma sis-
temlərində və drenajda artmışdır. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün büdcə
xərclərinin payı 7,7% -dən (1973-1974) 14,6% -ə (1978-1979) qədər artdı.
Dövlət fermerlər tərəfindən gübrələr və pestisidlərin alınması üçün böyük
subsidiyalar verərək, kənd yerlərində yol və məktəb tikintisi üçün in-
vestisiya qoydu. Yalnız 1974-cü ildə 5000-dən çox ibtidai məktəb və min-
lərlə kənd xəstəxanası tikilmişdir.

Kənd təsərrüfatı ilk beşillik planın (1969-1974) prioritetli oldu.
Xoşbəxtlikdən İndoneziya üçün bu siyasət qlobal yaşıl inqilabla üst-üstə
gəlir, məhsuldarlıq yığılmış məhsullar ilə üst-üstə düşdü. ABŞ-ın dəstəyi,
xüsusilə Rockefeller Fondu və Ford Fondu tərəfindən müsbət rol oynadı,
kənd təsərrüfatı subsidiya edildi. 1960-cı ildə bu fondlar Beynəlxalq Çəltik
Tədqiqat İnstitutunun (Rice Research Institute) yaradılmasını
maliyyələşdirdi, onun məqsədi yeni sortları axtarmaq idi. Yüksək məhsul-
dar düyü və neft - qaz gəlirləri İndoneziyanın müstəqillik dövründə qoyul-
muş hədəfə çatmasına kömək etdi. 1970-ci illərin sonlarında - 1980-ci
illərin əvvəllərində İndoneziya dünya düyü ixracının təxminən üçdə birini
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idarə edirdi.
Ancaq iqtisadi siyasətin bütün tədbirləri inkişafa gətirib çıxarmırdı.

Məsələn, 1960-cı illərdə İndoneziya böyük yanacaq subsidiyaları qur-
muşdu (bir çox digər enerjiyə zəngin ölkələr kimi), bu onun rasional isti-
fadə edilməməsinə gətirib çıxardı. 

Neft və qaz asılılığından qurtulmaqda 1975-ci ildə dövlət neft-qaz şirkəti
Pertamina ətrafında baş verən maliyyə skandalı ilə kömək etdi. Şirkət pis
düşünülmüş investisiyalar üçün 10,5 milyard dollar borc almışdı. Pertamina
ödəmə edə bilmədiklərini bəyan etməyə məcbur oldu. Bir çox səs-küyə
səbəb olan məsələ Pertaminin nüfuzuna və siyasi təsirinə ciddi ziyan vurdu.
Nəticədə, neft-qaz sektorunda riskli investisiyalar dayandırıldı. 1975-ci
ildən etibarən 1980-ci illərdə neft qiymətlərinin düşməsindən əvvəl bir çox
neft və qaz layihələri ləğv olundu.

Pertamina ilə qalmaqal və bəzi layihələrin bağlanması hökumətdə isla-
hat blokunu gücləndirdi, "Berkli Mafiyasın" dan gələn köhnə islahatçılar
ona qayıtdılar. İkinci Beş Yıllıq Planın (1974-1979) prioriteti ən çox
məskunlaşmış Yava adası xaricində regional infrastrukturun inkişafı idi.

1980-ci illərin əvvəllərində qiymətlərin düşməsindən sonra da
hakimiyyət dəyişən vəziyyətə tez uyğunlaşdı. Üçüncü Beş İllik Planının
(1979-1984) prioriteti ixracata yönəldilmiş sənayenin inkişafı, dördüncü
beşillik plan (1984-1989) - ağır sənayenin yaradılması, beşinci beşillik plan
(1989 -1994) - telekommunikasiya və nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı,
altıncı, Suharto beşillik planının 1994-1999-cu illərdə gedişinə görə başa
çatmamışdır) - xarici investorların cəlb edilməsi idi. 

1980-ci illərin sonuna qədər neft və qaz ixracının payı tədricən azalmağa
başladı. 1988-ci ildə neft 23%, qaz kondensatı 17%ixracı təşkil etmişdir.
Digər xammal mövqeləri də əhəmiyyətli idi: məsələn, kauçuk - 8%, taxta
- 12% idi. Əsas ixracat yerləri Yaponiya, ABŞ, Cənubi Koreya və
Malayziya idi.

Göstərilən məqsədləri həyata keçirmək üçün tədbirlər büdcə kəsirlərini
azaltmaq, 1983 və 1986-cı illərdə rupinin devalvasiyasını təşkil etmək,
xarici ticarətin liberallaşdırılmasını, xarici investorlar üçün vergi imtiya-
zları və üstünlükləri həyata keçirmək idi. Ölkədə əsasən Çin diasporunun
nümayəndələri tərəfindən idarə olunan bir neçə böyük sənaye konqlomeratı
var idi: Salim Group, Sinar Mas Group, Astra Group, Lippo Group, Barito
Pacific Group. Suharto bu azlığın siyasi təzyiqindən qorxduğundan, etnik
Çinli biznesin inkişafını çox şüurlu şəkildə təşviq edirdi. 
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1970-1990-cı illərdə ÜDM-in artımı müşahidə edildi (1980-ci ildə orta
hesabla 6,4%, 1990-cı ildə isə 4,4%). Sənaye sektorunun ÜDM-də onun
payı artdı. 1991-ci ildə sənayenin ÜDM-də payı ilk dəfə kənd təsərrüfatı
sektorunun payını keçdi.

Suharto və onun tərəfdarları meritokratiya (Meritokratiya - bilik və
bacarıqlara əsaslanaraq həyata keçirilən bir idarə üsuludur. Bu idarə üsu-
lunda hakimiyyət şəxsi özəllikləri olan şəxslər arasında bərabər
bölüşdürülür, ayrı-seçkilik yoxdur. Xüsusən cəmiyyətin idarə edilməsində
istifadə olunan bu idarə üsulunda əsas məqsəd daha savadlı və bacarıqlı
şəxslərin seçilməsidir.) ideallarından uzaq idi. Korrupsiya, İndoneziyanın
inkişafı üçün bir əyləc olmasına baxmayaraq, hələ də iqtisadiyyatdakı müs-
bət tendensiyalara tamamilə maneə törədirdi.

Bəzi tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, İndoneziyanın inkişafı geosiyasi
vəziyyətlə təmin olundu. Soyuq Müharibə Şərqi Asiya regionunun bir çox
ölkəsinin zəngin inkişafı üçün bir şans verdi. 1950-1970-ci illərdə Koreya
müharibəsi və 1960-70-ci illərdə Vyetnamda - iki müharibə bölgədəki bəzi
ölkələrə xarici yardım axınına kömək etmişdir. Eyni zamanda Yaponiya ilə
tarixi əlaqələr (bir çox Şərqi Asiya ölkəsi əslində köhnə koloniyalar idi) bu
ölkədən investisiya axınlarını cəlb etmək üçün imkanlar açır. [3] 

Birləşmiş Ştatlar İndoneziyada xüsusilə 1960-cı illərin əvvəlləri üçün
Kommunist Partiyasının təsirindən narahatlıq keçirildi. ABŞ, Qərb ölkələri
və digər beynəlxalq təşkilatlarlar tərəfindən İndoneziyada xüsusi bir fond
(İnegaziya) yaradıldı onun vasitəsilə ölkəyə ianələr edilirdi. Bu fond ölkəyə
yardımı 2 milyard dollara çatdırdı. Dünya və Asiya İnkişafBankı sonralar
donor, məsləhətçi kimi də çıxış edirdilər.

İndoneziyaya Qərb dövlətləri və dünya maliyyə institutlarının cəlb
edilməsi bu ölkələrin özəl kapitalını da inkişaf etdirirdi. Beynəlxalq donor-
lar düşünürdülər ki, İndoneziyanın investisiya üçün nisbətən təhlükəsiz bir
yerdir. İlk öncə xarici kapital əmtəə sektorunda, sonralar isə sərmayələr sə-
naye sektoruna nüfuz etməyə başladı.

Birləşmiş Ştatlar 1980-ci ildə İndoneziyanı ABŞ-ın ticarətini təşviq edən
bir mexanizm olan Generalized Preferences System (GSP) preferensiyaları
ilə təmin etmişdir Yaponiya . Eyni zamanda öz peferensiyalarını İn-
doneziyaya doğru yönəltdi. Əslində bu imtiyazların hər biri İndoneziyanın
müasirləşdirmə siyasətinəxidmət edirdi. Tayvanda, Cənubi Koreyada ixrac
yönümlü strategiyaya dəyişdirildi. 

İndoneziyanın qeyri-neft sektorunun inkişafında digər amil isə coğrafi
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cəhətdən Yaponiya və Şərqi Asiya regionunun inkişaf edən ölkələri ilə bağlı
iqtisadi perspektivləridir. 1960-cı illərin sonlarında Yaponiya kapitalın
ixracına nəzarət etməkdən imtina etdi, beləliklə bir çox investitorlar İn-
doneziyaya doğru yönəldi. 

1980-ci illərin sonlarında və 1990-cı illərin əvvəllərində, İndoneziya da
daxil olmaqla bir çox Şərqi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf
etdi. Bu "Asiya iqtisadi möcüzəsi"kimi adlandırıldı. Ölkələr, investisiya
inkişaf modelini istifadə edərək sürətlə irəliləyirdi. Bu proses "Asiya
pələnglərinə" rəqabətli qiymətlərlə məhsul istehsal etməyə imkan verdi.
Valyuta riskinin olmaması, rupi valyuta məzənnəsinin dollara bağlılığı,
xarici sərmayənin yerləşdirilməsinə sərf edirdi.

ABŞ, Almaniya Yaponiya birlikdə "Plaza" adlandırdıqları müqaviləni
imzaladılar. Daha sonra dollarları zəiflətmək üçün hərəkətlər edildi.
Müqavilə Asiya böhranının katalizatoru olmağa hesablanmışdı. İn-
doneziyanı 1997-1998-ci illərdə böhran Şərqi Asiya ölkələrinə nisbətən
daha çox silkələdi. 

Mərkəzi bankın valyuta məzənnəsinin saxlanmasına yönəlmiş cəhdləri
boşa çıxdı , nəticədə İndoneziya BVF-nin yardımına müraciət etmək həd-
dinə gəlib çatdı. 

1997-ci ilin baharında ölkədə ilk iğtişaşlar hökumət benzinin qiymətini
70% qaldırdıqdan sonra başlamışdı.Bu situasiyada zəngin Çin diasporası
əziyyət çəkirdi: əhalinin iqtisadi vəziyyətə olan narazılığı anti-Çin
hərəkətlərinə səbəb oldu. [2]

2000-ci illərdə ölkənin demokratikləşdirilməsi üçün başlanğıc nöqtəsi
Asiya böhranı idi. Yeni president Həbibi ölkənin siyasi sistemini və mət-
buatını liberallaşdırdı. 1999-cu ildə ölkədə parlament seçkiləri keçir-
ilmişdir. Yeni partiya - Partai Demokrasi İndoneziya Perjuangan qələbə
qazandı. 2001-ci ildə Abdurrahman Vahid president seçildi. Lakin elə 2001-
ci ildə korrupsiya ilə bağlı Vahid impinçmentə məruz qaldı. Siyasətdəki
konstruktiv rolu, uzaqgörənliyi onu 2001-ci ildə Prezident kürsüsünə
ucaltdı. Meqavati Sukarnoputri hakimiyyət başına gələrkən ölkədə xeyli
problem vardı. Korrupsiya, rüşvət də öz yerində. Meqavatiyə görə xalq
arasında Korrupsiya bəlaları ilə çarpışan İndoneziyada təmiz bir ad mey-
dana gəldifikri geniş yayılmışdı. O ,İndoneziyanın ilk qadın prezidenti idi.
Diah Permata Meqavati Setiava Sukarnoputri 2004-cü ildə Dünyanın ən
güclü 100 qadını siyahısında 8-ci yeri tuturdu. Onun adı müsəlman
dünyasında ölkəyə rəhbərlik edən, Prezident və ya Baş nazir olan 5-ci qadın
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kimi tarixə yazıldı. [1]
2004-cü ildə prezident seçkilərindən sonra ölkədə normal dörd illik

seçki dövrü başlandı. Yudhoyono, iki prezidentlik müddətindən sonra
2014-ci ildə postu tərk etdi və yeni prezident Joko Vidodo namizəd kimi
göstərildi.

1997-ci illərdəki böhranın təsirləri çox güclü olmasına baxmayaraq,
2000-ci illərdə iqtisadiyyat yüksək səviyyədə (orta hesabla 2010-cu ildə
ildə 5,4% və 2011-ci ildən 2015-ci ildə ildə 5,5%) artmışdır. Ölkə dövlət
borcunun səviyyəsini 2000-ci ildə ÜDM-in 87% -dən 2016-cı ildə 27% -ə
endirdi. 2000-ci illərdə makroiqtisadi sabitləşmə, istehsalın ixrac yönümlü
siyasətinin yeridilməsi və xarici kapitalın cəlb edilməsi müsbət tenden-
siyalar kimi vurğulanmalıdır.

Daxili istehlak artımına paralel olaraq neft hasilatının azalması 2004-
cü ildə İndoneziyanın neftin netto - idxalçısına çevrilməsinə gətirib çıxardı.
[7] 2009-cu ildə ölkə OPEK-ə üzvlüyünü dayandırdı və yalnız 2016-cı ildə
yenidən bərpa edildi. 2000-ci illər ölkənin xammal asılılığının azalması ilə
yadda qalmışdır. 2008-ci ildə elektronika və mühəndislik məhsullarının
payı təxminən 9% təşkil etmişdir və yüngül sənaye məhsullarının payı -
təxminən 10% olmuşdur. 

Prezident seçkilərində inandırıcı bir qalibiyyət qazanaraq Yudhoyono
hökumətin İqtisadi islahat proqramını 2010-cu ilin aprel ayında 2014-cü
ilə qədər planlaşdırılan göstəricilərə əsasən təqdim etdi. Adam başı gəlir-
lərin 2,590 dollardan 4,500 dollara qədər artacağı planlaşdırıldı. İşsizlik
səviyyəsinin 8% -dən 5-6% -ə, yoxsulluq 14% -dən 8-10% -ə, inflyasiya
isə 8% -dən 4-6% -ə endirilməsi hədəfləndi. Əsas sosial vəzifələr yox-
sullarla zəngin arasındakı fərqi azaltmaq və ictimai - siyasi sabitliyi gü-
cləndirmək idi. Ən böyük investisiyalar infrastruktur, əsasən enerji, habelə
yolların tikintisi və arxipelaqın ən əhəmiyyətli adalarını birləşdirən kör-
pülərin tikintisi üçün nəzərdə tutulurdu. İnkişaf edən ən möhtəşəm layihə,
dənizdən keçiriləcək 29 km uzunluğunda Yava və Sumatra ilə birləşdirən
körpünün tikintisi idi. Belə bir layihə böyük investisiyalar tələb edirdi. En-
erji inkişafı üçün əhəmiyyətli vəsaitlər tələb olunur. Hazırda İndoneziya
geotermal və atom enerjisi əsasında elektrik stansiyalarının tikintisi üçün
yeni tərəfdaşlar axtarır. İnfrastrukturun inkişafı və müasirləşdirilməsinin
davamı ilə yanaşı, sənayenin müəssisələrin qruplarının yaradılması kon-
sepsiyası əsasında istehsal diversifikasiyasına, yəni istehsalın konsen-
trasiyasına əsaslanan kurslar aparılmışdır. Eyni zamanda İndoneziya
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şirkətlərinin fəaliyyət azadlığı genişlənir. Əsas vəzifə İndoneziya mallarının
dünya bazarında məhsuldarlıq və rəqabət qabiliyyətini artırmaqdır. [5]

İndoneziya əmtəə asılılığının yolunu kəsməkdə nisbətən uğurlu nü-
munələrdən biridir. Bu ölkə iqtisadi möcüzələri ilə məşhur bir bölgədədir.
Cənubi Koreya, Sinqapur, Tayvan, Hong Kong və daha sonra Çin müxtəlif
dövrlərdə müxtəlif dəyişikliklərlə eyni iqtisadi inkişaf yolu ilə getdi. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun 2016-cı ildə İndoneziyanın iqtisadi
artımının 4,8 faizdən artdığını bildirən bir hesabat yayımladı. Hesabatda
qeyd olunur ki, İndoneziyanın iqtisadiyyatı davamlı iqtisadi siyasət və ev
təsərrüfatlarının istehlakının artması sayəsində sürətlə və davamlı olaraq
artır. Satınalma gücü artdıqca, ev təsərrüfatında istehlak iqtisadi artımın
əsas təkan oldu. [6] Orta şəraitdə İndoneziyanın davamlı və sürətlənmiş
iqtisadi artım təmin etmək üçün investisiyaları artırması lazım olduğu qeyd
edilir. Hesabatda göstərilmişdir ki, İndoneziya hökuməti investisiya mühi-
tinin yaxşılaşdırılması və dövlətin infrastrukturuna sərmayələrin artırılması
və hökumət tərəfindən tənzimlənmənin azaldılması da daxil olmaqla, iqti-
sadi artımı təşviq etmək üçün bir sıra tədbirlər görmüşdür.
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АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы политические и экономические про-
цессы в Индонезии и в то же время внесена ясность по вопросам ли-
берализации и стратегии модернизации общества. Вместе с тем, в
статье также рассмотрены основные аспекты финансового кри-
зиса в экономике Индонезии вконце ХХ века, который оказалвлияние
в 2000 году на макроэкономическую ситуацию в стране. 

Ключевые слова: модернизация, политическая ситуация, экономи-
ческая либерализация, стратегия
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QLOBALLAŞMADA�MİLLİ�MƏDƏNİYYƏT�

XÜLASƏ

Mədəni qloballaşma dünya ictimaiyyətini genişləndirəcək və inten-
sivləşdirəcək bir şəkildə fikir, məna və dəyərlərin köçürülməsini ifadə edir.
Bu proses internet, populyar mədəniyyət mediası və beynəlxalq səyahətlər
tərəfindən yayılmış mədəniyyətlərin ümumi istehlakı ilə qeyd olunur. Bu,
bütün dünyada mədəni əhəmiyyət daşıyan daha uzun bir keçmişi olan
əmtəə mübadiləsi və müstəmləkəçilik prosesinə əlavə olundu.
Mədəniyyətlərin dövriyyəsi fərdlərin milli və regional sərhədləri aşaraq
genişləndirilmiş sosial əlaqələrə qatılmasına imkan verir. Bu cür sosial
əlaqələrin yaradılması və genişlənməsi yalnız maddi səviyyə deyildir.

Açar sözlər: qloballaşma, milli maraq, mədəni polarizasiya, mədəni as-
similyasiya, mədəni hibridləşmə

Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesi hazırki
dövrdə  özünün ən yüksək zirvəsinə çatmışdır. Bu gün dünyanı qloballaş-
madan kənarda düşünmək mümkün deyil. Elmin, texnikanın inkişafı bu
qaçılmazlığı daha da labüd edir. XXI əsr üçün dəyişikliklərin daimiliyi ən
xarakterik hala çevrilmişdir. Əvvəllər ağlımıza belə gətirə bilmədiyimiz
hallar indiki dövrümüzün acı reallığına çevrilmişdir. Son on il ərzində
dünyanın yeni istehsal gücləri görünməmiş dəyişikliklərə məruz qalmışdır.
Hazırda yaradılmış olan qlobal dünya cəmiyyəti dünyanı əvvəlki əsrlərdə
baş vermiş elmi nailiyyətlər, kəşflər, yeniliklər və ixtiraların dəy-
işdirdiyindən də daha radikal və tez olaraq dəyişdirməkdədir. Bu dəyişik-
liklərin malik olduğu sürət və miqyas bəşəriyyəti ətraf aləmdə düzgün
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istiqamətlənməyə və yaşanan dəyişikliklərin koordinatlarını müəyyən et-
məyə sövq edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyət nə qədər inkişaf
edirsə, onun üzləşdiyi problemlər də inkişaf edir.  Amerikan futuroloqları
D. Neysbit və R. Eburden göstərirlər ki, “texnologiyalar inkişaf etdikcə biz
ümid edirik ki, bütün problemlərimizi həll edirik. Lakin bununla biz
özümüzü tələyə salırıq”.  Həqiqətən də, ETİ qırğın silahlarının artmasına,
psixoloji, əsəb və digər infeksion xəstəliklərin yayılmasına səbəb olmuşdur,
urbanizasiya artmış, bir sıra qlobal problemlər yaranmışdır. 

Qloballığın  kriteriyası  üçün  lazım  olan  şərtlər  aşağıdakılardır:  
1. Onlar  olduqca  kəskin  və  aktual  problemlərdir.  Onlardan

məqsədyönlü istifadə  edilməzsə,  ictimai  tərəqqini  ləngidə,  sivilizasiyanı
məhv  edə  bilər.  

2.Onlar  bütün  dövlətlərin,  xalqların,  bütünlükdə  bəşəriyyətin  mə-
nafeyini  ifadə  edir.

3. Onlar  qarışıq  sosial-təbiət,  biososial  mahiyyətə malikdir,  özündə
ictimai  və  təbii  prosesləri  birləşdirir.

4.Onların həlli  kollektiv  səyləri,  dünya birliyinin  bütün  üzvlərinin
beynəlxalq  əməkdaşlığını  təmin  edir.

XXI əsrin əvvələrində qloballaşma nəzəri mübahisə və siyasi diskus-
siyalar predmeti olmaqla yanaşı, artıq sosial-mədəni reallığa çevrildi. Bu
gün qloballaşan mədəni məkanın səciyyəvi xüsusiyyətləri kimi aşağıdakı
amilləri göstərmək olar:

• iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni əlaqələrin sərhədlərinin genişlən-
məsi prosesinin intensifikasiyası;

• soyuq müharibədən sonra yeni tarixi mərhələnin başlanğıcı;
• dünya iqtisadiyyatının transformasiyası;
• qeyri-liberal iqdisadi proqramların siyasi demokratizasiya proqram-

ları ilə əlaqələndirməsi nəticəsində "Qərb dəyər sistemi"nin üstünlük təşkil
etməsi;

• texnoloji inqilab;
• milli dövlətlərin qlobal problemlərin (demoqrafik, ekoloji, insan

hüquqları və nüvə silahının yayılmasının qarşısının alınması) həlli
qarşısında acizliyi.

Qlobal sivilizasiyanın formalaşmasında mütəxəssislər əsasən 4 meqa
tendensiya fərqləndirirlər: 

Mədəni qütbləşmə. XXI əsrdə mədəni qütbləşmənin əsas səbəblərinə
aid edilir:
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• xalqlar və regionlar arasında, ayrı-ayrı ölkələr daxilində artan iqti-
sadi və ekoloji qeyri-bərabərlik;

• dini və bazar fundamentalizmi;
• irqi və etnik müstəsnalığa iddialılıq;
• ayrı-ayrı ölkələrin və ya hərbi-siyasi blokların fraqmentallaşmış

dünyada nəzarət sahəsinin genişləndirilməsi;
• tükənən təbiət resurslarının əldə edilməsi uğrunda mübarizə;
• kütləvi qırğın silahının yayılması.
Mədəni assimilyasiya. Məlum olduğu kimi, XX əsrin son 20 ilində qərb

liberalizm ideyaları qələbə çalmış oldu. F. Fukuyamanın «Tarixin sonu»
haqqında tezisi ilə artıq bütün ictimaiyyət razılaşmışdır. Həmin tezisə görə,
Yer kürəsi əhalisinin aktiv təbəqələrinin dünya bazarının daim genişlənən
sistemləri vasitəsilə qərb dəyərlərinə və qərb həyat tərzinə ardıcıl tabe ol-
unmasını özündə ehtiva edən «vesternləşməyə» digər alternativ yoxdur.
Fukuyamanın fikrincə, bu gün beynəlxalq münasibətlərdə universal, yəni
ümumbəşəri norma və qaydaların formalaşması prosesi gedir. 

Mədəni hibridləşmə. Mədəni hibridləşmə tendensiyası XX əsrin son-
larından başlamışdır. XXI əsrin əvvəllərində isə yeni keyfiyyətlər özünə
əlavə etmişdir. Misal üçün, mədəniyyətin «kreollaşması» prosesi ənənəvi
olaraq yeni etnik icmaların yaranmasına səbəb olaraq, transmədəni kon-
vergensiya və translokal mədəniyyətlərin, başqa sözlə diaspor
mədəniyyətlərin formalaşmasını şərtləndirdi. Maraqlıdır ki, mədəniyyətin
kreolaşması prosesi ənənəvi lokallaşma və milli-dövlətçilik mədəni iden-
tikliyi əldə etməkdən imtina etmiş oldular. 

Translokal mədəniyyətlər şəbəkə strukturuna malik olaraq, yeni mədəni
regionların yaranmasına səbəb olur. Burada misal olaraq, kompyuter və
telekommunikasiya şəbəkələrinin artması nəticəsində yeni professional
dünyaların yaranmasını göstərmək olar. 

Mədəni izolyasiya (təcrid olunma). Ötən XX əsr boyu ölkə, regionların
müxtəlif izolyasiya formaları ilə rastlaşmaq olar. Maraqlıdır ki, siyasi və
mədəni izolyasiya («sanitar kordon») və ya mədəni özünüizolyasiya
(«dəmir pərdə») vasitələrinə xarici və daxili düşmənlərlə mübarizə üçün
sosial sistemlərin konsolidasiyası məqsədilə əl atırdılar. 

XXI əsrdə izolyasion tendensiyaların mənbəsi — mədəni və dini fun-
damentalizm, ekoloji, milli və irqi hərəkatlar, sosiomədəni avtarkiya, in-
formasiya və humanitar kontaktlara məhdudiyyət qoyan avtoritar və
totalitar rejimlərin hakimiyyətə gəlməsi ola bilər.
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Müasir qloballaşmada əsas yerlərdən birini məhz mədəni qloballaşma
tutur. Mədəni qloballaşma eyni anda həm bir homojenləşmə, həm də het-
erojenləşmə müddətini ehtiva edən kompleks bir quruluşdadır.
Mədəniyyətlərin homogenləşməsi istehlakçıların eyni sosial-stil, eyni is-
tehlak formaları (hətta eyni markaları) və eyni mədəni davranışları paylaş-
ması, bir sözlə, “eyniləşmək”  mənasını verir. Dünya səviyyəsində qlobal
bir mədəniyyətin ortaya çıxması təbii olaraq mədəni homogenləşmə
yaradır. Şəhərlərin görünüşündə, xüsusən mərkəzi küçələrin ümumi
mənzərəsinə nəzər salsaq, homogenləşməni aydın şəkildə görmüş olarıq.
Məsələn, New-York şəhərindəki Times-Square və Yaponiyanın Ginza
Dsitrict adlanan əraziləri buna əyani sübutdur.

Mədəni qloballaşma eyni zamanda milli dövlətlərin yaşadığı siyasi və
iqtisadi çevrilməyə paralel olaraq milli mədəniyyətlərin zəifləməsi və yerli-
etnik mədəniyyətlərin ön plana çıxması prosesini də özü ilə gətirməkdədir.
Mədəniyyətin heterogen bir quruluşa sahib olmasının ən əhəmiyyətli iki
səbəbindən  biri mədəniyyətin nəsildən-nəsilə köçürülmə prosesində
müəyyən ölçülərdə dəyişməsidir, ikincisi isə heç bir mədəniyyətin öz içinə
qapanaraq başqa mədəniyyətlərdən təcrid olunmuş şəkildə varlığını davam
etdirə bilməməsidir. Bu iki səbəbə görə  hər mədəniyyət müxtəlif mədəni
proseslərdən keçir və eyni zamanda fərqli mədəniyyətlərlə qarşılaşmasın-
dan qaynaqlanan müxtəlif yeni mədəni formalar ortaya çıxarar. Bu da öz
növbəsində  millətçiliyin, etnik vətənpərvərliyin canlanmasına səbəb olur.
Beləliklə, mədəni qloballaşma, çox kültürlülük iddiası olmasına qarşı əs-
lində tək bir ortaq dünya mədəniyyətinə doğru gedişin sürətlənməsi, yerli
mədəniyyətlərin  izolyasiyası və ya yox edilməsidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, həmçinin, hər bir xalq, millət özünüqoruma in-
stinktinə malikdir. Bu instinkt isə onu müxtəlif tədbirlər həyata keçirməklə
ölkənin milli maraqlarını qorumağa məcbur edir. 

Dünyadakı qloballaşma proseslərindən Azərbaycan Respublikası da kə-
narda qalmamışdır. Qeyd etmək istərdik ki, XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəl-
lərində Azərbaycan etnik-milli cəhətdən türk təfəkkürü, dini baxımdan isə
islam mənəviyyatı və düşüncə tərzi ilə səciyyələnir. Yəni yaşadığımız bu
dövrdə xalqımızın mentaliteti azərbaycançılığın, türkçülüyün və is-
lamçılığın sintezi, vəhdəti şəraitində formalaşmışdır. Lakin bu prosesə digər
amillər də təsir edir. Burada Qərb amilini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə
ki, Qərb dövlətlərinin dünya miqyasında gerçəkləşdirməyə çalışdıqları
qlobalizm siyasəti fonunda Qərb dəyərlərinin ölkəmizə intensiv nüfuzu və
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onun milli-mənəvi dəyərlərin inkişafına təsiri bu gün aktual
məsələlərdəndir. Dünya siyasətinin əsas istiqamətini təşkil edən qlobal-
laşma, Qərb mədəniyyətinin dünyanın bütün ölkələrinə, o cümlədən Azər-
baycana intensiv olaraq nüfuz etməsi ilə müşayiət olunur.

Azərbaycan mənəviyyatından, dinindən, imanından qopmamaq şərti ilə
qloballaşır. Mədəniyyət və mənəviyyat məsələlərində mümkün qədər
mühafizəkarlıq qorunur. Mədəni dəyərlərin mühafizəsi məsələsi Azərbay-
can Respublikasının 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyasının 40-cı
maddəsində öz əksini tapmışdır. Bundan əlavə, ölkədə imzalanan bir sıra
fərman və sərəncamlar xalqın milli-mənəvi intibahına, mədəni yüksəlişinə
xidmət edir. “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası haqqında” və “Azərbaycan
dilində latın qrafikalı kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” sərən-
camlar dövlətin milli-mənəvi irsə sadiqliyini bir daha nümayiş etdirmişdir.
Mədəniyyət sahəsində idarəçiliyi, bu sahənin hüquqi təminatını və
maliyyələşdirilməsini, informasiya texnologiyaları ilə təchizatını, beynəlx-
alq əməkdaşlığı, əhalinin mədəni həyada fəal iştirakını və s. məsələləri
əhatə edən “Mədəni Siyasətin Strateji İnkişaf Proqramı” adlı sənədin hazır-
lanması da olduqca vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bu cür Proqramın hazırlan-
ması ölkəmizin öz milli modelinin qurulmasına gətirib çıxaracaqdır.

Azərbaycan xalqı azad və suveren dövlət quraraq, mədəni-iqtisadi isla-
hatlar aparmaqla öz milli-əxlaqi dəyərlərinə, tarixinə qayıdır, demokratik
ölkələrin təcrübələrindən istifadə edir. Dövlətimizin belə bir demokratik
mədəniyyət siyasəti xətti tutduğuna və müasir dünya mədəniyyətinə inte-
qrasiya olunduğumuza görə, mədəniyyətimizin özündə böyük bir dəyişiklik
etmədən, yəni mühafizə edilməsi zəruri olan milli şəxsiyyətimizi təşkil
edən xarakterik keyfiyyətlərimizi budamadan, milli-mənəvi dəyərlərimizə
xələl gətirmədən təcrübəyə və elmin mütərəqqi nailiyyətlərinə söykənərək,
forma dəyişikliklərini şüurlu surətdə aparmaq məcburiyyətində olduğu-
muzu qəbul etməliyik. 

Qloballaşmanın Azərbaycan dəyərlərinə gətirdiyi müsbət təsirlər də ki-
fayət qədərdir. Belə ki, qloballaşma proseslərinin tədricən təsiri və dövlətin
dinamik iqtisadi modernləşdirilməsi bu modernləşmənin siyasi cəhətdən
təzələnməsini, yəni cəmiyyətdə liberal-demokratik dəyərlərin üstünlük
təşkil etməsini şərtləndirir ki, bu da öz növbəsində Azərbaycanda vətəndaş
cəmiyyətinin formalaşmasına müsbət təsir göstərir. 

Ölkədə müxəlif dini, milli dəyərlərə məxsus insanların siyasi və hüquqi
bərabərliyinin təmin olunması, etnik azlıqların milli-mədəni inkişafına qa-
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nunla əsas yaradılması, cəmiyyətin də bu prosesə adi normal yaşayış qay-
dası kimi baxması həmən ölkədə birliyin sarsılmazlığını təmin edir. Buna
görə də, dövlətlərin milli mədəni siyasəti elə qurulmalıdır ki, ölkə öz
mədəni təhlükəsizliyini təmin edə bilsin. Xüsusilə də, xarici təhdidlərdən
mühafizə etsin. Burada, yalnız böyük dövlətlər (xüsusilə, G7 dövlətləri)
milli konsepsiyaları ilə çıxış edir. Belə ki, onlar yalnız lokal və regional
səviyyədə deyil, qlobal səviyyədə öz mədəni təhlükəsizliyini təmin edə
bilir, həmçinin, mədəni siyasətlərini dünyanın ayrı-ayrı yerlərində təşviq
edə bilir.

Göründüyü kimi, qloballaşma fenomeni ilk növbədə dünyanın iqti-
sadiyyat məkanındakı qapıları açır. Ölkələr arası iqtisadi mübadiləni
genişləndirir. Digər yandan isə milli dəyərlərə çox ciddi zərbə vurur. Qlob-
allaşma vahid dünya məkanının, ictimai-siyasi, mədəni məkanın tədricən
yaranmasına gətirib çıxarır. Bu prosesdə super güclərin mədəni dəyərləri
diktəedici rol oynayır. Yəni hakim, aparıcı dəyərlər kimi təqdim edilir və
ictimai şüura bu cür də yol tapır.
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SUMMARY

The article analyzes the development of inclusive health care and the
protection of human health, provides a comparative analysis of these indi-
cators, shows the importance of econometric approaches to their research
and shows the conditions for sustainable economic development using pre-
dictive and analytical calculations.
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In the modern world economic system, competition for quality human
capital is deeply embedded, and human beings being the richest source of
the world's innovation, constitutes the base of development. Increasing the
flexibility of highly qualified human capital in the process of globalization
and regionalization, the process of sharing knowledge has now acquired a
rapid pace as a world-wide plan.

In the modern era of economic progress, inclusive development of
human capital has been decreased. This is consistent with the areas that
play a leading role in ensuring human activity, including inclusive devel-
opment of education and science and innovation, healthy society building,
food security, environmental protection and inclusive development of
health linking with global labor market and employment indices.

As the political and economic relations developing between the two
countries, this develops inclusive settings of the health sector, whereas
human capital is integrated into the international arena, and global health
issues are analyzed.

In the inclusive growth characteristics of healthcare in post-Soviet coun-
tries, the provision of quality health services to the population and access
to these services for various social groups, including low-income families
and poorer citizens, is based on the provision of reliable social protection
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of the population. Dynamically increasing the share of funds allocated for
the inclusive development of health in GDP and the creation of mecha-
nisms for the efficient and targeted use of this resource are the key global
issues.

One of the main directions of development of medical facilities for
strengthening the material and technical base of the country's health sector
is to provide them with modern medical equipment, as well as to upgrade
them to international health standards.

Inclusivity in the health sector is to strengthen primary health care serv-
ices, improve health information systems, reform and improve health ed-
ucation, and strengthen state sanitation and epidemiological surveillance,
as well as emergency preparedness.

Inclusive development of human capital involves population health, life-
time, population aging, birth, reproductive health, and other extensive is-
sues. Ensuring human development requires the proper organization of
medical and educational services in the country first of all. Identification
of supply and demand for these services is based on information on the
current and expected population, population composition and population
placement needed for services. Balance of demand and supply saves the
funds allocated from the state budget and increases the effectiveness of
spent[7,p.55-60]..

The inclusion of human capital means optimal population growth and
the optimal type of population reproduction. Thus, rapid population growth
or a stable decline can lead to sustainable development. Rapid growth of
the population currently observed in the world is reflected in the sharp in-
crease in the environment and the growth of all people's needs, which af-
fects the growth of poverty, economic depression and public instability.

Human development is conditioned by sustainable socio-economic de-
velopment of the country. The concept of human development, developed
by the UN experts and presented in 1990, emphasizes the fundamental and
only goal of sustainable development - the welfare of the
population[8,p.14-18]..

At the same time, ensuring the welfare of the population on the path of
socio-economic development is considered as the main goal of each state.
Thus, human development and socioeconomic development are mutually
beneficial and mutually reinforcing[6,p.24-31]..

Also, the decline in population in developed countries and the acceler-
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ation of aging processes in the world result in a decline in the number of
labor resources and future generations playing an important role in sus-
tainable development. Thus, sustainable human development at global and
national level, combined with economic, social and demographic develop-
ment, constitutes a complex system of interrelations.

The main objective of the state policy in the field of population devel-
opment is to ensure the quantity and quality of the population according to
the country's development strategy. The quality of population depends on
the economic (employment, per capita income, nutritional status of food,
nutritional safety), social (healthcare system, security of citizens, develop-
ment of democratic institutions), cultural (literacy, cultural), environmental
(environmental) and other complex conditions[8,p.124-150].

The role of food security is a key indicator of human health. Provision
of population with food products is an important factor and determinant
criterion for the level of viability of social life.

Thus, food security is not only a key element of the state's economic se-
curity, but also the security of political environment and health. The coun-
try's food security is one of the most important issues facing the state. It
solves this problem by eliminating internal and external threats. Different
economic analysis of the problem of food safety in different foreign sources
is proposed. In his research, I.G. Usachev points out that the main factors
contributing to food security are natural disasters, deepening of stratifica-
tion in society and increasing the proportion of the poor, and the decline in
the level of recycling in agriculture[4,p.20-28]..

As a factor constituting food security, the decline in production of basic
food products, the increase in imports of food products, the reduction of
the production potential of the agro-industrial complex, the lack of strategic
reserves, operational and insurance reserves are taken as the basis.

Moiseyev Y.V. determines the low level of income of the population as
a key factor in ensuring food security, insufficient level of domestic pro-
duction and divided the factors constituting food security into four main
groups: reduction of production volumes of food products; economic bar-
riers to accessing food products for a large part of the population; Low
quality of food products; high levels of food dependence on imports[5,p.70-
72].

The analysis shows that theoretically, economically, food security covers
a system of relationships that includes the production, transportation, pro-
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cessing, distribution and consumption of food products. In the theoretical
solution of this problem, the ratio between the size of food and the popu-
lation, the average norm of consumption of food products, composition,
food productivity, poverty line, level of food supply and other issues are
determined.

In a modern globalized economic system, food security is a key feature
of a healthy community building, with a global character, and is the basis
of human capital formation. Food security reflects a certain state of the
economy that enables the population to meet the demand for essential food-
stuffs for a healthy lifestyle.

Food security, both micro, macro and globally, directly depends on the
level of food consumption of each citizen.

Environmental protection is the prevention and restriction of the quan-
titative and qualitative changes in the environmentally-friendly tangible
assets in accordance with the environmental law norms and certain princi-
ples envisaged by the legislation. The central place among them is the pro-
tection of people’s life and health.

The presence of unstable climatic conditions, increased ultraviolet ra-
diation, pollution of air in open and closed areas, pollution of water in-
creases the important environmental risk factors for human health.
Determination of the environment for the protection of the health of the
population and the conservation of biological diversity, the sustainable use
of ecological systems environmental quality indicators, i.e. the normaliza-
tion of the environmental sustainability is one of the key indicators.

In the context of new economic relations, the use of natural resources
and the protection of the environment are of global nature in meeting the
needs of the population and the industry. Sustainable Socio-Economic In-
clusive Development while meeting the needs of society, the quality of the
natural resource potential of the environment, the use of future generations
to suit the development of productive forces depends on the environmental
and natural resource utilization.

In recent years, international co-operation agreements such as conven-
tions or bilateral agreements, agreements, programs have become wide-
spread. The entry into force of any of these forms confirms that they have
assumed certain obligations on these or other aspects of environmental pro-
tection.

Given the above, it can be concluded that analysis of inclusive devel-
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opment of health with both economic indicators and social indicators of
the country is one of the key issues. The inclusion of the country's health-
care system is meant to include food security, healthy society building,
human resources development, and environmental protection. Also, as
these indicators are parameters that characterize the country's sustainable
development, it is necessary to set predictive-analytical interpretation of
results by setting econometric models for comparative analysis of rising
and decreasing parameters.
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ABSTRACT

In the contemporary period, the development of the chemical industry
is an important indicator for all oil producing countries, as a whole reflects
the broader development of the country's socio-economic potential. The
analysis of the role and importance of the potential of the petrochemical
industry in Azerbaijan, the role of infrastructure in the development of the
country's economy, is an assessment of the impact of economic growth on
the development of this sector.

The article highlights the importance of identifying and analyzing the
country's characteristics, political aspects and economic positions while
presenting the current status and prospects of the chemical and petrochem-
ical industry in Azerbaijan.
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The foundation of the chemical and petrochemical industry in Azerbai-
jan is directly related to the development of the oil refining industry by co-
inciding with the 60-70s of the 19th century and the chemical industry, a
new industrial sector of Azerbaijan, has passed a complicated and long-
lasting way since the late nineteenth century . The second stage in the de-
velopment of the oil industry begins after the nationalization of the oil
industry in Azerbaijan in 1920 and covers the next period in 1949 when
the "Neft Dashlari" oil field was discovered in the offshore. In 1921, oil
production was reduced to 2.4 million tons. A number of new fields have
been discovered and put into operation in Azerbaijan (especially the Gala,
Buzovna-Mashtaga etc.). (1)

In the 1930s, as a result of the achievements of scientific and techno-
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logical development in the oil-refining industry of the Azerbaijan SSR, all
technical parameters of the plants and their technological process changed.
(11,128).  Primarily, the technological base of production process and pro-
ductivity of purification equipments have increased.

In 1941, oil production increased to 23.6 million.  During the war (1941-
1945) as a result of the movement of oil equipment and oil industry experts
to the Soviet Union's Eastern regions  (for example, Tatarstan, Turk-
menistan, Bashkortostan and so on.) the oil production in Azerbaijan de-
creased to 11.1 million tons. The third stage begins in 1950 with the launch
of the "Neft Dashlari" oil field and it is the basis for the development of
the offshore oil industry and continues until 1969. At this stage the offshore
exploration works expand and a number of new oil and gas fields comis-
sioning and construction of hydraulic oil rigs and infrastructure of offshore
oil production develops. At this stage, a number of new oil and gas con-
densate fields have been put into operation. During this period, the devel-
opment and exploitation of "Neft Dashlari" oil field and other fields were
particularly intense. As a result of multiple engineering and scientific and
technical activities, there had been a significant investment, achieved to
savings of metals and high labour productivity. The fourth stage begins in
1969 and the oil and gas industry as the other spheres of the national econ-
omy of Azerbaijan is on the path of dynamic development, which this pe-
riod led by our national leader Heydar Aliyev. During this period in the
history of Azerbaijan's oil and gas industry, in particular on the develop-
ment of offshore oil production, a new era begins. In 1970 the Caspian In-
dustrial Production Union was established. (5)

Along with the establishment of political and economic stability in the
country since 1997, also industrial production has been increasing. During
the sovereignty period, foreign investments in the development of the oil
and gas sector played a major role in the development of industry as well
as directly or indirectly promoting the revival of other industries. At the
same time privatization of industrial enterprises was carried out and bases
of market economy institutes were laid. Since 2004, the increased pace of
industrialization, the industry has been considered one of the top priorities
of the regional structure optimization. During the last period, along with
infrastructure projects, public investments have been focused on financing
a number of projects aimed at production, which created a favourable cli-
mate for business investment in the country. At the same time privileged
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government funding has been provided for projects implemented by indi-
vidual entrepreneurs and, if necessary, government contribution has been
provided in these projects. (2)

It should be noted that in the structure of Azerbaijan's processing indus-
try, the products of the chemical and petrochemical industry occupies 10
%.

The characteristic feature of the petrochemical industry is that it has a
vertical and horizontal relationship between its production (3). Most of the
products produced in the petrochemical industry of Azerbaijan are used for
internal use, only one-third of them are used for other sectors of the econ-
omy, for domestic consumption and for export.

The President's decree on the strategic development of oil and gas pro-
cessing and petrochemical industry in the Republic of Azerbaijan is con-
sidered as a key document for solving the problems of the petrochemical
industry in the country. In this strategy, goals, tasks and priorities in the
field of development and implementation of internal and external market
mechanisms have been identified. The country's petrochemical industry is
considered as one of the strategic areas of Azerbaijan, also has great im-
portance for the country's economy. In addition to raw materials, Azerbai-
jan also exports semi-finished products and products for various industrial
sectors.

The petrochemical industry of Azerbaijan combines five major indus-
tries, producing various types of chemical and petrochemical products:

The chemical industry consists of several areas:
1) mining chemistry (extraction of mineral raw materials);
2) Basic chemistry (purchase of salt, acid, mineral fertilizers);
3) Organic synthesis chemistry (hydrocarbon raw materials, semi-fin-

ished product)
4) Chemistry of polymers (plastic mass, rubber, various fibers);
5) Processing polymer materials (tire, polyethylene preparation).
Basic chemistry is a leading area of chemical and petrochemical indus-

try of Azerbaijan. In a financial point of view, the two-thirds of the chem-
ical industry is occupied by basic chemistry. Production of basic chemical
products is carried out in this area. According to world experience, the de-
velopment of the chemical industry plays a role as a multiplier effect for
other industrial and economic sectors and leads to sustainable employment
of the population. Thus, a job created in the petrochemical industry leads
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to the creation of 5-6 new jobs in other related fields. The company en-
gaged in the production of petrochemical products closely cooperates with
metallurgical, textile, machine-building and agricultural enterprises. Also
should be noted that the number of employees in the chemical industry of
Azerbaijan decreased by 3% in 2016 compared to the previous year. In the
chemical industry, there are about 170 large and medium-sized businesses.
Approximately 12,000 employees are employed in enterprises.

It should be noted that in recent years the country has achieved signifi-
cant results in the development of the non-oil sector and diversification of
the economy, but all existing problems have not been solved yet.

At the present time, the problems which are influencing to the develop-
ment of chemical industry in Azerbaijan and the diversification of the econ-
omy can be summarized as follows:

- An existence of effective and preferential approach problem to invest-
ment in promising and potentially developing industries;

- Lack of progressive development of the technical and technological
base of the chemical industry;

- Deficiency of modern scientific and intellectual potential in the coun-
try;

- Poor level of training of highly qualified, professional specialists, in-
tellectual people;

- Insufficient development of the regulatory mechanism and infrastruc-
ture ensuring the development of innovation activities;

-  The lack of inclination of companies in the chemical industry for pro-
ducing competitive, innovative products;

- Insufficient progress of implementation in modern quality standards;
- High rates of production funds and amortization of technological

equipment and low implementation rates in a new and modern equipment;
- The high level of material and energy consistency in production;
- The management system and the level of professionalism in manage-

ment do not meet world standards.
The chemical and petrochemical industries are characterized by the large

product range (over 16,000) used in all sectors of the economy. Mainly
consumers of these products are: construction, machine building, light in-
dustry, the energy industry, transport, communications, healthcare, furniture
industry, packaging, defense industry, and agrarian-industrial complex.

It is difficult to imagine the economic reforms in the 1990s and struc-
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tural restructuring of the country's economy without damage to the chem-
ical and petrochemical industry of the country. Reduction of real demand,
an increase of competition in the world market required to reconsider the
production potential again. Thus, the decline of investment in the industry
with the exception of recent years has also led to a decline in production
volumes. However, as a result of the attention and care shown to this area
within the country in recent years, the effectiveness of this field has in-
creased: economic and financial indicators, profitability and labor produc-
tivity have risen. The volume of capital investments in the chemical
industry of Azerbaijan in 2015 was 224% which was higher than in the
previous year, but in 2016 this increase was 172% (6) due to the country's
growing interest in this area and construction of new SOCAR Polymer,
Urea plants, and reconstructions  Azerkimya PU. In recent years the sig-
nificant increase in demand for chemical products realized by the country's
solvent consumers. Compared to imported petrochemical products this in-
crease showed the growth dynamics of the local petrochemical industry.
At the same time, despite the positive trends in the chemical and petro-
chemical industry, the production potential of this industry is characterized
by low technical, unsatisfactory condition. Which also characterized not
fully responsive to the world market with its pricing and technical param-
eters.

Perspectives�of�the�field�development

The Carbamide Plant, founded in December 2011 with the participation
of the head of state, was built in accordance with the "State Program on
Reliable Provision of Foodstuffs in the Republic of Azerbaijan in 2008-
2015". (4)

The plant will consist of production divisions of ammonia, urea, and
commodity, where the plan is to produce 1200 tons of ammonia and 2,000
tons of urea per day. Construction of a similar plant in Georgia will create
additional opportunities for the country to fully meet the demand for ni-
trogen fertilizers in agriculture and to produce new and promising products
to the regional markets. Azerbaijan will gain the leading position in the
Caucasus as a result of the high production capacity of ammonia and car-
bamide products of Carbamide Plant. The opening date of the plant is ex-
pected to in 2018.



The Garadagh Methanol Plant, built in the Garadagh district of Azer-
baijan, has been operating since 2013. Methanol is a transparent color oil-
chemical leach, usually made of natural gas and is naturally dispersed.
Methanol is used for the production of countless industrial and consumer
goods, such as synthetic knitted goods, recycling plastic, household paints
and adhesives, pillows and pillows. Methanol - is used as a fuel for home
heating systems and kitchens and may also be used as an efficient trans-
portation fuel. As the demand for methanol in the production of biodiesel,
dimethyl ether, and other applications increases, the number of markets in-
creases and new programs is being used for the use of methanol. Methanol
is also used for the production of fuel components, which, when added to
the fuel, causes more effective combustion and less environmental emis-
sions. One of the projects proposed in the coming years will be a complex
of Formaldehyde plants. Formaldehyde and its derivatives plant are in-
tended to produce different products from methanol as raw materials.
Formaldehyde product has historically been the largest methanol derivative
due to its construction and wooden products, strong mechanical engineer-
ing resins, and large amounts of insecticides.   Phenol-formaldehyde resins
are used for laminates, moldings and wooden adhesives. Azerbaijan is cur-
rently importing resin-based wooden products from Russia, Turkey, and
Bulgaria.

At the same time, it should be noted that, in 2016, this figure dropped
by 4% in 2016, when the chemical industry in main products (propylene,
ethylene, polyethylene, etc.) in 2015 increased by 6% in Azerbaijan. (7).
Also, the share of rubber and plastics producing industry has increased by
0.4% in 2015 and 0.6% in 2016, (10) which indicates an increasing trend
in the area. At the same time, while the overall production volumes of poly-
mer coatings, plastic door window blocks, solid polyethylene products,
which are considered the main products of the industry, decreased by 40%
in 2015, the tendency to decline in 2016 slightly slowed to 6% (9). It should
be noted that production of rubber and plastics products at chemical enter-
prises in Azerbaijan increased by 3% by 2015. Although the number of en-
terprises operating in Azerbaijan and producing petrochemicals has
dropped to 5 percent in 2015, this figure has increased to 8% in 2016,
which is due to the fact that this sector is heavily invested by the state.

Although the chemical and petrochemical industry in Azerbaijan needs
serious investment, innovative changes, modernization and development
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of its production base, it has a high growth and expanding potential. In
2009, the priorities for the development of the chemical and petrochemical
industry were identified in the decree of the Oil and Gas Refining and
Petrochemical Industry Development Strategy of the Republic of Azerbai-
jan. The main goals of the strategy are to create the necessary conditions
for the development of the chemical and petrochemical industry, to increase
the production of competitive petrochemical products, and to strengthen
the position of local producers in the domestic and foreign markets.

We believe that the following should be done to ensure the development
of the chemical and petrochemical industry in Azerbaijan:

The role and status of oil in the development of Azerbaijan gives us
grounds to say that it will remain as a key part of our economy, which will
provide long-term and sustainable growth. Target programs of the state
should be implemented in order to create long-term conditions for sustain-
able development of Azerbaijan's oil and gas, oil refining, petrochemical
and chemical complex. The implemented programs by the government will
strengthen the competitiveness of the product and promote the development
of the global market and management principles of the market economy.
By this way, it will determine the systematic problems of the oil industry.
From this point of view, in our opinion, for gaining an effective result in
this industry, it is necessary to constantly improve and develop the mate-
rial-technical base of the industry, develop the level of research and tech-
nology development, create favourable conditions for investment and
implement the latest technologies and world experience in oil production.
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SUMMARY

The purpose of the research is a comparative analysis of various ap-
proaches to the essence of the business environment and its effectiveness
as economic categories. As well as the research covers some issues on busi-
ness environment role for small and medium entrepreneurship develop-
ment. Development of effectiveness of the business environment and social
protection are considered as two opposite poles of state regulation of the
economy.  
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INTRODUCTION

"Doing Business 2019" report developed by the World Bank has highly
appreciated the economic reforms in Azerbaijan and Azerbaijan ranked
25th among 190 countries. These results characterize the effectiveness of
the business environment in the country for 2018. Azerbaijan has surpassed
a number of leading countries for its ranking and prestige. The improve-
ment in Azerbaijan's position in such a prominent ranking is directly asso-
ciated with the fundamental economic reforms carried out by President
Ilham Aliyev. It should be mentioned that in the report for 2018 our country
had a lower rank such as 57.

The intercountry comparison of the effectiveness of the business envi-
ronment is a comparative assessment of the conditions provided in the
country for the development of SMEs. It’s necessary to ensure the effec-
tiveness of the business environment for the continuous development of
the SMEs. This issue is largely studied in all the countries in both theoret-
ical and practical terms. The expansion of the globalization makes the econ-
omy of the country, which is taken separately, dependent on the global
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economic system besides enlarging the intercountry relations.  A crisis at
any level in the global economic system, particularly in the financial system
may cause a significant damage to the economic system of the countries
with low competitiveness, which, in most cases, results in a change to the
economic policies existing in the country, event deterioration in the busi-
ness environment.  

Despite the unambiguous understanding of the impact of the business
environment on the development of the SMEs, the quantity assessment of
"which factors" of the business environment have an impact, "to which ex-
tent" they affect and "which aspects" they affect is of significant scientific
and practical importance. An assessment at such a scale results in the dif-
ference in the relationship between the business environment and SMEs
from country to country.

View�on�literature

There is an increasing number of studies in the economic literature,
which are dedicated to the role of the private enterprises in the national
economy. The main result of such studies provides that the role of the pri-
vate enterprises in the development of the national economies throughout
the world is increasing [11]. Therefore, some authors consider private en-
terprises as the main driver of economic growth [9]. According to the report
of the European Commission, the number of such drivers in the European
Union is already more than 23 million. In the EU, 98% of the private en-
terprises are made up of the business community. The private enterprises
have an undeniable role in the elimination of unemployment. It's the small
and medium-sized enterprises whose share in the number of the employees
working in the private sector equals to 2/3. 80% of the new workplaces es-
tablished over the last 5 years was initiated by private enterprises [14].
These indicators are not only significant in economic terms but also chal-
lenging for the establishment of the economic policy.

Some researchers underline the conceptual differences in the develop-
ment of private enterprises. They claim that the private enterprises which
try to build their activities on the innovation and creativity and don't con-
sider as their fields of activity the behaviors of the existing customers but
the perspective market will develop rapidly. It can be called "creative en-
trepreneurship". On the contrary, if the private enterprises build their ac-
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tivities only on the demands of the existing market and customers their de-
velopment may not be continuous. This can be called "consumer-oriented
entrepreneurship [5].  

The studies carried out by Gonzales Rocha indicate that the improve-
ment in the effectiveness of the business environment by fiscal policy stim-
ulates the development of the SMB and an increase in the revenues of the
domestic economy [7]. According to the studies carried out by Angahar
(2012) [1] and Storey and Johnson (1987) as well the SMB plays an im-
portant role in the improvement of the employment and creation of new
job opportunities. The involvement of investments in the expansion of the
activities of the private enterprises depends on the status of the physical
infrastructure and economic policy of the state to a large extent. There are
more noticeable impacts on the development of private enterprises by the
fiscal and monetary policies than the physical infrastructure and labor leg-
islation.  

According to the assessments by the International Labour Organisation,
the business environment for the small enterprises must take into account
three main perspectives: 1) economic policy, legislation and regulative
frameworks; 2) organizational framework; 3) conjuncture of markets, so-
cial and economic conditions. These perspectives are subject to a broad
discussion among the governmental organizations, NGOs and other stake-
holders. The indicators developed by the Global Competitiveness Report
cover such perspectives to some extent. The International Labour Organi-
zation notes that it’s necessary to assess the economic policy, legislation
and state regulation measures as there is lack of the management and ma-
terial resources to perform the complex procedures developed in connec-
tion with the private business environment or frequently changeable
legislation [10].

Thus, the study of the economic literature provides such a scientific im-
plication that the macroeconomic development and social wellbeing level
of the country depends on the development of the SMEs. The country
where the business environment is subject to better development enjoys a
high level of economic development. It's also concluded that the develop-
ment of the entrepreneurship depends on the effectiveness of the business
environment developed in the country. The country where the business en-
vironment is in a good condition ensures the continuous development of
the private enterprises while the effectiveness of the business environment
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is rather more associated with the degree of the government intervention
in the economy. As the government intervention in the economy increases
the business environment deteriorates. In what cases does the government
intervention in the economy affect the business environment? However,
any government intervention in the economy doesn't affect or negatively
affect the business environment. In such case, there is a need for the sepa-
ration and more detailed study of some factors that affect the business en-
vironment and can be regarded as the government intervention in the
economy. 

It should be mentioned that different authors classify the different factors
affecting the business environment in a different manner. The most wide-
spread method in this field, which is used as the main assessment method
in the world is the one developed by the Doing Business group of the World
Bank. Based on this study the rankings of the countries are calculated for
the effectiveness of the business environment. The studies carried out by
the Doing Business study group updates the number of the factors affecting
the effectiveness of the business environment and of the countries subject
to the study annually. For example, while 133 states were subjected to the
first study the number of countries in the study reached 190 in 2017.  

Previously, Doing Business used 5 indicators for the effectiveness of
the business environment, including 1) establishment of a company, 2) hir-
ing employees, 3) dismissal of employees, 4) opportunity to get loans. In
the following years, the number of indicators reached 7 and then 10. Cur-
rently, the Doing Business study group uses 11 indicators to determine the
effectiveness of the business environment. These indicators are also up-
dated annually as the main factors of the effectiveness of the business en-
vironment. Currently, the following 11 indicators are used: 1) establishment
of company; 2) getting permission for construction; 3) installation of elec-
tricity; 4) registration of property; 5) easily contracted loan; 6) protection
of small investors; 7) payment of taxes; 8) facilitated foreign trade; 9) per-
formance of agreements; 10) resolution of lack of payment ability problem;
11) regulation of labour market. These indicators consist of sub-indicators,
based on which they are determined.

Doing Business analyses 4 indicators, which enables the detailed as-
sessment of the degree of the effectiveness for the standards regulating the
registration of the enterprises: 1) number of necessary procedures; 2) av-
erage term for registration; 3) official registration costs; 4) minimum
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amount of money deposit. 
The term required for the registration of the company means the number

of the days for a procedure. If any procedure can be accelerated by addi-
tional costs the shortest term will be taken as the basis. The entrepreneur
is supposed not to waste his/her time and finishes a procedure and proceeds
to another. 

When calculating the costs for the establishment of the company both
legislative, legal and regulatory documents and special price lists are taken
into account. The minimum amount of money deposit for the establishment
of the company (i.e., the amount to be placed in the bank by the entrepre-
neur on behalf the company before the registration) is usually defined by
the legislation. The most countries, in general, don't require such amount
while some founders are allowed to pay only part of the deposit, provided
that the rest parts will be paid within the certain term (usually, within a
year after the company starts to operate).

For this indicator, in 2015 and 2016 Azerbaijan ranked 5th, Turkey, re-
spectively, 90 and 79th, Russia 37 and 26th, Armenia 9th for both years,
Georgia 10 and 8th and Iran 97 and 102nd among 190 countries. As it may
seem for the company registration indicator Azerbaijan enjoys the best ef-
fective business environment among the region’s countries while Iran has
the worst one.

The Doing Business study group takes the factor of how easy it's to get
permission for the construction as the second important factor for the as-
sessment of the business environment. For the assessment of this factor
some data are used:

• Collection of all the documents for the specific project and submis-
sion to the relevant agency (including the plan of the  building to be con-
structed, map of the construction area, city building certificate) 

• Invitation of the engineers and contractors who will perform the
construction

• Obtaining the licenses, permissions, and certificates necessary for
the construction

• Sending the necessary notifications 
• Passing through the necessary inspections  
The number of procedures required to get permission for the construc-

tion, the term required to get permission and the costs indicate how effec-
tive the business environment is in the country.
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For this indicator, in 2015 and 2016 Azerbaijan ranked, respectively,
121 and 127th, Turkey 90 and 79th, Russian Federation 117 and 115, Ar-
menia 78 and 81, Georgia 9 and 8th and Iran 27th for both years. As it may
seem, Georgia enjoys the most effective business environment among the
region's countries for the construction permission indicator while the worst
environment is in Azerbaijan. 

“Installation of electricity" indicator covers the number of the proce-
dures necessary for the supply of the enterprise with the electricity, the time
required to implement these procedures and cost for each procedure. For
sake of the simplicity, it includes "warehouse model" with certain indica-
tors. On the other hand, it provides that the installation of the electricity is
permanent, features 3-phase and 4-wire system and its power equals to 140
KVA. 

Thus, the impact of the circumstance in the country for this indicator
on the business environment is considered to be significant. Currently, it's
impossible to imagine business management without the electricity supply.
For this indicator, in 2015 and 2016 Azerbaijan ranked, respectively, 104
and 105th, Turkey 36 and 58, Russian Federation 26 and 30th, Armenia 85
and 76th, Georgia 65 and 39 and Iran 90 and 94th. As it may seem, the
Russian Federation enjoys the most effective business environment among
the region's countries for the installation of the electricity while the worst
business environment is available in Azerbaijan. 

The Doing Business study group takes as the measurement indicator of
the business environment in terms of property the number of the legal pro-
cedures for the property registration, the time required to implement these
procedures and official costs required for such procedures. There are also
some assumptions for the comparison of the business environment in var-
ious countries for this indicator. For example, let's suppose that the buyer
is a limited liability company, the company is located around the biggest
city in the country, all the founders are citizens, the company owns 50 em-
ployees and it's engaged in the general economic activity. There are as-
sumptions for the type of property as well. For example, the value of the
property is 50 times higher than the income per capita in the country, it’s
fully owned by the seller company and not under custody, etc.

Thus, this indicator is also considered as one of the main factors affect-
ing the business environment. If the company purchasing the property is
not sure about the simplicity of the ownership it will not try to buy it. The
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more effective the business environment if for the property registration,
the broader the purchase and sales of the property get in the market. For
this indicator, in 2015 and 2016 Azerbaijan ranked 21 and 22nd, Turkey
54th, Russian Federation 8 and 9th, Armenia 13th, Georgia 3th, and Iran
85 and 86th. The most effective business environment for the property reg-
istration indicator is in Georgia while Iran owns the worst one among the
region’s countries. 

The comparative analysis of the studies dedicated to the role of the pri-
vate enterprises in the economic development and classification of the fac-
tors affecting their development allows us to arrive at such a conclusion
that, 1) one of the main driving factors is to ensure the development of the
private enterprises; 2) the main cause of the development of the private en-
terprises is to ensure the effectiveness of the business environment in the
country; 3) the effectiveness of the business environment depends on a few
factors. Consequently, ensuring the effectiveness of the business environ-
ment upon such factors leads to economic development in the country.  

According to the results of the report of the Doing Business Organiza-
tion for 2018, for the effectiveness of the business environment, Azerbaijan
ranked 57th among 190 countries in 2017. This indicator is lower than the
ones for region’s some countries such as Georgia (9th) and Russian Feder-
ation (35th) and higher than Turkey’s (60th) and Iran’s (124th). 

One of the distinguishing features of the market economy is the imple-
mentation of the necessary actions by the government to improve the busi-
ness environment. Each country intervenes in the varied spectrum of
matters from the deduction in the taxes to the relationships between the en-
trepreneurs and employees for the improvement in the business environ-
ment. Such interventions will have to maintain the effectiveness of the
business environment at a certain degree as the effectiveness of the business
environment constitutes a contradiction with the social protection matters
for the population, including the hired employees. The more the degree of
effectiveness for the business environment is, the less the level of social
protection for the hired employees becomes. Therefore, any policy of the
government for the effectiveness of the business environment or social pro-
tection matters for the hired employees requires to identify “optimal” limit
between these two significant goals, which is necessary for the country. As
the flexibility of the labor market is improved the identification of "opti-
mal" limit between these two significant goals becomes more urgent. 
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It’s obvious from the developed countries’ practices that although the
enhancement in the effectiveness of the business environment significantly
encourages the development of the market economy it doesn’t ensure the
sustainable economic and social development. The lack of the social pro-
tection system in the workplaces, including the level of salary lower than
the minimum level of living and forced overtime for the employees de-
crease the motivation for the labor. The lack of or insufficient level of the
social protection for the hired employees urge the employees, particularly
highly qualified ones to leave the country or change the fields of economic
activity. That is why the labor in each country is regulated by the govern-
ment to a certain degree market. 

Thus, the economic literature needs to comparatively analyze the vari-
ous points of view for the essence and forms of the direct social protection
for the hired employees and to identify the factors enabling the quantity
assessment of the social protection for the hired employees and compara-
tive assessment of such factors among countries.

There are different approaches in the economic literature for the essence
of social protection. In most cases the social protection is regarded as the
initiatives aimed at the protection of the poor against any risk, which may
negatively affect the increase in their incomes and consumption and the
level of living for the vulnerable group of the society, and at the enhance-
ment of the social status and rights of the groups isolated from the society
[4]. Such initiatives can be taken by any public and private organizations.
Such initiatives, unlike from the humanitarian aid, include the social pro-
tection for the subjected groups of a population for a long term. 

There are two different approaches for the social protection matters in
the economic literature. In the first approach, social protection is accepted
and studied as a human right. The second approach studies the social pro-
tection like an instrument that can encourage economic development as a
part of the economic policy. In other words, social protection is one of the
mechanisms for governmental intervention in the economy to achieve con-
tinuous economic development. Such continuous economic development
entails the reduction in poverty, development of education and health, etc. 

The direct social protection actions, particularly the social protection
for the hired employees is rather a legal matter and helps to ensure the sus-
tainability in the labor market besides regulating the labor relationships be-
tween two parties [8]. The social protection policy is mainly implemented
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by the government, and the guarantee for the performance of the agreement
between the hired employee and employer is ensured by the government.
In this sense, the social protection is an agreement between the government
and citizen, and both government and citizen are responsible before each
other.

The purpose of social protection is broad. The social protection actions
may entail the varied spectrum of matters from the reduction in poverty to
the improvement in the human capital, from the empowerment of women
and children to the reduction in the negative impacts by the economic and
social shocks in the society. The World Bank defines the social protection
matters in a different manner to some degree and characterizes the support
system as the social support programs [6]. “Support system” helps people
to meet the necessary requirements in the crisis. 

There are various approaches to the purposes and duties of social pro-
tection actions in the economic literature. The potential impacts of social
protection are found in the studies carried out by E. Braun [3], Devereux
and Sabates-Wheeler [4], Barrientos [2]. 

The direct social protection for the hired employees is distinguished
from the abovementioned protection actions by the essence and purpose,
including the methodology. That is to say, the direct social protection for
the hired employees covers all the hired employees regardless of social sta-
tus. It is performed rather by the regulation of the labor market. 

There are mainly three varied models for the regulation of the labor mar-
ket in the economic literature: market-based, constant and collective agree-
ment oriented models. The market-based model doesn't include the
governmental regulation of the labor market. However, the labor relations
between the hired employee and employer are based on the agreement con-
cluded between them. Therefore, this model cannot be regarded as ulti-
mately unregulated [12]. The governmental intervention in the labor market
is one of the significant forms of governmental intervention in the economy
and is available almost in all countries at any level. The necessity of the
governmental intervention in the labor market is substantiated with a few
arguments. For instance, the World Bank mentions four main arguments
for the availability of such intervention [13]. First, due to the unequal
strength of the market in all fields of economic activity, the hired employee
may be deprived of the protection. Second, the hired employees from some
vulnerable groups, for example, women, ethnic minorities, etc. may be sub-
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ject to the discrimination in the labor market. Third, the lack of detailed
information for the hired employees in the workplace in most cases may
cause some dangers for their health and life. Fourth, the most hired em-
ployees, particularly in the developing countries, work without an insur-
ance. Therefore, the unemployment or lack of allowances in case of
sick-leave is widespread. Such arguments or any others necessitate the gov-
ernmental regulation for the labor market. Thus, besides improving the
business environment the government also tries to regulate the social pro-
tection for the hired employees to a certain degree. 

Another model entailing the labor market regulation is a constant model.
According to this model, the labor market are regulated by the laws, and
rules and procedures determined by the governmental bodies. Such regu-
lation is based on the protection of the universal rights of the hired em-
ployees, compensations provided in the necessary cases, improvement in
the working conditions, hiring and dismissal and other matters. In the con-
stant model, the types of government intervention in the labor market and
some specific spheres are classified by the World Bank as follows. 

Conclusion:
The conclusion of the collective agreements with the business institutes

can act as the third model for the labor market regulation. Even in such
case, some restrictions arise in the operation of the business institutes. In
other words, the necessity arises for the identification of “optimal” relation
between the effectiveness of the business environment and social protection
for the hired employees. As a party of the agreement, the business organi-
zation abstain from its interests upon the collective agreement, provided
that its interests will not subject to significant damages. Otherwise, it will
not only disagree to compromise for the social protection for the hired em-
ployees but also decide to cease its operation. The regulation of the labor
market or relationships between the hired employees and business struc-
tures upon the collective agreements is performed rather in the developed
countries. Such cases are rarely found in developing countries. 
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SUMMARY

In the article, the globalization of the world economy, the development
of the national economy of any country depends on more and more external
factors. The article notes that in the global economy, competition between
world markets has led to a new policy pursued by competing countries.
The article describes trade relations between countries in the formation of
the international division of labor.

Key words: market economy, economic development, international di-
vision of labor, foreign economic relations.

In�globalization�the�progress�of�integration�process�into�
the�world�economy�and�its�perspectives�

INTRODUCTION

The development of world economy system in the process of integration
into the world economy means that. In the world market is considered, the
most important factor which determining the development of foreign-eco-
nomic, trade, customs relations is quickly globalization. In the international
relations practice of world economy this process, which is considered as
economic integration realises the expension of foreign-trade relations of
countries and mutually beneficial cooperation .In the process of integration
into the world economy system the states which has lived the situation of
the farmer socialist republics until to achieve their independence  there has
not been properly evaluated the economic-social development and the po-
sition of countries in the international labour division.The international
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labour division is that labour division which is not limited to one contry.
In addition, it covers all states over the world. There’s also a labour division
which covers all states is called the world wide labour division. [1, p 23]

In the process of integration into the world economy system there is re-
alised the import and export operations of commodities and services among
the world countries of international labour division.

The basic characteristics of international labour division in  development
of economic relations.

International labour division is considered as high level of development
of the territorial division of labour among the world countries. There are
mutual exchange among the world countries. 

International labour division realises the extensive production in any
countries. It contacts the mutual relations between the independent national
economy and international economy. It forms the compatible international-
economic relations  in the regions and the administrative territories. Gen-
erally,it means that, there is no labour division without exchange.
International labour division and territorial labour division circulate in the
economic process like the combination and seperation. [2, p 26]

Actually, it should be noted that, the trade relations which is formed
among the countries and basis of international labour division are renewed
the leading position of the farm relations. All times, which  is formed the
international labour division the main purpose in the foreign-economic ac-
tivities system of countries is to export a lot of products. 

International labour division represents, the globalization of the econ-
omy;s life. It’s the natural continuation of the social division of labour  in
the different countries. [3,p 45]

We can say that, in modern times the  international labour division  cov-
ers  all states of the world. International  labour division allows the progress
of productive forces, the increasing of production of labour, the solidifica-
tion and specialization of production. 

The countries is divided by the terms of participation  in the international
labour division and their position of the world economy: [10,p 255]

-the countries which export the oil;
-the countries which export the mineral materials;
-the countries which exxport the products of agriculture;
-the countries which are producter the products of the processing indus-

try;
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--the countries which export and import the machines and equipments
and etc.

At present, the increasing of international labour division , the progress
of cooperation and the integration turns the world market into the arena of
economic interests of different countries. In modern times, some of factors
effecting the expension of foreign-economic relations among  the countries.
These factors:

-the solution of economic interests of the great and strong states inside
the national economy is impossible;

-the increasing of cooperation and specialization of the social production
, the spreading of international labour division, the increasing of geograph-
ical limits;

-the mutually cooperation of monopolies of different states;
-the minority of national and financial materials of the states for to re-

alise a projects and the huge investment programs. [4, p 158]
The international labour division is the kind of social division of labour.

It’s considered the high level of the social territorial division of labour. It
expresses the specialization on the production among the countries.

It should be noted that, in the conditions of world market economy, the
purpose of international labour division is to get a huge  monopoly. The
countries increase the size of production, multiply the kind of products. As
a result of, the international labour division is enlarging. This process is
taken place as a result of, the increasing of capital, the arising of great in-
ternational company, the globalization of production ,the concluding the
agreement and etc.The increasing of integration of the world country de-
pends on the international labour division. The international labour division
is connected with the national geographical and scientific-technical factors.
The differences in the division of the national wealth is the initial factor
of the social division of labour. It is conditioned by the increasing of for-
ein- trade relations among the countries.
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Table�1
The�common�products�of�agriculture�of�the�Republic�

of�Azerbaijan�and�its�tactical�prices�and�the�investment�which
has�directed�the�basic�capital

Source: www.stat.qov.az.

If we look at this table,we will see the investment of agriculture in 2011
this amount is 437.3 mln. azn; in 2013 this amount is 574.3 mln.azn; (table
1)

The investment was decreased  1.2 times in 2013 compared to 2011.
The products of agriculture was increased 1.1 times in 2015 compared to
2014. 

Table�2
The�grain�production�of�the�Republic�of�Azerbaijan�(mln.tons)

Source:www.stat.qov.azI

In table, we can see the grain products of our country are increased 1.2
times in 2015  and everyone’s grain products are also increased 1.1 times
in 2015. 
The�increasing�of�foreign-trade�relations�of�Azerbaijan
The foreign-trade relations is dominated in the limits of foreign-eco-

nomic relations of Azerbaijan. It should be noted that, the foreign-trade re-

Years 
The investment on this region which 

has directed the basic capital 
(mln.azn.) 

The common products of agriculture 
(with its tactical prices) mln.azn. 

2011 437.3 4525.2 
2012 648.8 4844.6 
2013 574.3 5244.6 
2014 363.9 5225.8 
2015 355.4 5635.3 

 

Yeras 2011 2012 2013 2014 2015 
The grain production of the Republic of 
Azerbaijan (mln.tons) 2305 2712 2881 2322 2923 

Everyone's grain products in our country (kg) 265 298 310 247 397 
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lations of Azerbaijan are divided into 2 parts: 1) trade-economic relations
inside the unity of soviet socialist republic  until they achieve their inde-
pendence; 2) the ttrade-economic relations of independent Azerbaijan.

In first part, Azerbaijan has the extensive trade relations with other re-
publics. But these relations characterizes in alliance. They don’t implement
the demands of unit agriculture. Naturally, when the unity of soviet socialist
republic was exist, the industrial products was sent to the foreign countries.
This process, is only realised  in the limits of foreign-trade relations of al-
liance republic. So, the Republic of Azerbaijan couldn’t contact with the
foreign countries. There is impossible to realise the import-export balance,
the bank system which makes the calculation, national currency, the struc-
ture of management and the politics of forein trade.

It should be noted that, after Azerbaijan gets indepence it has only
achieves the foreign-trade ralations in the years of 1992-1993. Then it
started to export oil and oil products to other countries. 

According to the information of the Customs Committee of the State of
Azerbaijan, the size of trade of Azerbaijan in 2012 is 33.560.84 mln. USA
dollars, the size of import is 9.652.87 mln. USA dollars and the size of ex-
port is 23.907.97 mln. USA dollars. 

During in these times,  Azerbaijan has beneficially cooperated with 155
countries in the fleid of trade. The saldo of foreign trade was been 14.355.1
mln. USA dollars. 

In the worth of the export product’s value there is dominated crude oil,
oil products, natural gas, fruit and vegetables,  plastic materials, black met-
als and its products, industry of chemistry, cotton products,  aluminium
and its products, sugar products and plant’s oil. There is also dominated
worth of import product’s value the machine mechanism, electric equip-
ments,, food products the black metal’s products, the transportation vehides
and their parts, pharmacy products and etc. [5 p, 57]

In 2016, the Republic of Azerbaijan had realised to contact with 155
country of the world and exported the products into 95 country  and im-
ported the products from 145 country. 
The�provision�of�economic�security�in�the�spheres��of�foreign-eco-

nomic�relations
The efficiency of the measure of economic ecurity that is realised in the

agriculture of country, characterizes with the protection of national
market,stimulation of the producters of native commodity, the implemen-
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tation of positive saldo of the treatment’s balance, the provision of import
and export activities.  The logical result of  the measures of economic se-
curity characterizes that, the competitiveness are rising, the rotation of na-
tional currency are providing. The products of industry, science and capital
are exported many other countries. [6 p, 188]

The integration of the measures of economic security comes such scon-
clusion, the preference in the international labour division of the country
occurs, the spheres of the economic-technical cooperation are increasing
and finally,  the farm relations achieve the membership with equal rights.
In modern times, the country which has interior-economic and social sta-
bility is considered more stronger than other countries. The protection of
economic issues is the most important thing for any independent country.
Economic benefits are protected by the economic security. Economic se-
curity depends on some factors. These factors are the protection of the in-
terests of national states (inside the country and outside of country), the
independent  development of the country, the international position, the
specialization of production, the protection and the progress of world trade,
the international financial bank systema and etc.

The strategy purposes of the provision of economic security is the
progress of identity, the social-economy and political-military stability of
society, the protection of state integrity. [7p,236]

It should be noted that,the provision of economic security is character-
ized with the obstruction of economic dependence and the payment of de-
mands of society. In modern conditions, the evaluation of the foreign trade
politics in the economic security sytem serves to the obstruction of the eco-
nomic dependence. 
The�foreign�trade�politics�in�the�international�economic�relations

system
The foreign trade contanes the basis of international economic relations

in the world economy. The increasing of international labour division con-
tanes the material base of progress of foreign trade. The beneficially coop-
eration of commodity producters of different countries forms that the
relations of world market in the process of shopping. The world market is
the continuation of national market.

International trade politics is considered the regulation of trade relations
among the world countries and the activities for its development.[8, p 74]

There is some differences between the international trade politics and
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the foreign trade politics. The implementation of foreign trade politics
means that, to definite the strategy aims of states. The strategy aims means
to realise the payment of demands.

-the definition of perspective duties with different countries;
-the  definition of duties which has directed to creat the perspective eco-

nomic relations of states with international companies;
-the preparation of metods and vehides which has purposes that needs

to provide;
It should be noted that, freedom is given to commodity producters and

they can choose freely their farm activities. The integration into the civilian
farm system  of national economy depends on acception of acts and the
implementation of infrastucture of market and the formation of mechanism
of activities.( 9,p 126)

So, the foreign trade politics of states is the most important factor of the
international economic relations system. It is the total of measures that to
get the currency with to product the products and services. 

The purposes of foreign trade politics is these:
-The participation degree of the country in the international labour di-

vision;
-The changing of the size of import-export activities;
-The provision of the important demands of the country;
-The changing of the prices of import and export activities.
The foreign economic trade politics is the total of the activities which

has directed to realise the purposes in the spheres of international economic
relations.This includes the development of foreign trade of country, the
movement of production factors.(9,p94)

The countries which are developing participates in world market with
raw materials, food supply and market products.

THE�RESULT

The production is divided by the big and the little spheres in the inter-
national relations system, The biggest part of production as international
labour division is considered special labour division. 

According to the research, foreign trade is considered the documented
exchange among the national farms. The term of foreign trade is only object
of national regulation. The foreign trade is the basic element of the national
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trade. The occurrence of negative tendency is connected with the special-
ization and dominated by market, industrial and processing products. 

It should be noted that, the provision of economic security is made in
the limits of state. In world market conditions, uncorrect installation of cus-
toms mechanism in the foreign trade politics of state means that, to increase
the prices of import products, to decrease the prices of export products. In
the end of result, there is accompanied by the currency balance of state, in
the budget of state. 

LITURATURE

1) Alakbarov A.H.Valiyev M.A.S.M The international economic relations,
Baku, Cashioghlu, 2010,652 page.

2) Karimli 1, the modern problems of the international economic relations,
Baku, Cashioghlu, 2006, 304 page.

3) A.Aliyev, The foreign trade economic relations of Azerbaijan, The for-
eign politics of Azerbaijan, Baku, 2003, 324 page.

4) U.I.Q. The management of production of the agriculture, Moscow, Eco-
nomics, 2015, 145 page.

5) Samadova L.I. The forein economic relations of Azerbaijan, ‘' The uni-
versity of Baku’'  Baku, 177 page.

6) AlasgarovA.K.  The implementation of market economy of Azerbaijan
in the conditions of social-economic relations. Baku, science, 1998,
188 page.

7) A.M.Maharramov, H.H.Aslanov, The regulation of foreign  economic
activities, Baku, Zardabi l.t.d. 2008, 899 page.

8) Khasbulatov R.I. The international economic relations, Baku, Zardabi
l.t.d. 2015, 808 page.

9) Soltanli I.Q. The position of the state in the regulation, The provision
of the production of the Azerbaijan Republic, scientific article, the per-
spectives of the science, no 4, ( 19) 2011, The federation of Russia, The
city of Tambov, 126 page.

10)Khalilov H.A. The system information and the conditions of modernise
in the agricultural economy.



İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (13) 2018

SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH OR CYCLIC DEVELOPMENT ECONOMICS

151

JEL�codes: Q01, E32
RASHID�JABRAILOV�

Azerbaijan State Oil and Industry University, assitant
reshidcebrayilov@gmail.com

SUSTAINABLE�ECONOMIC�GROWTH�
OR�CYCLIC�DEVELOPMENT

ABSTRACT

In the article the concepts of economic growth and economic develop-
ment have been explored, sustainable economic growth and cyclic devel-
opment compared and their effects on economic prosperity studied.
Ensuring sustainable economic growth defined as the main goal and fol-
lowed complex approch in the solution.

Key words: sustainable economic growth, cyclical economic develop-
ment, sustainability, economic prosperity.

The relatively long process of extensive recycling in each country leads
to the emergence of a new quality in the economy, an economic growth. In
terms of economic growth, products and services are expected to be rela-
tively more and higher quality compared to the previous period in order to
meet the population's needs (7, p.343).

While economic development manifests itself as positive results of these
quantitative and qualitative growth as increases in the welfare of the pop-
ulation and the level of employment, the poverty reduction and so on.
which in turn promotes the development of factors that have a positive ef-
fect on people's living standards as the result of these.

The German-American economist, Schumpeter, was the first to intro-
duce the concept of economic development. In his view, the economy is
developing at an equilibrium. From time to time, there is a deviation in this
balance, which, according to Schumpeter, is a completely natural process.
The main task of the science of economics is to investigate the causes of
these disorders and to try to reduce its effects. For this purpose, he laid the
foundation for his research on the development of the economic system
and the factors that influence this process.

Since the late twentieth century, one of the key issues of economic sci-
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ence since is the study of the sustainable development task and the devel-
opment of an action plan for its solution. 

The concept of sustainable development was first studied by the "Club
of Rome" in 1968. The club has determined the study of global economic,
political and social problems facing society as a key objective. One of the
greatest achievements of the club's activity, the book "The Limits to
Growth" focuses on the issue of sustainable development and aspects of
its provision. The book questions like "What to do to ensure sustainability
in economic growth and population growth in the world?" (4, p.45), and
tried to find the answers to this question. 

The measures taken to ensure sustainability are generally divided into
two areas:

The first direction includes physical requirements - industry support,
agricultural development, food security, resource utilization, recycling and
environmental measures. In the second direction, social issues are included
- peace, social stability, education, employment and sustainable develop-
ment.

While there is not an agreed definition to the sustainability,  the defini-
tion of the United Nations Brutland Commission in 1987 was widely ac-
cepted as the original definition. Sustainable development is development
that meets the needs of the present generation without compromising the
ability of future generations to meet their own needs (2, p.25).

A clearer definition of sustainable development has been achieved by
taking into account the three areas of impact: 1. environmental; 2. eco-
nomic; 3. Societal. These impact areas identified the responsibility of en-
terprises and the state as part of the concept of "triple bottom line".

Sustainability requires the consideration of social and environmental
factors, other than corporate profits, in the expense-profit effects of the en-
tity's financial plans. This idea is similar to A. Smith's "economic man"
concept, which says that along with the aim of maximizing the benefit of
each venture and the head of the enterprise, at the same time entrepreneurs
must take into consideration of improving the working environment of its
employees, providing them with social and material security and maxi-
mally reduction of environmental damage. Sustainability can increase
shareholders' earnings in terms of reducing future risks and liabilities and
extending the life of the entity, which means all parties win.

Böhringer and Jochem analyzed more than 500 sustainable development
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indicators at international, national or strategic policy levels and identified
the following key indicators:

1. Human Development Index;
2. Environmental sustainability index;
3. Environment use index;
4. Continuous economic welfare index;
5. Total welfare index;
6. Genuine savings index;
7. Environmentally-regulated domestic product (3, p.12).
The need for these indicators was due to the fact that the economic sys-

tems were not perfect and did not fully reflect the environmental and social
impacts of aggregate expenditures. Sustainable development attempts to
"measure the unmeasurable" by incorporating costs and values contrary to
traditional economic analysis. 

Apparently, the concept of sustainable development, as well as the eco-
nomic, reflects also social and environmental development. The paper iden-
tifies the economic direction of sustainable development as a key target
and focuses on ways to ensure it.

The key issue facing sustainable economic development is to ensure the
sustainability of economic development. Economic development has two
important components: economic growth and economic cycle. The eco-
nomic cycle is the periodic repetition of public production from one eco-
nomic growth to another. For the first time Keynes substantiated that
economic development is a cyclical process.

The economic cycle, in turn, goes through 4 phases: stagnation, crisis,
revival, rise. Figure 1.1 shows observe an economic cycle and its phases.

The crisis, caused by imbalance between supply and demand. As Marx
said, the crisis in capitalism is a natural process. During this period, all
macroeconomic indicators tend to negative. As the result of the crisis, the
rate of inflation is rising, employment decreases, the level of poverty in-
creases, the price of the products increases and all the economic indicators
fall below in real value.
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Figure�1.1.�Economic�cycle

Stagnation: It goes to the stabilization stage, the decline stops in macro-
economic indicators stemming from the crisis. Businesses are not interested
in producing, and the production reaches its standstill limit. The inflation
rate stabilizes and unemployment is approaching the maximum. Entrepre-
neurs are not interested in investments.

Revival: At this stage, production is expanding due to the involvement
of foreign and domestic investment from different sources, the demand for
labor force is growing and all macroeconomic indicators tend to be posi-
tive.

Rise: production level, household income, employment rate maximize,
market reach its saturation limit and thereby conditions occur for the start
of a new economic cycle.

In the cyclical economic development, investments in commodities are
significantly different from that of other components of aggregate demand.
After the Second World War, each recession in the United States was char-
acterized by a decline in investment in the wealth and reserve at the top
and bottom of the economic cycle. As the recession deepens, demand is
diminished, and firms increase their reserve volatility. Accordingly, the re-
serve - sales ratio is also growing. Consequently, production breaks occur
and companies pay the demand by sales of reserve. At the end of each re-
cession, firms reduce their reserves. This means that investing in reserve
enters the negative phase in the final phase of each recession. The role of
inventories during cyclical economic growth is determined by the expected
and unexpected change in these reserves (6, p. 368).

In order to increase business activity in the crisis and stagnation phase,
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the government decreases its tax rates, implements tax breaks on new cap-
ital investments, implements the accelerated depreciation policy and so on.
In revival and rise, they take countermeasures, i.e. tax rates are lifted, dis-
counts are eliminated, interest rates are raised (7, p.347). The state tries to
regulate the economic development stages and ensure the sustainability of
economic growth using this type of economic policy.

Along with the rise in cyclic development, the crisis is also a natural
process. The main goal of modern economists is to minimize the impact
of the crisis on economic development. These has led to the emergence of
a new term of "sustainable economic development".

Taking into consideration the above, we can give such a definition of
sustainable economic development. Sustainable economic development re-
flects both achieving revival and rise in the current period along with min-
imizing the effects of future stagnation and crisis.

Factors affecting sustainable economic development are distinguished
by the direct and indirect effects. The direct impact factors include the vol-
ume of investments into fixed capital, the quantities and quality of produc-
tive forces and natural resources, the technological level of equipment used,
organization and management of production. Factors that affect indirectly
include the level of monopoly, the state's tax policy, the cost of production
and labor resources, access to bank loans, and so on.

The driving forces of sustainable economic development include the
events and processes associated with the human factor in the production
process. These include the collision of economic interests, contradictory
issues, and economic competition.

Collision of economic interests can be viewed both at macro and micro
level. At the micro level, the entrepreneurs, the workforce and consumers'
interests are envisaged. Thus, the interests of the head of the enterprise are
reflected in maximizing production capacities and profits by realizing their
ownership. The interest of the workforce demonstrates itself as improve-
ment of the working environment, minimizing the working hours and
salary relevant to its requirements. Consumers' interests are to satisfy their
wants and needs with quality products and services at minimum costs. 

Workforce��������������������Entrepreneur������������������Consumer

Despite economic interests are opposite, they serve and complete one
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another. Macro level interests are the interests of the enterprise, the state,
and the society. The interests of the enterprise invovle enlargement of pro-
duction, seizure of market share. State interests cover budget revenues, for-
mation of healthy competition environment and so on. The economic
interests of the society include employment, food safety, demand satisfy-
ing.

Collisions are internal motives that give rise to all kinds of changes and
development. The main contradictions in the push for sustainable economic
development are the contradictions between supply and demand, savings
and consumption, employees and business leaders, society's demand and
real purchasing power. Although contradiction seems to be factor that slow-
ing down development, it can be achieved through comprehending and rec-
onciling the differences between these contradictions.

Economic competition is reflected in enterprises struggling for limited
resources, market share and labor resources. Competition encourages en-
terprises to produce better quality products, improve the quality of their
services, and create better job opportunities for qualified staff. Thus, com-
petition leads to the development of technology, increased labor produc-
tivity, the expansion of innovation, and, ultimately, the development of
society as mentioned in the theory of base and superstructure. 

These factors and the driving forces of sustainable economic develop-
ment have a direct impact on the positive growth of the economy and the
welfare of the population. A national sustainable economic development
model should be developed and applied in the pursuit of sustainable eco-
nomic growth by exploring the specificities of each country, its historical-
economic production traditions and its natural-geographical position.

Scientific-practical substantiation of the major ways, means, mecha-
nisms and priorities of the economic strategy, which ensures its effective
implementation on the basis of international experience and existing real-
ities, is crucial in market economy conditions to achieve sustainable de-
velopment (5, p.524).

Based on international experience, it can be said that each country which
achieved a certain development has passed through one or two times rapid
socio-economic growth process. Examples include countries such as
Malaysia, Thailand, Singapore and so on. Azerbaijan also experienced such
an upsurge in 2004-2010. Such a socio-economic rise of the country took
place at the expense of extractive industry, ie oil and gas industry revenues.
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Up to 25% of the average growth rate in the oil and gas industry during
this period has led to the country's overall economic growth above the
world average (12.9%). 

State programs on socio-economic development, poverty reduction and
sustainable development, ecologically sustainable socio-economic devel-
opment of the regions where the state has been implemented to improve
the non-oil sector have their impact on the welfare of the population, de-
creasing poverty by up to 3% and increasing employment rate. 

This rapid socio-economic upheaval can be regarded as the first period
of the economic upheaval in the country. However, the capacity of the ex-
tractive industry is limited, and the country's sustainable economic devel-
opment can not build entirely on the extraction industry. Dependence on
raw materials can not form the basis of the development strategy for the
country, which targets the sustainable development and inclusive economy.
It is expedient to build the country's development strategy on the processing
industry, which has more durable, unlimited prospects and future prom-
ises.

Fluctuations occur in the development of the extraction industry almost
in every country around the world. Countries that produce large volumes
of oil, ore, coal, and other natural resources are forced to cut or stop ex-
traction after a while. Such fluctuations in the extraction industry are very
painful for the country. Sometimes it happens that tens of thousands of peo-
ple are cut off due to the closure of the mines and the as the result society
faces social issues. The country, which focuses on complex development
of the economy does not normally encounter such shakes (8, p.169). 

Complex development of the economy of the Republic of Azerbaijan,
ensuring economic and national security directly depends on creating com-
petitive and sustainable processing industry, raising its technical-techno-
logical level of supply to developed countries and maintaining progressive
restructuring. For this purpose it is important that domestic and foreign in-
vestments focus on the development of priority processing industry fields.
Directing investments as emphasised will increase the employment, reduce
imports and increase export potential, increase incomes of the population,
improve the socio-economic provision of the regions and positively impact
sustainable development indicators.

The second wave of economic growth in the country should be achieved
by directing revenues from the extraction industry to processing industries
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in purposeful and planned manner.
The purpose of revenue guidance can be summarized as following:
• Increasing the share of the non-oil industry, especially the process-

ing industry, in GDP;
• Increasing the production capacity of competitive industries;
• Expanding industry areas where added value is high;
• Improvement of structural changes in the industry in line with mod-

ern requirements;
• Application of scientific, innovative and highly productive means

in the processing industry;
• Preparation of qualified personnel for the implementation of above

mentioned goals.
The planning of revenues directed to the processing industry means the

selection of the most effective processing industry areas which have more
potential to serve defined objectives. For this, reviewing and analyzing ex-
isting processing industries in the country can be seen as the first thing to
do.
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Məqalədə iqtisadi artım və iqtisadi inkişaf anlayışları tədqiq olunmuş,
davamlı iqtisadi artım və tsiklik inkişaf müqayisə olunmuş və iqtisadi ri-
fahın yüksəldilməsinə təsiri istiqamətləri araşdırılmışdır. Əsas məqsəd kimi
davamlı iqtisadi artımın təmin olunması problemi qarşıya qoyulmuş və
həlli məsələlərinə kompleks yanaşılmışdır.
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РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются концепции экономического роста и
экономического развития, устойчивый экономический рост и цикли-
ческое развитие и последствия воздействия на экономическое про-
цветание. Проблема устойчивого экономического роста и
комплексный подход к решение проблемы была выдвинута в качестве
основной цели.

Ключевые слова: экономический рост, циклическое экономическое
развитие, устойчивость, экономическое благополучие.
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SUMMARY

In terms of countries, it is important to understand the importance of
public diplomacy in order to be effective in the new international system,
to implement the right strategies and to build a "country brand" for them.
"The main goal of public diplomacy is to build deep-rooted relations. It
also needs other countries, cultures, people understand; to share perspec-
tives, to correct wrong perceptions, in common with the benefits tightly
closed. General diplomacy is based on the assumption that a country's
image and recognition are a force capable of creating a favorable envi-
ronment for mutually beneficial cooperation. Social diplomacy is a process
that aims to explain the thoughts and ideals of their people, their institu-
tions and culture to other nations at the same time their national goals and
current policies.

Key words: public diplomacy, international relations, politics, peoples,
foreign policy.

The concept of public diplomacy was first used by Edmund Gullion,
Dean of the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University in
1965. According to Gullion a public diplomacy is related to the influence
of the position X on the formation and implementation of foreign policy.
Public diplomacy and international relations, traditional diplomacy addi-
tional spheres cover: by governments in other countries, public provision,
private organizations and other countries interact with the external relations
of transmission and the policy impact on the diplomat’s communication
between the provision and cross-cultural communication as a process.»

The United States and the Soviet Union during the Cold War in many
areas by the competition, "thoughts, hearts and minds battle" in the area of
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the so-called public diplomacy continued presence in the most intense way.
Because, according to Thomas Bailey, thoughts are continuous, cannot be
destroyed by guns or bombs. Fighting over international boundaries and
oceans requires a better idea.

In the 1950s, US President Trumen said in his speech during the cam-
paign, known as the Truth Campaign, aimed at spreading Western thoughts
and ideas in the fight against communism, freedom was facing the threat
of "Imperial Communism," and that the struggle was important for human-
ity, voicing the fact that the way to victory over propaganda has come to
be realized all over the world.

Joseph Nye stated that the television and film had destroyed the Berlin
Wall earlier than 1989, and that during the existence of the wall, long-term
representation of the Western culture would not be comparable to bulldoz-
ers and hammers.

French sociologist Dominique Wolton in April 2003 "Globalization has
taken place in three stages: First, the foundation of the international arena
with the establishment of the United Nations after the Second World War;
the second is the opening of the borders and the international economic
space conducted in the free market and the third is the information and cul-
ture we live in. "The emphasis on the age of the information age, the
telecommunications revolution, the intercultural communication, indicate
the need for an effective public diplomacy. Because the state's attempt to
convey its culture and values to different societies creates conditions for
developing a cultural image and creating a positive environment for soci-
eties that do not know the truth about themselves.

Anna Tiedemann different governments and political relations between
establishing a foreign policy defined as the closed doors behind the high-
level government workers conducted by the diplomacy of the Second
World War and the post-Cold War period, the independent state red other-
wise, the global system of international institutions, non-governmental or-
ganizations and with the participation of individuals with international
activities.

In recent years, the production, distribution and interaction of informa-
tion has been faster and more complicated, and these developments in the
field of telecommunications have also been adopted by States, and this
communication has also influenced the way in which diplomacy is imple-
mented, leaving traditional methods abnormally non-traditional sectors to
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influence diplomacy.
In his speech at the Counseling Commission's conference in the United

States on September 15-16, 1987 , President Reagan said: "In this era of
information age, mass communications, telecommunications satellites and
underground fiber optic cables alone, traditional diplomacy alone is not
enough, America has all the skills we can collect and to public diplomacy
with resources, not only to foreign governments, but also to their peoples.
I believe that our country's social dignity is a great power, the greatest
power we can picture the history of the world ... "says Carl Botan and Vin-
cent Hazleton, in his book Puplic Relation Theory, suggests that official
policies have now become a political process between governments and
peoples of other nations instead of intergovernmental negotiations.

The resources of a country's public diplomacy are culture, political val-
ues, foreign policy, economy, education, media, promotion and promotion
activities. A successful public diplomacy to carry out the culture of other
countries formed on the political values of domestic and foreign policy
compliance, foreign policy, legal and moral fact, advanced economy and
well-known brands and multinational companies' activities and the quality
of education in the lure, the media, the strategic use of recognition and pro-
motion activities, and can appeal to the world community to make the right
decisions about yourself.

The influence of popular culture and supreme culture is manifested in a
way that fosters societies in different places and times from art to education,
from sport to branding. The culture known as an invisible force and its role
in international relations is enough to say that the importance of cultural
ties to combat negative emotions is indispensable. It is irrefutable that so-
cieties cannot be solved by political propaganda to learn more about each
other.

Because cultural exchange affects the influential class, only one or two
significant attitudes can have such a major political impact. For example,
Alexander Yakolev was particularly impressed by the Colombian Univer-
sity in 1958, with the collaboration with David Truman . As a result,
Yakovlev was able to influence the leader of an important body, a member
of Politburo and Soviet leader Mikhail Gorbachev on liberalism. It is also
worth mentioning that "exchange programs acted as Trojan horse for the
Soviet Union and played a major role in the collapse of the Soviet system.

Colin Powell, in 2001 the international "Education Week" in the speech,
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"For our country, the future of education is here to win the friendship of
the world's leaders cannot think of a better fortune." in the form of foreign-
ers who can come to positions that can influence political processes in their
countries.

To carry out successful public diplomacy requires a concept of foreign
policy, which does not contradict our cultural and national values. All coun-
tries are based on the national interest in foreign policy, but they also define
the forms of power that the country will use in its relations with others,
with the broader and broader national interests. It's easier than ever to see
the narrow and far-sighted foreign policy, making it more attractive to oth-
ers in the eyes of others, with the policy of national interest, wide-ranging
and forward-looking.

Additionally, the adoption of foreign policy values by other countries
will also increase the attractiveness of your steps. For America's success
in Europe, it is enough to say, "In terms of values, federalism, democracy
and free markets represented the most important American values, and this
is what America is exporting." In short, common values will create a taste.

Takes place in a rapidly changing environment and atmosphere of in-
ternational relations, public perception is gaining importance. Some
thinkers claim that the 19th century was a century of parliaments, masses
of the 20th century and the 21st century as societies.

Collaboration-based action is important for public diplomacy, rather
than focusing on shared values and other responsibilities with those shared
values and being alone in foreign politics. Former US Defense Secretary
Robert McNamara, one of the architects of the Vietnam War, later said: "If
we cannot convince countries with similar values, then it would be helpful
to reconsider our logic, if we applied this rule in Vietnam, none of us would
support us." he said.

There is a long-term negative outcome in terms of unilateral foreign
policy, legitimacy and co-operation. If you cannot persuade your credibil-
ity, it will not be easy for you to succeed in the diplomatic campaign against
other countries. According to Nien 's behavioral spectrum, being able to
possess soft power is based on shared values and international law. The
foreign policy pursued in this way will eliminate the barriers to both targets
and facilitate your work. Failure to maintain a balance between rigid and
soft power will cause difficulties in the use of soft power and will also dam-
age your hard power.
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The elimination of the boundaries between the globalization process
and the changes in communication and information sources are not just
embassies or short-term intense activities to cultivate each other more
closely, to convey the culture and political values of a country to other so-
cieties, but to sustainably and versatile public diplomacy the use of re-
sources.

Employment opportunities of internationally accredited companies and
the positive effects of demanding brands on societies increase the country's
foreign policy. Education quality, student exchange, promotion and pro-
motion activities, strategic, versatile and broad media use are other re-
sources that a country can use in public diplomacy.

Public diplomacy is carried out shortly and long, directly and indirectly
in three different sizes.

a) Daily Contact
The first dimension of public diplomacy is daily communication, which

covers the general situation of domestic and foreign policy. According to
Joseph Nye, in modern democracies, state officials pay much attention to
what they say to the press and how to do it after making their decisions,
but in many cases, they turn to the local press. However, foreign media
should be the most important target for the first dimension of public diplo-
macy.

b) Strategic communication
The second dimension is the strategic relationships that are developed

in a series of simple topics, such as in a political campaign or an advertising
campaign. The campaign should plan a symbolic event or information
within a year to develop a state policy. Annie Tiedeman emphasized the
importance of coherence in strategic communication, pointing out the im-
portance of the strategic message or the issue to be disseminated by all the
elements of the media, adding that strategic posts are usually reinforced
by ongoing events and messages and that sustainability and criticality are
critical. Whether a government or a private entrepreneur has a positive im-
pact on the country's tourist attitudes and recognition capabilities, while
increasing the image or appreciation of a country or other country's people,
but this is a negative step taken in foreign policy, should be considered.
Because the intensive history, commercial and tourist campaigns can be
virtually unsuccessful with the return of the whole world at one time, with
your government's unwavering commitment to the international arena.
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c) Long term contact
The third dimension of public diplomacy is to develop long-term rela-

tionships with important people within scholarships, exchange programs,
internships, seminars, conferences and years. In the years following the
Second World War, about 700,000 people attended American cultural and
academic exchanges, and these programs helped educate world leaders
such as Anwar Sadat, Helmut Schmidt and Margaret Thatcher. Former US
Public Diplomacy Charlotte Beers has stated thatmore than 200 current or
former presidents have participated in these programs and that half of the
leaders of the anti-terrorist coalition have come up with exchange programs
and that this is the best way to use the government. Because a country's
lifestyle and form of thinking have gained popularity among young people,
reciprocal student exchange programs are an important process in estab-
lishing long-term relationships. Even in Japan, with this program, every
year, 6,000 foreign students from 40 countries are creating opportunities
for Japanese language to teach their Japanese language, creating a stronger
relationship with Japanese youth. In the centuries when information and
communication did not know the borders, hundreds of young people re-
turning to their countries were involved in cultural interaction by protecting
old relationships, and in this case, governments did not adopt a contradic-
tory atmosphere within the country in their mutual relations.

Due to public diplomacy, complex and versatile structure, slogans and
national branding are a process where political value and political activities
are necessary both in the cross and in the form of plain conformity. Effec-
tive public diplomacy requires the use of these three methods sometimes
alone, sometimes in collaboration, both in monologue and in dialogue, by
speaking, listening, and implementing shared values. It is closely linked to
the ability to effectively influence people to reach the desired results and
to have the same thoughts as you are, to understand how your message is
heard, and to skillfully use specific tools to manage the process.

a) Monologue
The monologue method, which is one-way communication, is used to

correct mistakes caused by various reasons or to respond to allegations by
speeches, articles, press releases, books and movies, to promote and defend
more.

Often, political leaders think that the problem is that only others are de-
prived of the knowledge and if they know we are, they will see things as
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we do. But all the information is passed through cultural filters and cannot
be understood in the full sense of what is meant by the conversations in
the form of a speech. It is less effective than words and expressions, along
with expressions and expressions. Face-to-face communication is the most
effective way, but it can be completed and strengthened by the internet and
other unilateral communication methods.

b) Dialogue
Dialogue that is interconnected or versatile, transmission of ideas and

information between parties, formal dialogue, conferences, interactive proj-
ects and activities is the way in which individuals and opinion leaders listen
and understand alternative ideas. Information obtained from communica-
tion with the outside world can make difficult obstacles in the foreign pol-
icy, official relations difficult to overcome.

c) Collaboration
Unlike Monologue and Dialogue, the collaboration used in projects or

activities on an international problem or shared values is a long-term effort
that takes place in the eradication of wrong attitudes of many peoples and
in mutual respect and understanding. It is an important example of coop-
eration for Japanese foreign students to pay for their language and culture
by inviting their country and continuing their communication with young
people who graduate from these programs through the Internet.

Some countries carry out public diplomacy for action. Norway is the
best example of this. Its population is only 5 million, it has no international
language or culture, it is not a central place, but a center for organizations
or multinational brands and not a member of the EU. Nonetheless, Norway
has developed a disproportionate voice and presence with limited re-
sources, "focusing solely on the target audience and on a single message -
Norway, the peace of the world". Activities related to this message, medi-
ation in conflict in the Middle East, Sri Lanka and Colombia; and to con-
tribute substantially to foreign aid and to frequent peacekeeping efforts. Of
course, all the actions of Norway are not directed to the message.

At the same time, the simultaneous interpretation of the local and for-
eign communities requires the support of both public and private sectors.
While the country's advertising is free of charge on the Internet and in print
media, exchange programs and the success of campaigns on countries and
languages that are largely unattractive depend on the state's support.

While respecting effective public diplomacy and respect for other coun-
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tries, we must also emphasize the need to address local needs and problems.
When a government does not sufficiently communicate with individuals
or associations with different ethnicity or beliefs in its own country, or
when it maintains a monologue level, it faces an invalidity paradox as long
as it fails to solve their problems and desires, as well as contradictory do-
mestic and foreign policies, as a rule, reduces the legitimacy of the gov-
ernment.

Joseph Nye noted that power is distributed among countries and that
achieving success in world politics in the global information age is linked
to a three-dimensional mixed chess game that can only be played vertically
or horizontally. According to Nye, the top of the chessboard is a known
military force among countries, in which the United States is the only super
power in the world, and it is logical to speak of traditional single-polar and
hegemony concepts. However, the division of power is multidisciplinary
in the inter-state economic issues in the middle of the board.

If a government, as one-dimensional player of a three-dimensional
game, ignores the horizontal policy in a single dimension, ignoring the
methods of dialogue and collaboration in the first-rank military and eco-
nomic relations, and the possibility of losing that game in the long run be-
cause the secrets of success in the third dimension of international relations
are proportionate to the use of soft power values.

Public diplomacy is, in the most part, a government's attempt to influ-
ence the people and intellectuals of another nation in order to turn their
policies into their own superiority. Hans Tuch's definition is that "public
diplomacy is a communication process of a government that aims to convey
its thoughts and ideals, its institutions and culture to other nations, at the
same time identifying its national goals and current policies." Moreover, it
is impossible to think publicly. Gifford Malone emphasizes the importance
of the double-faceted process of this process: "If we want to explain our
society, our culture, first of all, we must learn the culture, history, psychol-
ogy and especially the language of the people we want to communicate."
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SUMMARY

As the last decade of the twentieth century and at the beginning of the
21st century, the Caspian Sea and the South Caucasus have regained one
of the world's most important places in the world as a result of social and
political processes in the world. The growing demand for energy and the
need for expansion of the trade relations of the planet this region has be-
come an intersection of geo-economic interests, attracting the attention of
all transnational corporations in the East-West, North-South relations,
transport and communications.

Key words: Caspian region, security, South Caucasus, Azerbaijan.

Experts estimate that the Caspian Sea is one of the richest hydrocarbon
reserves in the world. This factor, along with the geopolitical and geoeco-
nomic environment of the region, has greatly influenced the world coun-
tries, as well as their relations with each other, their foreign policies and
their socio - political situation. On the one hand, the disparities between
public administration and political systems of these countries, geopolitical
and geostrategic forces and capabilities in the region, inconsistencies be-
tween curiosity and emotional ambitions prompted the countries of the
Caspian basin to a serious geo-economic confrontation.

Issues such as national, religious and civil conflicts, ethnic separatism,
political crisis and domestic violence, and the status of the Caspian Sea
triggered by foreign interference in the region have turned the basin into
serious interstate regional and inter-national national and civil conflicts.
The geopolitical and geoeconomic significance of the Caspian region is in-
creasing for both Russia and the West, who want to become a "transnational
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power center" in the region. If Russia wants to maintain its dominant po-
sition in the USSR, then the West wants to gain access to the region and to
get rid of the oil and gas dependence of Europe, which has "monopolistic
position" on account of its natural resources. The Caspian Sea represents
the interests of other large and small countries besides the existing geo-
economic interests of Russia and the West. The four other Caspian basin
countries include Iran, Azerbaijan, Turkmenistan and Kazakhstan, a key
geopolitical player in the region, Turkey, China, which is considered a non-
regional country and Georgia with special strategic characteristic.

If we make generalizations on the geo-economic parameters, we can
show inter-parliamentary competition in the Caspian basin:

Acquire the Caspian Basin energy resources or have a superior position
in their use;

Participation in the development of the energy resources of the basin
and their promotion to the world markets;

Influence on the choice of energy export routes and transport and com-
munications systems of the region and control over their activities;

Distribution share;
Having technology and financial means used to generate energy pro-

duction;
Ownership of other geo-economic dividends in oil and gas production,

consumption and export, etc. consists of.
The issue of the amount of available hydrocarbon resources in the

Caspian basin of Azerbaijan has long been a subject of extensive discussion
between the world and the region's circles, and even some of the forces
have used it for manipulation purposes. Since 1991, the Baku - Tbilisi -
Ceyhan project has been launched, and until the day when the Azerbaijani
oil reached the Mediterranean Sea by this route, there were slanderous, sur-
prising and biased forecasts, and the official information released by the
country was questioned and it was claimed that it did not reflect [ p. 42].

The amount of gas reserves confirmed and available in Azerbaijan on-
shore and offshore by European experts compared to recent discoveries.
Russian sources were also busy cutting down these figures. This was not
done purposely by Russia. However, recent studies in newly discovered
gas fields have proved this. Today, 30 billion cubic meters of gas is pro-
duced in the country, of which 8 to 10 cubic meters are used for domestic
needs. The remainder is exported to Georgia, Turkey, Greece, Russia and
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Iran. According to experts, Azerbaijan may increase its gas production to
40 to 50 billion cubic meters in a few years. For this purpose, the second
phase of Shah Deniz gas fields should be put into operation.

Geopolitical approaches to the legal status of the Caspian Sea and the
geo-economic interests of Azerbaijan: The legal status of the Caspian Sea
has a history of about 300 years. From the end of the 18th century, the in-
terests of the great empires collided. Among the Russian, British and Ot-
toman Empires there were several historical sites in Azerbaijan, such as
Derbent, Baku, Rasht, Mazandaran, Astara, khanate and city centers, sev-
eral decades and short-term bloody wars for the Turks and Ethiopians. An
intergovernmental document on the finalization of the Caspian littoral ter-
ritories and the subsequent "legal status and affiliation" of the Azerbaijani
lands was signed between Russia and Iran in 1722-1723, which resulted
in the occupation of the Russian Tsarist Pyotr Khazar Stable. Then, the
Russians were able to reconcile with the reality of "the transition of all
North Azerbaijan lands to the subordination of Russia", which diplomati-
cally transposed Turkey along the Araz River. In 1735, a peace treaty on
"eternal friendship" was signed after the second meeting between the gov-
ernment of Nadir Shah and Russia in Ganja. At the same time, Nadir Shah
insisted that the Russians would return all the northern lands occupied by
the Russians and recognize the sovereign rights of the Nadir Shah govern-
ment on these lands.

After the death of Nadir Shah in 1747, the Russian Empire troops, using
the central Azerbaijani state, forced the Azerbaijani Shahs to peace in the
Caspian region in 1813 in Gulustan, and in 1828 in Turkmenchay. Both
treaties were subsequently the next international document that defined the
"legal affiliation" of the Azerbaijani territories, divided into separate
khanates, namely North and South Azerbaijan, divided the division and di-
vision of the Caspian Sea into two parts, including the North and South
coastlines [25, p. 68].

In the following periods, on February 26, 1921, Russia and Iran signed
the fifth and sixth agreement on the Caspian Sea between the USSR and
Iran on March 25, 1940. According to these agreements, only Russia and
Iran could keep ships, freely move and fishing in the Caspian Sea. The
share of the USSR in the Caspian Sea was 86%, and Iran - 14%. This agree-
ment was valid until 1931. Then, on October 27, 1931, the USSR and Iran
signed a new "Treaty on the entry into the Caspian Sea, trade and shipping"
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- a convention. Article 16 of this document states that the Caspian Sea be-
longs only to the USSR and Iran on its coast, but only those vessels be-
longing to these countries may face. at the same time, both countries could
be engaged in free fishing at a distance of 10 nautical miles from its coastal
boundaries to the sea. The agreement with the same content was signed
between these countries in 1935 and 1940.

In 1991 the USSR collapsed and 4 independent states formed around
the Caspian Sea. The Caspian basin has become a factor for its geopolitical
and geo-economic characteristics not only for the countries of the region,
but also of planetarity. The new geopolitical status of the Caspian Sea in-
cludes the right of its hydrocarbon reserves, as well as the right to operate
in the watershed, the distribution of the sea between the Caspian littoral
states and so on. the solution of numerous intergovernmental geopolitical
issues.

The geopolitical location and role of the Caspian basin in the future
world politics, the establishment and management of intergovernmental
relations in the basin have led to the differentiation of ideas and opinions
among the countries of the region. The main differences between Iran, Rus-
sia and Azerbaijan were observed. In a joint conference of Caspian coun-
tries held in Tehran in 1992, Iran has made such a proposal that a new treaty
on cooperation be signed between the two countries and the countries in
the basin agree on a common agreement. Since this proposal was not sup-
ported by Russia, other countries did not show any interest.

In fact, no other country besides Azerbaijan was at that time able and
able to implement a serious project in the Caspian Sea. The proposal on
transboundary energy projects in the Caspian basin has come from Azer-
baijan for the first time. Immediately after these proposals, pressure on
Azerbaijan begins. Russia and Iran are trying to justify their protests and
begin to make unfounded and damaging proposals on the use of the
Caspian Sea in order to "deter Azerbaijan from this business". One of these
proposals was the "legal status of the Caspian Sea", or rather, the issue of
reconsideration of this status.

In fact, this issue was in the root of the idea to deprive Azerbaijan of
the idea and to prevent the huge projects it wants to carry out with its for-
eign partners in the Caspian Sea. Some circles of Russia and Iran who want
to prevent the US and Western countries from entering the Caspian basin
have artificially inflated this problem. For the first time in 1993, some



Russian diplomatic circles attempted to seriously uncover the status of the
Caspian Sea and to create a conflict around it . At the same time, the Russ-
ian Ministry of Foreign Affairs made such a statement that Russia was the
sole heir to the USSR, in accordance with the 1921 and 1940 Treaties of
Iran, "it is necessary for him and Iran to take any action for any activity in
the Caspian Sea ". Thus, Russia was referring to the agreement signed by
the CIS leaders. At that time, Russia had placed such a substance in the
document that Russia was the successor to the USSR and took over all its
international obligations [36, p. 120].

Azerbaijan's position: The only country in the world that has consis-
tently and continually cheated Russia's non-constructive and empirical at-
tempts at the status of the Caspian Sea. The conflict between the two
countries has also been a common position on this issue. Azerbaijan tried
to prove to Russia's unconstructive actions with its constructive proposals
and its position based on international law, to prove that the activities car-
ried out in the Caspian Sea are fully in line with international law and the
interstate law and practice based on the Caspian basin. Azerbaijan proved
that, in contrast to some allegations, the Caspian is a "closed sea" or a
"closed water basin" on the border of five countries, which does not deny
the projects and activities that Azerbaijan wants to accomplish. On the other
hand, if the Convention is based on the UN Convention on the International
Maritime Rights, then each coastal state has the right to have its own "eco-
nomic zone" on the "common sea" and to operate separately or jointly with
other states in that zone.

Azerbaijan also stated that, while doing all its work, it is, of course, try-
ing to ensure its national interests. However, Azerbaijan has always been
based on the common national interests and international law of the coun-
tries of the region. Therefore, Azerbaijan's activity does not violate the po-
litical and economic interests of any Caspian littoral country, but has
created the opportunity for equal, competitive cooperation for all in the re-
gion, participating in these projects and gaining economic dividends. Azer-
baijan has no reference to Russia, commitment "and" the right of the state
", and that it would not accept it in the future. In addition, it was noted that
"both the former USSR - Iran agreement and the present - day Russia 's
current actions, all of which remained in the past, were all part of the ter-
ritory of Azerbaijan as an independent state and its constitution was intro-
duced in 1995, Can not restrict the freedom of action on the territory of the
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Caspian Sea owned by the Caspian Sea.
The Russians knew at that time that their position was groundless. But

they did not expect the serious, justified position and solid national will
that Azerbaijan has to demonstrate on this issue, as well as the support that
the international community would give them in this regard. In the opinion
of experts, this position of Azerbaijan on the status of the Caspian was the
cornerstone of a joint Russian-Kazakh agreement signed in the following
years. Some circles hoped that Azerbaijan would not continue to face these
pressures, and they were thinking of removing "concessions" from their
goodwill. That is, in 1997, these circles reaffirm the idea of "co - agreed
regional co - operation in the Caspian Sea", which Iran put forward in 1992
and then ignored, and all the Caspian countries are trying to connect it.
True, Azerbaijan was not against the regional cooperation in the energy
sector of the Caspian basin and desires their involvement in all projects
they want to realize. But he was far from desiring to compromise his na-
tional rights and interests by any pressure. Azerbaijan stated that any coun-
try should have the right to operate freely and to operate jointly with the
Caspian littoral countries and other international organizations, depending
on its economic viability.

Azerbaijan also reaffirmed its geopolitical and geoeconomic position
that with the collapse of the USSR and the emergence of four new inde-
pendent states, the legal status of the Caspian Sea was the mutual and joint
issue of the five Caspian littoral states, as well as the UN adopted in 1982
should be based on the "Maritime Convention Convention", which creates
a legal obligation to all Member States, and therefore, an international
issue.

During the reporting period, the demand for Azerbaijan to maintain "the
status of the Caspian Sea in accordance with the practice of previous years"
has been demanded by all Caspian littoral countries and. international ex-
perts also defended. According to international experts and observers, the
historical contracts and intergovernmental agreements signed between the
USSR and Iran on the legal status of the Caspian, as well as the division of
the Caspian between the allied republics within the USSR and the recog-
nition of real sectors by these states correspond to the 1982 International
Maritime Convention Convention the review of the status of the Caspian
Sea was groundless and meaningless [3, p.50].

When Russia and Iran demanded from Azerbaijan to stop work in their
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sector until the legal status of the Caspian Sea was determined, the experts
proved that this was not a legal basis. Contrary to protests by some Russian
and Iranian circles, scientists and politicians, in 1994, when signing the
"Contract of the Century" with foreign oil companies on the acquisition of
hydrocarbon resources in the Caspian Sea, Azerbaijan did not require any
country's national interests or international legal norms but has demon-
strated its legal activity, which has a positive impact on the interests of the
whole region and the world in its economic zone. The President of Azer-
baijan, Heydar Aliyev, made this statement at the ceremony. The second
stage of Russia's activity on the status of the Caspian Sea covers 1995-97
and is characterized by experts as a "pragmatic approach" period. At this
stage, Russia refuses to apply for diplomatic attack and military force re-
lated to the status of the Caspian, and tries to influence the course of events
in political and economic ways. The second stage is conditioned by the fact
that Russian political analysts are called the "initial compromise" period.
At this stage, the coastal countries has increased the understanding of the
contradictions of its uncompromising stance of Moscow in 1996, gradually
pulling the new conciliatory begins to speak.

In that year, the Russian government, in contrast to some circles in the
Ministry of Foreign Affairs, admitted that Azerbaijan was right in the sec-
tor, declaring that the energy projects that were transferred to Hezher in
the language of then Prime Minister V.Cernomyrdi were legitimate. Some
ideas and proposals of the Russian Federation on the status of the Caspian
Sea are also put forward in that issue. In one of these recommendations,
Russia declares that each coastal country is ready to oversee the 45-meter
coastal zone of the sea and to recognize the right of these countries or com-
panies to recognize the right of oil-bearing deposits, which are not part of
this zone. With regard to the status of the Caspian Sea, Russia has long
sought to challenge Azerbaijan's position on international law and to push
it to new compromises, relying on its corporate interests.

According to experts, the Caspian hydrocarbon deposits, as shown in
the project, had the right to act as if they had the 12-mile full-fledged basin
in the 25-mile sector, while the main energy resources of Xezer were gen-
erally used. This project divides and plans the Caspian hydrocarbon de-
posits approximately as follows. 0.5 billion tons of oil, 0.5 trillion cubic
meters of oil in the 12-mile sector of Azerbaijan. cubic meters of gas, 0.2
/ 0.3 per cent in the same sector of Russia, 0.6 / 0.4 in Kazakhstan and 1 /
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0.2 in Turkmenistan. As it can be seen from this division, the Russians
wanted to keep them in the rich oil and gas sector of Azerbaijan and keep
them in the future and deprive Azerbaijan of these resources. However, the
steel will demonstrated by Heydar Aliyev, the President of Azerbaijan, the
international arena and the international law on the side of Azerbaijan ,
overturned their plans. In this project proposed by Russia, except for Azer-
baijan, reserves in the national sectors of all the Caspian basin were in their
possession. Only Azerbaijan was deprived of its rich Gunashli, Chirag,
Azeri and other fields. In subsequent years, the Russians and the Iranians
understand that this project does not exceed the yeni on the status of the
Caspian Sea Therefore, if a new variety of maneuvers, but did not achieve
anything serious, just and fair position of Azerbaijan to put up with, and
eventually became profile or forced. Finally, after 22 years of negotiations,
a convention on the final status of the Caspian Sea was signed on August
12, 2018. The Caspian Sea is not a sea or lake status, but geographically
and otherwise, it has been granted the status of a rare offshore water basin
in the world practice. The key points of the convention can be summarized
as follows: 1) According to the new convention, each state will have 15
miles of land waters and 10 miles for fishing. Thus, Iran has withdrawn its
ambitious use of the Caspian Sea . 2) There are different positions between
Azerbaijan, Iran and Turkmenistan regarding the division of the Caspian
Sea. 3) The possibility of the non-coastal states to maintain military power
in the Caspian Sea. This principle was convened at the request of Russia
and Iran, and the goal is to limit the future accession of NATO to the United
States. 4) According to Article 14 of the Convention, coastal states may
draw a pipeline through the bottom of the Caspian Sea if they agree among
themselves . This principle is more in line with the interests of Azerbaijan
and Turkmenistan, and in the future it is likely that the trans-Caspian
pipeline will have a green light. However, the Protocol on the environment
in the Caspian Sea, which is added to the convention, may allow Russia,
and Iran to prevent the pipeline from being drawn on the bottom of the
basin.

In general, we can recognize the convention as a document that pro-
motes peace, co-operation in the region and balance the geopolitical, geo-
economic interests of the coastal states.

The necessity of studying the different aspects and characteristics of
transnational geopolitical processes, international, regional and national -
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citizen relations, national security, geopolitical, military - geostrategic and
geo - economic interests, as well as in other countries, is increasingly in
need of geopolitical investigations and researchers in Azerbaijan. Analyz-
ing the modern international and regional situation in front of country of-
ficials and relevant agencies, learning geographical, geopolitical and
geo-economic environments covering the country puts strategic tasks such
as developing a specific national development and security policy. The po-
sition and the reputation of each country in the world community depends
on its national development line at the international, regional level, the
agility of geopolitics it implements and the effective geopolitical relation-
ships it creates around the world.

One of the main objectives of Azerbaijan's geopolitical relations with
the regional and world countries, the national development and security
policy, as President Ilham Aliyev said, is to strengthen the country's inde-
pendence, to ensure its sustainable development and sovereign state, to es-
tablish mutually beneficial relations with most subjects of international
relations and to maximize national interests. Located at the intersection
point of Azerbaijan 's transport and communication lines from Europe and
Asia, geopolitical, geostrategically important, with its energy resources
rich in Eurasia, has a decisive influence on its key national trends and re-
gional trends.

The Caspian-Black Sea basin and the South Caucasus, which are con-
sidered to be one of the most important parts of Eurasia, have always been
of particular importance to Russia, and have been under control for the last
two centuries. After the collapse of the Soviet Union, the emergence of a
relative "geopolitical gap" in this space has given rise to ethnic separatism,
national confrontations and disintegration processes that have a negative
impact on the common geopolitical environment. In addition to Russia, in-
ternational powers, great powers were also interested in this region. From
the end of the 20th century, the Caspian-Black Sea basin and the South
Caucasus have become one of the most influential centers of transconti-
nental energy, transport and communications coordination and international
energy security. According to experts, the national, regional and interna-
tional policy of Azerbaijan plays a special role in the formation and stability
of the Caspian-Black Sea basin and the South Caucasus's geopolitical en-
vironment. One of the main directions of this policy is to ensure active par-
ticipation of the country in geopolitical processes in the region and
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protection of national interests in all spheres.
The main factors contributing to the international relations of Azerbaijan

in the South Caucasus are the main factors that increase the dimension of
the modern geopolitical value of the international community, the national
development, the regional and international perspectives, and the positive
impact on the partnership with the outside world, moreover, the position
of the country in the existing relations between West and East, transporta-
tion and communication and transit capacities, geo-economic policies, and
so on. related. The main geopolitical tasks facing Azerbaijan are the suc-
cessful continuation of the national strategic course that will ensure the
country's achievements in the 21st century and its geopolitical future.
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Most importantly, despite the fact that the Azerbaijani 
People's Republic has little existence, our people have 

expanded their ideas of freedom and independence. 
Haydar�Aliyev

In 1917, the February-bourgeois revolution in Russia also gave birth to
a great deal of controversy in the Transcaucasian republics. At that time
socio-political processes assumed the specific development direction in
Transcaucasia. In November 1917, a special committee - the Transcau-
casian Commissariat was formed in Tbilisi, consisting of deputies elected
from the Transcaucasia to the Russian State Duma. 

On February 14th, 1918, those deputies re-assembled in Tbilisi and or-
ganized the “Transcaucasian Parliament”, the supreme power body in Tran-
scaucasia. 

The Azerbaijan prominent patriotic and enlightened representatives took
an active part in the Parliament and created a separate Muslim faction. The
following people were appointed to different positions in this faction: 

Fatali Khan Khoyski (Minister of Justice), Hasan bey Yusifbeyli (Min-
ister of Education), Khudat bey Melikaslanov (Railway Minister), Akbar
Agha Sheikhulislamov (Interior Minister), Mammadyusif Jafarov (Minister
of Industry and Trade).

The socio-political situation in that period was considerably heavy in
all regions of Azerbaijan as well as in Baku. The Armenians united with
the Bolsheviks and inflicted violence to peaceful people all over Azerbai-
jan, hundreds of people were killed. 

At the end of 1917 the Transcaucasian Parliament declared the estab-
lishment of the Transcaucasian Independent Democratic Federative Re-
public.

However, the Transcaucasian Parliament, which was unable to do any-
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thing during its existence, was liquidated as a result of internal conflicts of
fractions.

On May 25th, 1918, Georgia withdrew from the Transcaucasian Parlia-
ment at its last session and announced its independence on the 26th of that
month.

A day after, taking advantage of the Transcaucasian Parliament dissolv-
ing, the Muslim Fraction held an urgent meeting. Mammad Amin Ra-
sulzadeh and Fatali Khan Khoyski were elected to the Presidium of the
National Council. 

Mustafa Bey Mahmudi–the secretary of the session named the elected
people. The voting was held in such a way.

Those who wanted an independent state voted by saying "I agree". The
names below were mentioned in the National Council:

Fatalikhan Khoyski, Khalil bey Khasmmammadov, Nasib bey Yüsifbe-
yov, Mirhidayat Seyidov, Nariman bey Narimanbeyli, Heybetqulu Mam-
madbeyov, Mehdi bey Hacınski, Alasker bey Mahmudbeyov, Aslan bey
Qardaşov, Sultan Mecid Qenizade, Akberaga Şeyxulislamov, Mehdi bey
Hacıbabaev, Mammadyusif Melikaslanov, Rahim bey Vekilov, Hamid bey
Shakhtakhtinsky, Firudin bey Kocharli, Camo bey Hacinski, Shafi bey Rus-
tamov, Khosrovpasha bey Sultanov, Safar Akhundov, Mammad Mahmu-
dov, Javad Malikaslanov, Aga Molla Akhundzadeh, Hassan bey Aghayev
and Mustafa Mahmudi. 

About 26 people were elected as members of the Democratic People's
Republic of Azerbaijan. 

On May 28th, 1918, Hassan bey Aghayev – Deputy Chairman of the
National Council, announced the creation of the first Muslim independent
state in the East – the "Democratic Republic of Azerbaijan" at the recom-
mendation of the National Council. Fatalikhan Khoyski – the neutral, was
in charge of organizing the first independent government of the Azerbaijani
people, which were the first not only among Turkic-speaking nations, but
in the whole Islamic world as well. Thus, the Government of the Demo-
cratic Republic of Azerbaijan was formed under the leadership of Fata-
likhan Hoyski. 

On May 28th, 1918, radio stations and newspapers in all countries were
informed about the creation of the "Independent Azerbaijan Democratic
Republic".

Fatalikhan Khoyski declared the duties of the Azerbaijani state:
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1. Azerbaijan was a full-fledged independent state.
2. Azerbaijan was a democratic state for its political structure and form.
3. The democratic state of Azerbaijan would establish friendly relations

with international and foreign government members, neighboring states
and peoples.

4. It granted political rights to all citizens within the borders regardless
of their religion, social status or gender. 

5. The Azerbaijan Republic created free conditions and free develop-
ment of peoples living in its territory. 

6. The Republic which was elected by a vote was a temporary govern-
ment bearing responsibility before the state.

The independent Azerbaijan Republic moved to the city of Yelizavetpol
(Ganja) in 1918.

On the 15th of September 1918, the Caucasian Islamic Army, com-
manded by Nuru Pasha, liberated Baku from the Armenian and Bolshevik
invaders. On September 17th, the National Government moved from Ganja
to Baku. Baku was declared the capital of the Azerbaijan Democratic Re-
public.

The session of the Parliament of the Independent Azerbaijan Democratic
Republic, which was appointed on December 3rd, 1918, took place on De-
cember 7th. The first meeting of the initial parliament in the Muslim East
was solemnly opened. Alimardan bey Topchubashov was elected chairman
of the parliament and Doctor Hassan bey Aghayev was elected deputy
chairman.

As A.B.Topchubashov was in Istanbul at that time, H. Aghayev fulfilled
his duties. 

Alimardan bey Topchubashov was appointed Foreign Minister at the
second government organized by F.H. Khoyski on June 17th, 1918, in
Ganja. He went to Istanbul as an extraordinary envoy and authorized min-
ister of the Republic of Azerbaijan, where he started his diplomatic activity. 

In January of 1919, A.B. Topchubashov was again elected chairman of
the parliament at its second election, but could not attend the sessions of
parliament at least once. The parliament of the independent Azerbaijan
Democratic Republic held 145 sessions during its 17-month activity. The
biggest document adopted by this parliament was the Declaration of Inde-
pendence of Azerbaijan. 

The parliament adopted a decision on the National flag at its meeting
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dated to November 9th, 1918; the image of the national flag, consisting of
green, red and blue colors, the moon, crescent and octagonal star was con-
firmed by that decision. M.A. Rasulzadeh made a speech in the parliament
and said: “There is no disagreement between the Muslim parties on the
idea of Azerbaijan. This idea has already been strengthened in people's con-
sciousness. Once the rising flag is no longer diminished ("Azerbaijan"
newspaper (in Russian) No. 59, December 13th, 1918).

M.A. Rasulzadeh and Fatalikhan Hoyski made their speech on the es-
tablishment of Baku University in the Parliament of Azerbaijan for several
times. They urgently demanded the parliament to open the university in
Baku. In addition to a number of laws, the Parliament adopted a decision
on the approval of Baku State University’s Charter dated to April 29th,
1919. 

The Democratic Republic of Azerbaijan operated for 23 months only;
during that time, it paid particular attention to the development problems
of the entire social life of the independent republic. Although the Demo-
cratic People's Republic of Azerbaijan couldn’t complete the important
steps taken in the field of democratic state building, economy, culture, ed-
ucation, health, military building and other areas, its short-term measures
had left unfinished traces in the history of Azerbaijan.

The People's Republic implemented a number of useful measures for
the freedom and equality of the people. The freedom of speech, press and
meetings was of this category. They also played a major role in restoring
and developing national statehood traditions. On the night of April 27th to
28th, 1920, the Independent Azerbaijan Republic was overthrown and the
Soviet power was established in Azerbaijan. This government had held its
sovereignty over 70 years in Azerbaijan. 

On October 18th, 1991, the Constitution Act of “Independence” was
adopted in Azerbaijan. Participating in the referendum held in Azerbaijan
on December 29th, 1991, 95 per cent of the population with voting rights
voted for Azerbaijan's independence and sovereignty.

At the end of the 20th century, the Azerbaijani people declared their in-
dependence again for the second time. A special order issued by Heydar
Aliyev – the President of the Republic of Azerbaijan on February 22nd,
1998, on holding the 80th jubilee of the Azerbaijan Democratic Republic
had caused a great reverberation in the republic. Various professionals,
artists, in a word, all the people heartily welcomed this great care and at-
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tention to our national independence history.
President Ilham Aliyev's Order on holding the 90th anniversary of the

Azerbaijan Democratic Republic dated to February 15th, 2008, stated that,
"The modern Azerbaijan Republic has restored its independence in 1991
and adopted its flag and hymn as a political base of the People's Repub-
lic".

Years passed. The Azerbaijani people will celebrate the centenary an-
niversary of the establishment of the independent Azerbaijan Republic with
great enthusiasm on May 28th, 2018.
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SUMMARY

This article discusses the views of Heydar Aliyev, the author of Azer-
baijan’s energy strategy for the transportation of oil and gas produced in
Azerbaijan’s sector of the Caspian Sea to Europe through Greece. Special
attention is paid to the importance of the energy policy of national leader
Heydar Aliyev, where Greece and its transit capabilities occupy an impor-
tant place for the transportation of hydrocarbon reserves of the Caspian
Sea to Europe. The importance of the role of Greece in the TAP project,
part of the Southern Gas Corridor, which will play an important role in
the energy security of Europe, is also assessed.
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Azerbaijan, known worldwide for its rich natural resources, which is
part of the economic interests of various states, justified the ownership of
natural resources based on a pragmatic concept defined by Heydar Aliyev,
who turned Baku into an “oil academy”, managed to implement a new oil
strategy on this successful foundation during his leadership of independent
Azerbaijan. The “Contract of the Century”, which is an important part of
Heydar Aliyev’s oil strategy, has an indisputable place in the economic de-
velopment of Azerbaijan. This agreement contributed not only to high-
quality oil supply to the world market, but also to the modernization of the
economy of Azerbaijan, in particular, in the sphere of agriculture, industry,
tourism and the non-oil sector as a whole.

The main thing is that the agreement became an important guarantee of
the state independence of the Republic of Azerbaijan, which was faced with
military aggression in the 1990s, was occupied by Armenia, faced with se-
rious political and economic tension inside the country. This contract has
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provided intensive integration into the global community. The “Contract
of the Century”, which is of strategic importance for a number of countries
in Western and Central Asia, has led to the implementation of other global
projects in the region, has increased the interest of Western countries in
large-scale cooperation with Azerbaijan in all spheres and contributed to
the qualitative development of a new stage in relations with international
financial institutions.

The process of the entry of the Azerbaijani society into the new stage
of reforms was started thanks to the return of great leader Heydar Aliyev
to Azerbaijan in 1993. The conceptual foundations and main goals of the
reforms carried out in Azerbaijan were determined by him and much work
was done.

Azerbaijan is pursuing an independent policy in this area and has man-
aged to create a diversified system of export oil and gas pipelines to deliver
its natural resources to the world market, which ensured the energy security
of our country and opened up new prospects for energy supply to Europe
and other countries. Then in 1999, the Baku-Supsa route was launched,
and in May 2006, the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline named after Heydar
Aliyev was commissioned and is one of the largest oil export routes in the
21st century. It has been providing energy security for this region for many
years.

Since 1994, the new oil and energy policy of the Republic of Azerbaijan
has significantly strengthened international relations and the country's in-
ternational prestige. The successful implementation of the “Contract of the
Century”, which has historical significance for Azerbaijan, has allowed in
recent years to sign new contracts with the most advanced oil companies
in the world. Signing and successful implementation of these oil contracts,
first of all, created an optimistic attitude in the future of the country, its
economic, political and social prospects for the citizens of Azerbaijan and
supported the solution of many modern economic, political, social and
moral problems. In particular, the state received a reliable financial guar-
antee for solving the problems of refugees and IDPs, pensioners, workers
of science, education, culture and health care who were in serious social
conditions and difficult to adapt to a market economy.

After the signing of oil contracts, the attention of world politicians,
transnational corporations, businessmen, international organizations and
political scientists focused more on Baku. New trends in the global energy
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policy and the system of international relations in Azerbaijan have been
created, new trends in interstate and international relations have been cre-
ated. As a result of these contracts and successful energy policy, the state
independence of the Republic of Azerbaijan was further strengthened, ad-
ditional security was provided, and a good atmosphere was created for the
future progress of the republic, the confidence of the Western world to
Azerbaijan increased, and existing mutually beneficial cooperation and re-
lations deepened [4, p. 690].

After the first oil production in the Caspian, the primary economic and
political stumbling block was the problem of transporting Azerbaijani oil
to European markets. The issue of convenient transportation of oil was the
most important geopolitical problem before the country's leadership. There
were several routes on the agenda: Europe’s access to the North through
Russia, the construction of a pipeline linking China and India through Iran,
and access to Europe through Georgia and Turkey were the subject of dis-
cussion. Turkey, which has adopted strategic US-European relations, in-
cluding its economic and political interests, strategic alliances with
Azerbaijan, which have no strategic confidence in Iran, finally agreed with
the idea of a western route that wanted to create a safe belt. Thus, the transit
potential of Greece expanded, and representatives of Greece began to focus
their country's foreign policy on Azerbaijan and Greek diplomats increas-
ingly began to organize negotiations and meetings with Heydar Aliyev.

On April 11, 1997, Heydar Aliyev met with the Minister for Foreign Af-
fairs of Greece, Theodoros Pangalos. Noting the importance of the docu-
ments signed during the visit of the Greek Foreign Minister to Azerbaijan,
Heydar Aliyev noted that these documents created a favorable regulatory
framework for Azerbaijani-Greek cooperation. He expressed the hope that
as a result of the efforts of both sides, relations between our countries will
continue to expand. During the meeting with Theodoros Pangalos it was
stated about the need to mobilize all forces to achieve bilateral economic
relations at the current level and to achieve a qualitative change in relations.
The minister said that Greece has a lot of experience in oil transportation
and is willing to cooperate with Azerbaijan in this area.

President Heydar Aliyev, who shared his views on cooperation between
our countries, stressed that it is first of all necessary to develop economic
relations, since economic results contribute to the growth of all other rela-
tions. “At present, this relationship does not satisfy us, but we have broad
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promising opportunities. There are conditions for bilateral cooperation in
the field of oil transportation. In recent years, Azerbaijan has signed con-
tracts with foreign oil companies to share oil fields in its part of the Caspian
Sea. These contracts are being implemented, and oil production in the fu-
ture will increase significantly. The work carried out in accordance with
the "Contract of the Century", signed in 1994, proves that oil production
will be more predictable. The initial oil production under this contract will
begin in August of this year. We also take measures to export oil to the
world market. Part of the pipeline from Azerbaijan to the north is ready.
The pipeline will also be laid to the west. In addition, we will begin con-
struction of a major oil pipeline. In other words, in the near future, large
volumes of oil will be exported from Azerbaijan to the world market.
Greece can work with us in this area as a country importing oil and trans-
porting oil” [2, p. 1]. President Heydar Aliyev recalled that in July 1995,
when he met with the President of Greece, he felt that the President of
Greece was interested in such cooperation. Issues related to cooperation in
the field of oil transportation were also discussed at the meeting of the Pres-
ident of Azerbaijan and the Prime Minister of Greece. Thus, cooperation
in this area can be postponed to a practical stage in the future.

Accepting the delegation led by the Deputy Minister of Foreign Affairs
of Greece Andreas Loverdos on April 11, 2003, Heydar Aliyev stressed the
importance of cooperation in the oil and gas industry. Noting the impor-
tance of delivering natural gas from the Azerbaijani sector of the Caspian
Sea to Europe via Greece, Heydar Aliyev expressed his interest in cooper-
ation with Greece.

President Heydar Aliyev addressed the following words to a Greek
diplomat: “We want to expand cooperation with Greece. We have a large
project to export gas from the Azerbaijani Shah Deniz field to Turkey.
Greece also showed interest in him. We are not against this, on the contrary,
we think that if we send natural gas to your country, that is, with the help
of a gas pipeline, we will be able to supply gas to other European countries.
Because our gas reserves are quite large, this may be one of the largest
projects in our cooperation. We also need to develop cooperation in other
areas” [6, p. 229].

On June 18, 2003, Heydar Aliyev received the Deputy Foreign Minister
of Greece, Ionnis Magriotis. During the discussions, President Heydar
Aliyev stressed the importance of the energy security of Europe. “There
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are great prospects for cooperation in the oil and gas industry. We strive to
be active in this area. It is necessary that the European Union, especially
Greece, adhere to the same position on this issue” [7, p. 128].

Noting that during the official visit of the President of Greece Konstan-
tinos Stephanopoulos to Azerbaijan a number of bilateral agreements will
be signed, the Deputy Minister stressed the TACIS project. “The program
was well developed, the program was modernized in accordance with the
Azerbaijani reality and requirements. A dialogue on energy issues has
begun between Azerbaijan and the European Union. I would like to say
with great pleasure that your experts in the field of the gas industry visited
our country and exchanged very useful ideas” [7, p. 126].

An important step in the development of the gas strategy of the Republic
of Azerbaijan was the Order of the President of Azerbaijan Heydar Aliyev
dated August 17, 1999, according to which a special working group con-
sisting of representatives of Azerbaijan and companies - shareholders - was
created to resolve issues of export to international markets of natural gas
from the Shah Deniz field. this project. One of the main tasks of the group
was to conduct negotiations with authorized representatives of various
countries, companies and financial institutions interested in purchasing
Azerbaijani gas and passing a gas pipeline through their territories. [1, p.
186].

The transnational oil and gas policy of Azerbaijan, which is active both
in the region and in the world, is preventing some circles of Russia and
urges its governments to take "concrete preventive measures" against this
country. Recently, within the framework of such “precautions”, the Russian
government pursued a policy of withdrawing the growing export products
of Azerbaijan from one side to the world market for oil and gas products.
In order to maintain its pricing policy in the global energy market, Russia
wants to get a direct and free path to world markets, receiving more oil and
gas products from Azerbaijan and Central Asia. But the government of
Azerbaijan has always stated that we are not Russia's adversary in the
global energy market, we are partners. Because there are different recipi-
ents of energy resources of Russia and Azerbaijan. Azerbaijan has refuted
the Nabucco project, taking its oil and gas to the traditional monopoly of
this country - not to Western and Eastern Europe, but to the Adriatic coastal
countries, Turkey, Italy and Greece. And the number of energy products
that Azerbaijan exports to the European energy market is not enough to
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break the Russian monopoly. Russia sells its energy resources at the price
that Europe and the world demand in terms of growing energy demand.
Experts believe that the implementation of new international oil and gas
export projects TANAP, TAP, AGRI, Odessa-Brody-Gdansk, which will
play an important role in planning and launching in the coming years, will
not affect the interests of Russia without the seriousness of the interests of
Azerbaijan and its geopolitics and strengthen its status as a “country that
is of significant geostrategic importance in transporting energy to the world
market”. [3, p. 171-172].

The Trans-Adriatic Gas Pipeline project, which will transport natural
gas to Europe through Europe, will be strategically important for Azerbai-
jan in bilateral relations. For Greece, along with TAP, Azerbaijan’s partic-
ipation in investment in the country is crucial. The gas pipeline is planned
to be built in Greece with a length of 550 km, and within the framework of
the project the country will be invested in the amount of 1.5 billion Euros
(1.7 billion US dollars) and this is expected to contribute to the opening of
up to 8,000 new jobs [10]. This is important for Greece, because in this
country there was a deep economic crisis. At the opening ceremony of the
TAP gas pipeline in Thessaloniki on May 17, 2016, Greek Prime Minister
Alexis Tsipras said that this project will play an important role in the energy
security of Greece and the EU as a whole. In his speech, the Prime Minister
of the Hellenic Republic, Alexis Tsipras, said: “The construction of the
Trans-Adriatic Pipeline, TAP, starts at a crucial time for the economy of
Greece and our wider region. With regard to the financial aspect of the
project, the provision of energy in Europe, as well as the diversification of
energy sources and routes are the cornerstone of both our country's energy
strategy and the overall European planning. With regard to its geostrategic
aspect, this project can help ensure that energy can become a bridge of co-
operation and prosperity for everyone in our region” [8].

The event was attended by officials from Azerbaijan, the United States,
the EU, Turkey and Georgia. At the signing ceremony of the TAP construc-
tion work by Greece, Prime Minister Tsipras took part and assessed the
project as a “new era” for the Greek economy [9]. The project is considered
the largest foreign direct capital in Greece in recent years.

Currently, active work is underway to build a Trans-Adriatic gas
pipeline. The main part of the Trans Adriatic Pipeline (TAP) route in
Greece, that is, 540 km out of 550 km, has already been cleared. This was
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said by TAP Country Manager in Greece Katerina Papalexandri. “She made
comments during the 22nd round table with the Greek government, the re-
port said from TAP AG. Papalexandri noted that more than 70 percent of
the work on TAP was completed in all host countries (Greece, Albania and
Italy). In particular, she noted that work is underway in all three regions of
Northern Greece, through which the pipeline passes. In addition, Pa-
palexandri said that as part of the land release process, about 2,500 plots
out of 10,000 plots needed for the TAP have already been returned to
landowners” [5].

TAP worth 4.5 billion euros is part of the Southern Gas Corridor, which
is one of the priority energy projects for the European Union. The project
envisages the transportation of gas from the 2nd stage of Azerbaijani Shah
Deniz to the EU countries. The pipeline will connect to the Transatolian
gas pipeline (TANAP) on the Turkish-Greek border, passing through
Greece, Albania and the Adriatic Sea, before heading to the south of Italy.
TAP will be 878 kilometers (Greece - 550 kilometers, Albania - 215 kilo-
meters, the Adriatic Sea - 105 kilometers, Italy - 8 kilometers). The share
of TAP consists of BP (20 percent), SOCAR (20 percent), Snam S.p.A. (20
percent), Fluxys (19 percent), Enagás (16 percent) and Axpo (5 percent).
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SUMMARY

New research objects have been appearing in the theory of international
relations in accordance with the changes in the international system. Mod-
ern paradigms have been presented in XXI century on the ground of the
new period in the theory of international relations. Neorealism and neolib-
eralism have been the part of modern paradigms. Hard power economic
power soft power and finally smart power presented by Joseph Nye are
being the center of researches both in paradigm and theory because of spe-
cial approach and urgency of issue.

Key words: neoliberalism, hard power, economic power, soft power,
smart power, public diplomacy

The position and political actions of states have been defining in accor-
dance with the power they acquire, claim and realize. The subject of power
has been an interest of social scientists for many decades. Despite the fact
that, the military force has been the form of power which reminds the
power more compared to other forms, the concept of power being notional,
variable, unmeasureable, undefinite by nature have been applied in all areas
of life. The power has always been existential factor for the states. The
power is sine qua non, indispensable and vittally important for the coun-
tries.

The concept of power being main stronghold of the theory of interna-
tional relations and traditional realism has been in the center of global pol-
itics. After defining essence, elements and methods of the concept of power,
the attention of variety theorist and researchers has been directed to the
forms of the power. Investigation of the forms of power has been essential
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for the defining of its effectiveness. The forms of power are interconnected
with the elements of power.

The approach on the concept of power is interchangable in the neolib-
eralism. Thus, the founder of neoliberalism Joseph Nye being more re-
formist had determined kinds of power – hard power, economic power, soft
power and smart power [1, p. 10].

Hard power of the states is gained by use of physical, dynamic, kinetic
methods. Hard power is generally based on compulsion, pressure, force
and punishment. Therefore, hard power is compulsory activity against other
countries, which would not be realized without compulsion. Hard power
is defined as an ability to reach the goals through coercive actions. Direct
attack, threatening or containment through military forces are kind of hard
power too. Hard power is not only use of military equipment or weaponries,
but also financial economic operation, economic intervention or manipu-
lations by multinational organizations, non-governmental organizations are
means of hard power. Since they create punishment and compulsion effect
heavy economic loan, economic intervention and bribery are included in
the hard power. Historically, hard power has been measured by the popu-
lation size, territory, geography, natural resources, economic strength and
finally military force.

Hard or military power is the oldest form of power. Hard power is re-
lated to the idea of an anarchic international system, where countries don’t
recognize any superior authority. Therefore, the countries concentrate on
power politics. 

Use of physical force by international actors is going to be reacted by
the similar response. Therefore, use of hard power is financial expenditure
and the struggle based on the compulsion, punishment or threatening does
not give rise to the victory at all. In addition to factors preventing from
hard power, use of means of hard power is illegal for actors of international
relations with the exception of states. Use of hard power by states is limited
by norms of international law. Effectiveness of hard power is dependent
on psychological dimension of conflict. Thus, the mentioned factors force
international actors use of persuasion and adoption in order to realize in-
terest and purposes.

Ideological foundation of soft power based on neo-liberal paradigm by
Joseph Nye who was the founder of neoliberal school too. Joseph Nye op-
poses traditional use of power including military and economic compul-
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sion, threatening, punishment and containment which create straight and
real effect. Despite the fact that, hard power provides realization of interests
in some extent, while soft power provides persuasion and adoption through
diplomatic attractiveness/appeal. Hard power based on use of armed or
economic threatening may not lead to willingness. In contrary to hard
power, soft power based on enthusiasm, sampling and simulation is more
likely to lead to the willingness and adoption. All stated evidences prove
people, nation and countries could not be forced through hard power for
long term [2, p. 25].

There is an obvious distinction between soft power and hard power.
While hard power mainly focus on military or economic means to influence
behavior, soft power certainly use variety of methods including persuasion,
coopt, attraction, adoption and other diplomatic, strategic and political
methods.

However, the concept of soft power is theoretically new concept, while
it has been as old as interstate relations like model of behavior. Ancient
and strong Greek-Macedonia, Roman and Chinese empires dominated
through the dominant culture and ideology in the ancient period. While the
empires disintegrated, disappeared historically, the culture, lifestyle and
civilizations remained long after them. If we consider the new period,
France dominated hundreds of years through the supremacy of French lan-
guage.

Edward Carr determined three form of power - military power, eco-
nomic power and dominance over the ideas in 1939. Nevertheless, the rep-
resentatives and supporters of neorealism did not approved forms of the
power. Neorealist paradigm believes that, there have been dimensions of
power, but not forms at all [3, p. 56].

According to theorists and researchers, soft power is used where hard
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power does not appear or acquires less opportunity to operate or exist.
However soft power unable to completely alternate hard power, soft power
leads gain and effects where it operates. Soft power is essential as it in-
creases effectiveness in diplomatic and political interaction and affairs. Soft
power and hard power support each-other in the same situation if they are
properly provided by international actors. Preventability of the hard power
increases effect of soft power in proper situation. 

Successful countries struggling against powerful states had been at-
tempting to balance soft power and hard power through the history of in-
ternational relations. The main elements of soft power are known as
persuasion and simulation, however soft power is not only consisting of
those elements. Attractiveness or appeal provide realization of purposes.

Major difference between soft power and hard power is the methods
and resources they use. Soft power is cooperation through common values
in contrary to pressure and financial threatening as hard power apply. Pres-
sure and economic-financial threatening are quite common in hard power
[4, p. 140].

The values, activities and strategies created by international actors or
countries have always been main resources for soft power in global politics.
Hardship of use of soft power and dimensions of soft power control does
not reduce its importance. The countries after legalization their aims, pur-
poses do not meet with challenges any more. If the culture or ideology of
any country is attracting, others will follow them more carefully. If a coun-
try optimizes her politics according to international law, that is going to
lead legalization and favoring of her politics. As long as a country use in-
stitutes, foundations and international organizations, optimizes other coun-
tries’ politics to her politics, there will be no need for hard power.
Universities, foundations, NGOs, MNEs, religious institutes and other
civil-society organizations are strengthening factors of foreign policy. Le-
gitimacy is central for soft power. Business across the world started to ac-
tively pursue corporate social responsibility, so have encourage to support
soft power strategies, in the recent years.

Nevertheless, soft power has its own boundaries and disadvantages. Ac-
tually, soft power needs more volunteers, partners or allies rather than hard
power. Soft power does not create constant effects. Unfortunately, soft
power should be supported by means of hard power.

The soft power of countries as other elements in the international rela-
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tions is flexible and changeable. The soft power annual report has been
presented above. As France, China, Japan, Switzerland advanced in accor-
dance with annual score between 2016 and 2017, the United States has
fallen as a response of new policy of government. The change of the U.S.
index based on perception of people, not facts. The country still maintains
heavy cultural, economic, social, ideological, educational and technological
influence over the most of people and countries. When it comes to advance
of China, Beijing emerged as a leader on green issues, since the following
withdrawal of the United States from the Paris Climate Agreement. China
is going to develop her soft power year-by-year, in accordance with heavy
growth of economic, social, technological rise of country. Nevertheless,
China acquires complicated internal disputes and crisis in different part of
country. That proves, why China is so far from her rivals in the ranking
table. Obviously, Chinese withdrawal from settlement of disputes damages
her prestige at the global level. 

Ranking�based�on�global�factors,�2017.

Soft power needs more volunteers in comparison with hard power. On
the other hand, soft power of any country is more common and abstract.
Soft power should always be supported by hard power. As hard power of
a country weakens, attractiveness and coopt of any country weaken fur-
thermore. The best example is Russia after the collapse of Soviet Union.
Since USSR collapsed, Russia lost all means of hard power and the soft
power backed by soviet ideology disappeared completely.

Most theorists claim that, there should always be balance between soft
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Rank 

1 France 75.75 5 
2 United Kingdom 75.72 2 
3 United States 75.02 1 
4 Germany 73.67 3 
5 Canada 72.90 4 
6 Japan 71.66 7 
7 Switzerland 70.45 8 
8 Australia 70.15 6 
9 Sweden 69.32 9 
10 Netherlands 67.89 10 
25 China 50.50 28 

 



power and hard power. Overuse of hard power decreases opportunities and
eliminates the environment for the soft power. For instance, the more the
United States use hard power the less opportunities allow for the soft
power. Logical and legitimate use capability of soft power and hard power
at the same time has been considered smart power in the neoliberalism.
Modern international relations and world politics requires mutual commu-
nication and coordination. Use of pressure, compulsion and armed force
decreases the probability of consistency of gains and results, and forces to
apply military power over again. In addition to mentioned evidences, fol-
lowing use of soft power after the use of hard power in the same country
in the different situation reduces the persuasiveness towards the politics of
country and eliminates the mutual trust. Smart power is presented in order
to create opportunity for balanced and rational application of hard power
and soft power at the same situation. As I stated above, the effectiveness
of hard power and soft power is dependent on environment they addressed. 

Global leaders make foreign policy decisions based on their perceptions
of other countries. Thus, they really care about what other think about their
actions and politics. Meanwhile, the scholars and practitioners start to rec-
ognize that the world is in need of a shift from old assumptions and rigid
distinctions about ‘hard’ and ‘soft’ power since the economic and political
challenges can no longer be simply resolved by military power or policy
innovation. 

The smart power is considered to address where the hard power does
not get gain and soft power lost effectiveness. Actually, the smart power
means that, soft power and hard power should substitute, replace or support
each other in the complicated situation. Smart power provides balance,
compliance and finally harmony between soft power and hard power. If
the persuasion and coopt failed in any situation, means of hard power
should be appear and support soft power. It should be noted that, moral
loss might be appeared where the soft power does not have proper credi-
bility and dominance in contrary to the claims. It would not be possible to
return the soft power capacity, even if the hard power recovered again. The
Cuban missile crisis is the best example for the recent mentioned idea.

The purpose of smart power, care on technology, partnership between
state and private sector, energy, economy and state department is not to re-
place traditional methods or priorities of diplomacy, the goal is to complete
diplomacy with all the possible means.
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Using every possible tool and partner to advance peace and security,
leaving no one on the sidelines, showing respect, even for one’s enemies,
making effort to understand and insofar as psychologically possible, em-
pathize with their perspective and point of view, helping to define the prob-
lems, define the solution are the means of smart power [5, p. 45].

The other major characteristics of the smart power is the psychological
effect provides together use of the hard power and soft power. This feature
has been presenting management capability of the smart power.

Meanwhile, the forms of the power are vitally important both from the-
oretical and practical aspects. The forms of power provide coordination
between the elements and methods of power. The forms of power are fre-
quently used by international relations actors in the practice of modern in-
ternational relations. The great powers claiming for super-power have to
realize connection between the forms of power and should coordinate them
logically and legitimately in order to realize global interests and purposes.
The actors of international relations unable to use rational and effectively
unless they underestimate proper methods and forms in accordance with
their aim and purposes. The elements, use or application methods and
forms acquire coordinated and harmonious nature in the system level.
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In 1950-1960, Indonesia with large budget deficit and hyperinflation,
which was more than 1500% per year, was one of the poorest countries in
the world. The period ofPresident Sukarno (1945-1966) against the back-
ground of the relations with the opponents was not possible to achieve eco-
nomic development. In 1965-1966 government was not interested in to
nationalizing seize private property. Because of there were many officials
as private owners and shareholders. Years later army declared Communist
Party illegal, leaders threw to jail. At the same time, Suharto and the army
generals who ruled the government and unions started the process of
restoration of confiscated assets. A new liberal laws were adopted to attract
foreign investors to Indonesian government, were declared peaceful rela-
tions between Europe and USA.

Despite cruel oppositions to Communist Party, power of President
Suharto remembered with its economic development, development of in-
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frastructure, education, industry and agriculture reforms. [4]Indonesia
aimed to achieve two goals as the basis for the development of Suharto:
political stability and economic growth. In 1960-1980, a group of tech-
nocrats, which was mainly studied in the US, "economists" attributed with
"Berkeley mafia". Indonesian elite was formed mainly from three direc-
tions: from army (Supporters of Suharto), ("Functional Groups")and Eco-
nomic bloc of "Berkeley mafia". Major reforms were to reduce the budget
deficit and inflation. During 1966-1969 years budget deficit was dropped
from 650% to 13%. Government made in the five-year plan since 1969,
for development priorities of economic policy. Butin 1970 Indonesia could
not get rid of bondage from natural resorces.First oil boom (1973-1979)
has made big profits on the sale of oil and gas.Exports of wood and coffee
were rose.

The investment was directed to the state budget revenues from oil. For
example, investments in agriculture, particularly in irrigation and drainage
were increased. For the development of agriculture, the share of budget
expenditures increased from 7,7% (1973-1974) to 14,6% (1978-1979).State
farmers,by making large subsidies for the purchase of fertilizer and pesti-
cides, and for the construction of the school has invested in rural roads.Only
In 1974, more than 5000 primary schools and hospitals were built.

Agriculture was first priority offive-year plan. Fortunately, the global
green revolution is identical with this policy, productivity coincided with
the accumulated products for Indonesia. Rockefeller Foundation andFord
Foundation have played a positive role, particularly from the U.S, like agri-
cultural subsidies. In 1960, has fundedfoundation(Rice Research Insti-
tute)with its purpose to search for new varieties. High-yielding rice and oil
and gas revenues helped reach the goal set at the time of independence of
Indonesia. In the late 1970s - early 1980s Indonesia was third of global
rice exports.

But all the measures could lead to the development of economic policy.
For example, in 1960, Indonesia had a great fuel subsidies like many other
energy rich country failure led to its rational use. 

Freed from subordination to state oil and gas company Pertamina around
helped to finance oil and gas sectorin 1975. Company was borrowed 10,5
billion $ for investment. Pertamina declared that they could not pay pay-
ments. This issues caused serious damage to his authority and political in-
fluence. As a result, investors stopped to invest to oil and gas sector. Since
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1975, many oil and gas projects canceled before the falling oil prices.
Scandal with Pertamina and the closure of some projects have strength-

ened the reform block in the government. The second five-year plan (1974-
1979) wasthe priority of development ofJava island which most populated
island. Third five-year plan priority of development industry (1979-1984),
fourth five-year plan (1984-1989) - creation of heavy industry, fifth five-
year plan (1989 -1994) - developmentof telecommunications and transport
infrastructure, sixth five-year plan was about attraction of foreign investors. 

By the end of the 1980s, the share of oil and gas exports gradually de-
clined. Oil-23% and gas condensate-17%amountedexport in 1988. Other
export goods were also significant:for example, rubber,wood. Main export
directions were Japan, USA, South Korea and Malasia.

The specified purpose to implement measures to reduce the budget
deficit, devaluation of the rupiah, tax privileges to foreign investors, liber-
alization of foreign trade. There were several large industrial conglomerates
controlled by representatives of Chinadiaspora: Salim Group, Sinar Mas
Group, Astra Group, Lippo Group, Barito Pacific Group. Suharto was very
conscious about development of ethnic chinese minority, fearing the polit-
ical pressure of this minority. 

Growth of GDP was observedin 1970-1990 ( 1980 year - several aver-
age 6.4%, 1990 year- 4,4%). The industrial sector has increased its share
in GDP. Share of industry in GDP was in high level than Share of agricul-
ture in GDP in 1991.

Suharto and his supporters were based on meritocracy. Meritocracy is a
political philosophy which holds that certain things, such as economic
goods or power, should be vested in individuals on the basis of talent, ef-
fort, and achievement, rather than factors such as race, gender, or wealth.

Some researchers note that Indonesia has provided development of the
geopolitical situation. Cold War gave a chance for flourish to many coun-
tries of East Asia. Vietnam and Korean aid to some countries in the region
have contributed to the flow. At the same time, the historical ties with Japan
offers opportunities to attract investment flow from this country.[3] 

USA concerned about impact of the Communist Party in Indonesia spe-
cially for 1960s United States and Western European countries established
a special fund (Inegaziya) through which the country has sent aid to In-
donesia. IGGI assistance to İndonesia and reach 2 billion dollar. Asian De-
velopment and World Bank were joined as donor consultants. 
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Attracting financial institutions, western states to Indonesia caused to
flourish private capital. Forinternational donorsIndonesia was a safe place
forinvestments.First foreign capital began to penetrate goods sector, then
investments penetrate to industrial sector.

USA provided with Generalized System (GSP) to Indonesia in 1980. At
the same time Japan has sent its tackles to Indonesia. Each of these privi-
leges serve to modernizationpolicy ofIndonesia . Taiwan, South Korea
changed their Export-oriented strategy. 

Another factor indevelopment of non-oil sector is related countries
which are geographically outlook to Indonesia like Japan and East Asia. 

In the late 1960s the Japanese capital export controls, so many investors
went to Indonesia refused to. 

1990smay charactrize like rapidly developing Indonesia, including
many East Asian countries. It called the as " Miracle of Asian economics.
Countries which implementingmodel of investment could develop. 

Lack of currency risk, attachment rupees to the dollar exchange, all these
factors were favor of foreign investment.

USA, Japon, Germany signed contract Plaza. But next policy was about
currency and agreement was designed to be a catalyst of the Asian crisis.
İndonesia more suffer from Asian crisis from other South East countries.
As a result of Asian financial crisis Indonesia took credits from Interna-
tional Monetary Fund.

In 1997, first riots began after the government raised gas prices near
70%. In this situation, rich diaspora of chinese was suffering: discontent
of population has led to anti-China situation. [2]

Asian crisis was the starting point for the democratization of the country.
New president Habib has liberalized political system and media. After par-
lament elections new party - Partai Demokrasi İndoneziya Perjuangan won
the seats. Abdurrahman Vahid was elected president in 2001 but connection
with corruption he was subjected to impegement.Constructive vision
ofMegavati Sukarnoputri in politics, elevated her to the presidency in
2001.When she ruled government there were a lot of problems- specially
corruption. She was first female president of Indonesia who was rankedthe
list of 100 most powerful women in the world. Her name went down to
history as the Prime minister who is leading the country, the 5th women
president in the muslim world. [1]

After presidential elections in the country started period of four year se-
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lections in 2004. After two presidential terms in 2014 Yudhoyono left post
as president and Joko Vidodo was new candidate.

Despite tostrong impact ofcrisis(1997) but in 2000 economy began to
develop at a high level (on average in 2010 - 5,4% and from 2011to 2015-
5,5%). Indonesiahad reduced debt level from87% of GDP(in 2000) toto
27% (in 2016).Introduction of macroeconomic stabilization, export-ori-
ented policies and attract foreign capital should be noted as positive facts.

Parallel to the growth of domestic consumption reduction of oil produc-
tion in 2004 led to become importer of oil - Indonesian oil. [7] Indonesia
was no longer a member of OPEC from 2009 and only in 2016 was again
member of this organization. 2000s country remembered with a reduction
of dependence on raw materials. In 2008, the share of electronics and en-
gineering products and light industry products - 10% was the share of about
9%.

Having won a convincing victory in the presidential election until 2014,
according to the figures presented his Economic reform program in April
2010 the planned government Yudhoyono. Per capital income is expected
to rise from $ 2,590 to $ 4,500. Indonesian government targeted to reduce
levels of unemployment from 8% to 5-6% , poverty from 14% to 8-10%,
inflation from 8%to 4-6%. The main social tasks were to reduce the gap
between the poor and rich at the same time to strengthen political stability.
Most investments were envisaged for the construction of infrastructure,
mainly energy sector, as well as construction of roads and bridges linking
the most important islands of archipelago. Most important project was con-
struction of the 29 km bridge, linking Java and Sumatra. This project re-
quired so many investments and significant resources for energy
development. Currently Indonesia is looking for new partners for the con-
struction of power plants based on geothermal and nuclear energy.

Along with continuation of modernization, developing infrastructure,
concept establishing groups of industry enterprises to diversification, with
one word courses are based on the concentration of production. At the same
time, freedom of Indonesian companies expanding. Main task is increase
productivity and competitiveness of Indonesia in the global market. [5]

Indonesia is one of the most successful examples for path relative to
commodity dependence. Region is famous its economic wonders. South
Korea, Singapore, Taiwan, Hong Kong and later China has been following
the same economic development with various changes in different periods. 
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International Monetary Fund (IMF) released a report showing Indone-
sia's economic growth of 4.8 % in 2016. Report notes that economy of In-
donesia growing rapidly and continuously thanks to its economic policy
and increased consumption of household. As purchasing power increased,
consumption in households was a major boost to economic growth. [6] Re-
port notes that Indonesian government has taken a number of measures to
promote economic growth, including improving investment climate and
increasing investment in the state infrastructure and reducing government
regulation.
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NATIONAL�CULTURE�IN�GLOBALIZATION��

SUMMARY�

Cultural globalization refers to the transmission of ideas, meanings,
and values around the world in such a way as to extend and intensify social
relations.This process is marked by the common consumption of cultures
that have been diffused by the Internet, popular culture media, and inter-
national travel. This has added to processes of commodity exchange and
colonization which have a longer history of carrying cultural meaning
around the globe. The circulation of cultures enables individuals to partake
in extended social relations that cross national and regional borders. The
creation and expansion of such social relations is not merely observed on
a material level. 

Keywords: globalization, national interest, cultural polarization, cul-
tural assimilation, cultural hybridization 

The globalization process in the modern system of international relations
has reached its highest peak in the current period. Today, it is impossible
to think outside of globalization. Development of science and technology,
this makes the situation even more difficult. Changes in the 21st century
have become the most characteristic. The circumstances that we did not
even think about before have become the bitter reality of our present era.
Over the last decade, new production forces in the world have experienced
unprecedented changes. It should be noted that the more the society devel-
ops, also the problems facing it develop. American futurologists D. Nesbit
and R. Eburden show that "as technology develops, we hope to solve all
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our problems. However, with this we trap ourselves". Indeed, the scientific
technical revolution has led to the increase of weapons of mass destruction,
the spread of psychological, nervous and other infectious diseases, urban-
ization has increased, and some global problems have emerged.   

The conditions for the criteria of globalization are as follows:   
1. They are quite acute and current problems. If they are not used pur-

posefully, they can slow down public progress and destroy civilization.  
2. They represent the interests of all nations, peoples, and the whole

of mankind.  
3. They have a mixed socio-nature, biosocial nature.  
4. The collective efforts of their solution provide international coop-

eration of all members of the world community.  
Early in the twenty-first century, globalization, as a theoretical de-

bate and subject of political debates, has already become a social-cultural
reality. Today, as the typical features of a globalized cultural space can be
seen the following factors:  - Intensification of the process of expanding
the borders of economic, political, social and cultural relations;  

- The beginning of a new era of the post-Cold War era;  
- Transformation of the world economy;  
- Technological revolution;  
- Inability of national states to address global problems (demo-

graphic, ecological, human rights and the prevention of nuclear prolifera-
tion).   

In the formation of global civilization, experts have largely differenti-
ated four mega tendencies:  

Cultural polarization. The main causes of cultural polarization in the
XXI century are:  

- increasing economic and ecological imbalances among peoples and
regions; - religious and market fundamentalism;  

- ambition for race and ethnicity;  
- struggle for the acquisition of exhausted natural resources; - dis-

semination of weapons of mass destruction.  
Cultural assimilation. As you know, in the last 20 years of the twentieth

century, western liberalism ideas have won. F. Fukuyama's story about the
end of history has already been agreed by the public. According to this ar-
gument, there is no alternative to "vesternization", which involves the con-
sistent submission of the active population of the Earth to Western values
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and Western lifestyles through the ever-expanding systems of the world
market. According to Fukuyama, today there is a process of formation of
universal norms and rules in international relations.   

Cultural hybridization. The cultural hybridization trend started from the
end of the twentieth century. At the beginning of the 21st century, new qual-
ities were added to it. For example, the process of "creolization" of culture
has traditionally resulted in the emergence of new ethnic communities,
which led to the formation of transcultural convergence and translocal cul-
tures, in other words, diasporic cultures. Interestingly, the process of cre-
olization of culture has been rejected by the traditional localization and
national-state cultural identities.  

Translocal cultures have a network structure and create new cultural re-
gions. An example here is an increase in computer and telecommunications
networks resulting in the emergence of new professional worlds.   

Cultural insulation. Over the past 20th century, various forms of isola-
tion have been found in the country and regions. Interestingly, political and
cultural isolation ("sanitary cord") or cultural self-defense ("iron curtain")
were used to consolidate social systems to fight external and internal ene-
mies.  

One of the main places in contemporary globalization is cultural glob-
alization. Cultural globalization is a complex structure that includes both
homogenization and heterogeneity. The homogenization of cultures means
that consumers share the same social style, same consumption patterns
(even the same brands) and share the same cultural behaviors, in a word,
to be "homogeneous". The emergence of a global culture around the world
naturally creates cultural homogeneity. If we take a look at the general view
of the city streets, especially in the central streets, we will see clearly the
homogeneity. For example, the Times-Square in New York City and the
Japanese Ginza District are evident proof.  

Cultural globalization is also a process of weakening of national cul-
tures and local and ethnic cultures in line with the political and economic
transformation of national states.   

While the direction of cultural globalization can go in any direction,
many have suggested that countries like the United States have had a much
greater influence on globalizing culture. There is a great deal of evidence
to support this belief in American cultural globalization. Part of this has to
do with the size of the American economy, which is the largest in the world.
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In addition, it is one of the wealthiest economy. Furthermore, scholars argue
that the widespread use of English throughout the US is another important
factor. Namely, “The ability to speak English grants one access to almost
the entire U.S. population, as well as hundreds of millions of other people
around the world”.   

There is a large debate surrounding the issue of culture and globaliza-
tion, and it revolves around the questions of globalization and cultural di-
versity. Namely, the question that many ask is what are the effects of
globalization on cultural diversity? In this section, we will discuss the ef-
fects of globalization on culture. For those who question the effects of glob-
alization on culture argue that although there might be political economic
benefits of globalization, there are negative effects of globalization on cul-
ture.   

The critics of cultural globalization argue that a couple of things are
happening. First, they are arguing that as we are becoming more and more
connected (economically, technologically, culturally), we are becoming
more and more similar to one another. By sharing ideas, language, music,
the concern by some is that the differences that exist between different cul-
tures might become lost over time. For example, one of the primary con-
cerns is related to the issue of language. With certain languages being used
more than others (in terms of overall number of people that speak that lan-
guage), smaller languages might one day become extinct (the issue of ex-
tinct languages is not a new concern, but has happened over the history of
humankind).  

It is also important to note that every nation has self-defense in-
stinct. This instinct makes it possible to protect the country's national in-
terests by implementing various measures.  

The Republic of Azerbaijan has not been left out of the globalization
processes in the world. We would like to note that at the end of the 20th
and early 21st century, Azerbaijan was characterized by ethnic-national
Turkish thinking, and from a religious point of view is Islamic morality
and thinking. That is, during this period, our mentality has been shaped by
the synthesis of Azerbaijaniism, Turkism and Islamism. But other factors
also affect this process. Here we need to emphasize the Western factor. So,
the influence of Western values on our country and its impact on the de-
velopment of national and spiritual values is one of the actual issues today.
Globalization, which is the main direction of world politics, is accompanied
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by the intensive influence of Western culture on all countries of the world,
including Azerbaijan.   

It is globalized on the condition that Azerbaijan's spirituality, religion,
faith does not go away. Conservatism is preserved as much as possible in
matters of culture and morality. The protection of cultural values is re-
flected in Article 40 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan
adopted in 1995. In addition, a number of decrees signed in the country
serve the nation's spiritual renaissance and cultural rise. Orders on "The
National Encyclopedia of Azerbaijan" and "On the implementation of
Latin-language mass-media in Azerbaijan" have once again demonstrated
the commitment of the state to national-spiritual heritage.  

The Azerbaijani government has adopted a document titled "Strategic
Development Policy for Cultural Policy". The preparation of such a pro-
gram will lead to the establishment of the national model of our country.  

The Azerbaijani people return to their national-moral values by build-
ing a free and sovereign state, carrying out cultural and economic reforms,
and using the experience of democratic countries. Our state pursues a dem-
ocratic culture policy. Also integrated into the modern world culture. We
must comply with form changes based on experience and progressive sci-
ence achievements.   

There are also positive effects of globalization on the Azerbaijani val-
ues. Gradually the effects of globalization and the dynamic economic mod-
ernization of the state require the political renewal of this modernization,
ie the dominance of liberaldemocratic values in the society. This, in turn,
has a positive impact on the formation of civil society in Azerbaijan.   

It is necessary to ensure the political and legal equality of people be-
longing to different religious and national values, and to create a basis for
the national-cultural development of ethnic minorities in the country.
Therefore, the national cultural policy of states should be established so
that the country can ensure its cultural security. In particular, protect against
external threats. Here, only the big states (especially the G7 states) are
using national concepts. They are able to provide their cultural security at
the global level, not only at the local and regional level.   

As you can see, the phenomenon of globalization first of all opens the
gates of the world's economy. Expands the economic exchange among the
countries. On the other hand, it is a very serious blow to national values.
Globalization leads to the gradual emergence of a single world space, so-
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cial-political, cultural space. In this process, cultural values of super powers
play a dictatorial role. That is, it is presented as leading values.   
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