İQTİSADİ VƏ SİYASİ
ELMLƏR JURNALI
ELMİ-ANALİTİK, PRAKTİKİ
ISSN 2518-7082 (Print)
ISSN 2519-4925 (Online)

¹3
SENTYABR
2019

Journal of
Economics and Political Sciences
No. 3
SEPTEMBER 2019

İqtisadivəSiyasiElmlər
Jurnalı
№ 3 (16) 2019

Bakı-2019

İQTİSADİVƏSİYASİELMLƏRJURNALI

Jurnalıntəsisçilərivəhəmredaktorları:
Laçın Vəzir oğlu Abışlı
İkram İsmayıl oğlu Cəbrayılov
Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində mətbu nəşr kimi № 4022
qeydiyyat nömrəsi ilə 01.12.2015-ci il tarixində qeydiyyata alınmışdır.
JurnalISSN2518-7082 (Print), ISSN2519-4925 (Online) nömrələri ilə
Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi mərkəzində qeydiyyata alınmışdır.

Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası
Rəyasət Heyətinin 31 mart 2017-ci il tarixli (Protokol № 06-R) qərarı ilə
“Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması
tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısına” iqtisad elmləri və siyasi elmlər
üzrə daxil edilmişdir.
Tel: (+994 12) 539-60-57, (+994 12) 510-48-53
Web: www.maarif.az
E-mail:journal@maarif.az; abishli@gmail.com; c.ikram84@gmail.com
Jurnal rüblük dövriliklə nəşr olunur. Elmi məqalələr azərbaycan, rus, ingilis,
o cümlədən Redaksiya şurasının tövsiyə etdiyi digər dillərdə çap edilir.
Elmi məqalələr yanlız nüfuzlu təşkilat və alimlərin rəyləri nəzərə alınmaqla,
Redaksiya şurasının qərarı ilə çap edilir.

İşçiqrup:
Qalib Qafarlı, Fərhad Aydınlı, Vəfa Cəlilqızı, Aytəkin Orucova

REDAKSİYAŞURASI
prof. Məhərrəmov Amil (Sədr)
akademik, i.e.d. Nuriyev Əli

Bakı Dövlət Universiteti
AMEA

prof. t.e.d. Abbasbəyli Ağalar
prof. i.e.d. Bekçi İsmail
prof. i.e.d. Çekmaryov Vasiliy
prof. f.e.f.d. Əhmədov Əli
prof. i.e.d. Əhmədov Nazim
prof. i.e.d. Əliyev Tərbiz
prof. t.e.d. Həsənəliyev Zeynalabdin
prof. s.e.d. Hüseynova Hicran
prof. s.e.d. Məmmədov Hikmət
prof. f.r.e.d. Orucov Elşar
prof. i.e.d. Rüstəmbəyov Hacıağa
prof. i.e.d. Rüstəmov Ağarza
prof. i.e.d. Sadıxov Rahim
prof. s.e.n. Ştol Vladimir
prof. i.e.d. Həsənova Pəri

Bakı Dövlət Universiteti
Nevşehir Universiteti, Türkiyə
Kostroma Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti
AMEA
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Bakı Biznes Universiteti
MDB ölkələri İnstitutu
Bakı Dövlət Universiteti

dos. i.f.d. Abışlı Laçın
dos. h.e.f.d. Babazadə Mehriban
dos. i.f.d. Cəbrayılov İkram
dos. i.f.d. Eyyubov Kamran
dos. i.f.d. Əhmədova Sədaqət
dos. i.f.d. Əliyev Vüqar
dos. s.e.f.d. Güləliyeva Afət
dos. f.e.f.d. İbadov Nazim
dos. s.e.f.d. Məmmədov Kərəm
dos. s.e.f.d. Qaraşova Səbinə
dos. i.f.d. Qarayev Fərhad
dos. f.e.f.d. Əfəndiyev Məcid
dos. i.f.d. Sarıyev Kutais
dos. i.f.d. Şamilova Hürü
dos. f.e.f.d. Şirinov Azər
dos. s.e.f.d. Talıbov Rza
dos. i.f.d. Xasiyeva Leyla

Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti

s.e.f.d. İbrahimov Əlimusa
s.e.f.d. Hüseynov Fərhad
s.e.f.d. İsmayılzadə Xəyyam
s.e.f.d. Rzayev Oqtay

Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019

3

EDITORIALBOARD
prof. Maharramov Amil (Chief)
acad. Nuriyev Ali

Baku State University
National Academy of Sciences of Azerbaijan

prof. Abbasbeyli Aghalar
prof. Bekchi Ismail
prof. Chekmarev Vasiliy
prof. Ahmadov Ali
prof. Ahmadov Nazim
prof. Aliyev Tarbiz
prof. Hasanaliyev Zeinal
prof. Huseynova Hijran
prof. Mammadov Hikmat
prof. Orudzhev Elshar
prof. Rustambeyov Hajiaga
prof. Rustamov Agarza
prof. Sadykhov Rahim
prof. Stoll Vladimir
prof. Hasanova Pari

Baku State University
Nevshehir University, Turkey
Kostroma State University
Baku State University
Nakhchivan State University
National Academy of Sciences of Azerbaijan
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Nakhchivan State University
Baku Business University
Institute of the CIS Countries
Baku State University

docent Abishli Lachin
docent Babazade Mehriban
docent Jabrailov İkram
docent Eyyubov Kamran
docent Akhmedova Sedaget
docent Aliyev Vugar
docent Gulaliyeva Afet
docent Ibadov Nazim
docent Mammadov Karam
docent Garashova Sabina
docent Karaev Farhad
docent Afendiyev Majid
docent Sariev Kutaisi
docent Shamilova Huru
docent Shirinov Azer
docent Talibov Reza
docent Khasiyeva Leila

Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University

PhD Ibrahimov Alimusa
PhD Huseynov Farhad
PhD Ismailzade Khayyam
PhD Rzayev Oktay

Baku State University
Baku State University
Baku State University
Baku State University

4

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019

РЕДАКЦИОННЫЙСОВЕТ
проф. д.э.н. Магеррамов Амиль (Пред.)
акад. НАНАР д.э.н. Нуриев Али

Бакинский Государственный Университет
НАН АР

проф. д.и.н. Аббасбейли Агалар
проф. д.э.н. Бекчи Исмаил
проф. д.э.н. Чекмарев Василий
проф. д.ф.ф.н. Ахмедов Али
проф. д.э.н. Ахмедов Назим
проф. д.э.н. Алиев Тарбиз
проф. д.и.н. Гасаналиев Зейнал
проф. д.п.н. Гусейнова Хиджран
проф. д.п.н. Мамедов Хикмет
проф. д.ф.м.н. Эльшар Оруджев
проф. д.э.н. Рустамбеков Гаджиага
проф. д.э.н. Рустамов Агарза
проф. д.э.н. Садыгов Рахим
проф. д.п.н. Штоль Владимир
проф. д.э.н. Гасанова Пери

Бакинский Государственный Университет
Университет Невшехир, Турция
Костромской Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Нахичеванский Государственный Университет
НАН АР
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Нахичеванский Государственный Университет
Бакинский Университет Бизнеса
Институт Стран СНГ
Бакинский Государственный Университет

доц. д.ф.э. Абишли Лачин
доц. д.ф.ю.н. Бабазаде Мехрибан
доц. д.ф.э. Джабраилов Икрам
доц. д.ф.э. Эюбов Камран
доц. д.ф.э. Ахмедова Седагет
доц. д.ф.э. Алиев Вугар
доц. д.ф.п.н. Гюльалиева Афет
доц. д.ф.ф.н. Ибадов Назим
доц. д.ф.п.н. Мамедов Карам
доц. д.ф.п.н. Гарашова Сабина
доц. д.ф.э. Караев Фархад
доц. д.ф.ф.н. Ефендиев Меджид
доц. д.ф.э. Сариев Кутаис
доц. д.ф.э. Шамилова Хуру
доц. д.ф.ф.н. Ширинов Азер
доц. д.ф.п.н. Талыбов Реза
доц. д.ф.э. Хасиева Лейла

Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет

д.ф.п.н. Ибрагимов Алимуса
д.ф.п.н. Гусейнов Фархад
д.ф.п.н. Исмаилзаде Хайям
д.ф.п.н. Рзаев Октай

Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет
Бакинский Государственный Университет

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019

5

M Ü N D Ə R İ C AT
İQTİSADİYYATBÖLMƏSİ
НОВРУЗА ГЕИС кызы АДИЛОВА
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ...............................................................8
NİCAT TƏBİB oğlu İSAQOV
SOSİAL MÜDAFİƏ PROQRAMLARININ
SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFA TƏSİRLƏRİ..............................................18
SƏBİNƏ NAMİQ qızı SADIQ, RASİM TAPDIQ oğlu HƏSƏNOV
REGİONAL SİYASƏT: İNKİŞAFIN TARAZLIĞI
VƏ RESURSLARIN SƏMƏRƏLİLİYİNİN TƏMİN EDİCİSİ KİMİ ..............32
MAHİR TAPDIQ oğlu ABBASZADƏ
İQTİSADİ ARTIMIN TƏMİN OLUNMASINDA MALİYYƏ
RESURSLARINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ ...............51

SİYASƏTBÖLMƏSİ
ЭМИН ДЖАМО оглу ГАДЖИНСКИЙ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ БАНДЫ ГЕНЕРАЛА АНДРОНИКА –
ОРГАНИЗАТОРА ГЕНОЦИДА ПРОТИВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА И ЕГО ОЦЕНКА .............................61
SƏRXAN MƏZAHİR oğlu HÜSEYNLİ
TÜRKİYƏ İRAN ƏLAQƏLƏRİ:
TARİXİ RƏQABƏT VƏ PRAQMATİK ƏMƏKDAŞLIQ...........................73

6

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019

CONTENTS
SECTIONOFECONOMICS
NOVRUZA GEIS gizi ADILOVA
FORMING OF THE SYSTEM OF NATIONAL INNOVATION.................88
NIJAT TABIB oglu ISAGOV
IMPACTS OF SOCIAL PROTECTION PROGRAMS
ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT ...............................................96
SABINA NAMIQ kizi SADIQ, RASIM TAPDIQ oglu HASANOV
REGIONAL POLICY: BALANCE OF DEVELOPMENT
AND RESOURCES AS EFFECTIVENESS PROVIDER..........................110
MAHIR TAPDIQ oglu ABBASZADEH
EFFICIENT USAGE ISSUES OF FINANCIAL RESOURCES
IN ECONOMIC GROWTH ENSURING...................................................127

SECTIONOFPOLITICS
EMIN JAM oglu HAJINSKI
THE CRIMES OF THE GANG OF GENERAL ANDRANIK
- THE ORGANIZER OF THE GENOCIDE OF THE
AZERBAIJANI PEOPLE AND ITS ASSESSMENT.................................136
SARKHAN MEZAHIR oglu HUSEYNLI
TURKEY-IRAN RELATIONS: HISTORICAL RIVALRY
AND PRAGMATIC COOPERATION........................................................147

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019

7

İQTİSADİYYAT

НОВРУЗА ГЕИС кызы АДИЛОВА

НОВРУЗАГЕИСкызыАДИЛОВА
Доцент, Бакинский Государственный Университет
E-mail: adilova.novruze.20@mail.ru
УДК 330.1
JEL code: O3
ФОРМИРОВАНИЕНАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙСИСТЕМЫ
АННОТАЦИЯ
В настоящее время к национальным экономикам предъявляются
новые требования, касающиеся их конкурентоспособности и инновационного пути роста. В перспективе повышающаяся открытость
национальных экономик требует придерживания принципа замены
импортоориентированной структуры на экспортоориентированную.
Приведенный в статье анализ показывает на необходимость перевода уже улучшающееся инвестиционной структуры в республике на
формирование и рост инновационной тенденции развития.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный потенциал, инновационный процесс, инновационный ресурс, национальная система нововведений, национальная инновационная система,
структура экономики, конкурентоспособность национальной экономики.
В современный период многие страны связывают свои перспективы на долгосрочный устойчивый рост с переходом на инновационный путь развития, характеризирующийся более широким
использованием в экономике в целом и в отраслевом разрезе новейших достижений науки, техники, информационных технологий,
новых материалов, ресурсосберегающих методов создания национального дохода. Экономически очевидно, что инновационное развитие обеспечивает высокую добавленную стоимость продукции. Со
становлением инновационного пути развития экономика страны становится менее зависимой от ценового влияния и значительно более
устойчивой к кризисным процессам. В этой связи становление уже
8
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начавшегося, формирующегося инновационного пути развития
весьма актуально для республики в настоящее время. Инновационность развития страны указывает на её способность к саморегулированию, самообновляемости, быстрой приспособляемости к
изменяющимся научным, экономическим, социальным тенденциям.
Прошедший мирохозяйственный опыт показывает, что устойчивое,
конкурентоспособное, длительное развитие всё в большей мере зависит не от ресурсных возможностей, а от инновационных достижений.
Переходакинновационномуразвитию
Необходимость устойчивого инновационного развития экономики
обусловливается сложившейся ситуацией в мире. Расширение внутренней и международной торговли, интеграция республики в глобальный мировой рынок предполагает последовательное прохождение
стадий воспроизводства с применением инновационных принципов
хозяйствования. В современный период экономика республики находится на стадии перехода к инновационному развитию, подразумевающему распространение инновационного процесса во времени и в
пространстве. Известно, что различие условий экономической жизнедеятельности предобусяовливает различный уровень инновационного
развития. К ним относятся особенности природно-ресурсного потенциала, геополитическое положение, структура экономики и др.
В трактовке инновационного потенциала можно выделить несколько основных подходов, к которым относятся: 1. совокупность
различных видов ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности; 2. способность системы к трансформации в
новое состояние для удовлетворения разноуровневых потребностей;
3. структура, объединяющая зри составляющие потенциала - ресурсную, внутреннюю и результативную, существующие во взаимодействии и взаимообусловленности; 4. Возможность создания новшеств,
осуществления инноваций [1, с.16-17].
На количественный и качественный особенности инновационного
потенциала влияют колебания экономического цикла, в основе которых лежат потребности в замене части основного капитала. Последовательность смены фаз экономического цикла определяется
структурой накопления основного капитала. Экономически объективной предпосылкой обновления капитала является окупаемость ресурİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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сов. Способность национальной экономики технологически и коммерчески использовать научно-технические знания является характеристикой их инновационного потенциала. Степень и масштаб
использования инновационного потенциала оценивает положение
страны в мировом хозяйстве, а также определяет направленность будущего развития. Инновационная деятельность традиционно связана
с высоким уровнем риска, так, по статистическим данным только 10%
всех внедряемых разработок имеет коммерческий успех [4, с.882]. Непосредственно с инновационным процессом связан процесс модернизации. Прежде всего, каждая страна развивается в соответствии с
общими экономическими закономерностями, ибо нарушение их негативно сказывается на результатах социально- экономической динамики отдельной страны. Специфика же экономического развития
должна учитывать следующие факторы: наличие природных ресурсов, климатические условия, величину национального богатства, демографическую структуру страны, протяжность государственных
границ, географическое расположение, национальный менталитет, политический строй. Важнейшей характеристикой национальной экономической системы является её конкурентоспособность. При выборе
ориентации экономической деятельности учитываются следующие
факторы: близость природных ресурсов, стоимость их добычи и переработки, выгодное экономико-географическое положение, величина
потребительского спроса, стоимость тарифов на коммунальные
услуги, величина налоговых выплат, состояние и степень развитости
транспортной инфраструктуры. Национальная инновационная система представляет собой совокупность экономических субъектов-институтов, производящих новые знания, правовых, финансовых,
социальных институтов, общественных норм, участвующих в создании новых знаний, их хранении, распространении, трансформации в
новые технологии, продукты и услуги, потребляемые обществом [2,
с. 145-146]. Переход на инновационный путь развития - ключевая проблема современной экономики страны. Современные национальные
инновационные системы рыночного типа базируются ни либеральноинновационных принципах, включающих следующие: открытость национальной экономики, законодательное закрепление права частной
собственности и на результаты интеллектуальной деятельности, равноправие-хозяйственных субъектов, законодательное обеспечение
10
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конкурентной среды. В настоящее время Азербайджанская Республика проходит первые этапы формирования национальной инновационной системы, поскольку структурная перестройка только
формируется, о чем говорит сохранение сырьевой тенденции и высокая доля топливно-сырьевой отрасли в отраслевом и внутрипромышленном секторе. Надо отметить, что первые шаги по созданию
современной национальной инновационной системы в республике
уже предприняты, имея в виду инвестиционную направленность в
развитии ненефтянного сектора экономики. Сложность проблемы заключается в том, что формирование инновационной системы рыночного типа должно происходить в период еще не завершенных
рыночных преобразований. Необходимо учесть, что за период рыночных реформ произошло резкое снижение научно-технического потенциала: общий объем научно-технических работ, численность научного
персонала, абсо лютная и относительная величина расходов на научно-исследовательские разработки. Обобщающим показателем результатов инновационной деятельности служит объем инновационной
продукции в общем объеме выпущенной продукции. Недостаточная
результативность инновационной деятельности определяется показателями экспорта. В то же время в структуре национальных экономик
развитых стран преобладают высокотехнологические отрасли, характеризующиеся низкой материало и трудоемкостью, хотя и очень высокой долей затрат на НИОКР в добавленной стоимости, а также
отрасли сферы услуг. Особенность технологии этих отраслей состоит
в том, что они базируются на широком использовании результатов интеллектуального труда, в этих странах развитие инноваций и качества
человеческого капитала является главной целью инвестиционной политики.
В долгосрочном плане инновационный характер развития будет
продолжаться. Развитие глобальных процессов в сфере НИОКР непосредственно повлияет на состояние национальных систем нововведений - НСН - и может привести в ближайшей перспективе к их
значительной трансформации. Концепция НСН и их роли в процессах
технологического и экономического развития стала формироваться
учеными разных стран с конца 80-х годов прошлого столетия. В
центре внимания этой концепции находятся национальные особенности организации инновационного процесса в разных странах, функİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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ции общественных и частных институтов, формы взаимодействия
этих институтов на различных стадиях нововведений. В соответствии
с этой концепцией ключевую роль в реализации технологических изменений играют факторы, имеющие национальную специфику [3, с.
19]. Эти факторы выражают исторический опыт, культуру, традиции,
размер государства, его геополитическое положение, национальные
интересы, сложившуюся систему образования, масштабы экономики,
структуру рынка, взаимоотношения экономических субъектов друг с
другом и с государственными структурами. Инновационный потенциал промышленных фирм и их конкурентоспособность зависит в
первую очередь от их поддержки на национальном уровне. Соответственно, продолжится на национальном и международном уровне'процесс сближения науки и промышленности. Углубление
сотрудничества приведет к тому, что все больше научно-исследовательских работ станет носить открытый характер. Современное меняющееся общество требует ориентации на модернизацию,
сочетающей объединение общечеловеческих и национальных принципов социально-экономического развития. Этой тенденции придерживаются развитые страны. Американский экономист, лауреат
Нобелевской премии Р.Солоу показал, что технологические изменения
увеличивают производительность капитала и позволяют при прежнем
объеме ресурсов выпускать больше продукции высшего качества. Расчеты Р.Солоу, Д.Хендрикса, Э.Денисона, П.Самуэльсона показали, что
в XX веке прирост ВВП в развитых странах благодаря инновациям
стал величиной, относительно независимой от таких показателей, как
увеличение численности работников, расходов сырья, капитальных
затрат [3, с.20] В настоящее время 90% прироста производительности
труда определяется НТП, а не ростом капиталовооруженности.
Именно такое положение позволило малым странам, не имеющим богатых природных ресурсов, выйти на передовые позиции по темпам
экономического роста и повышения качества жизни. В 90-х годах,
когда разрушился старый хозяйственный механизм, а новые рыночные отношения еще не были сформированы, произошло резкое снижение инновационной активности во всех сферах экономической
жизнедеятельности. Во всем постсоциалистическом пространстве
резко снизились расходы на научно-исследовательские работы. Расходы на науку в Азербайджане также резко снизились, составляя на
12
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сегодняшний день 0,2% от ВВП 0,6% от расходов государственного
бюджета, что в 2,5 раза меньше соответствующих расходов по странам СНГ. Эти расходы в Японии и США составляют -3%, в странах
ЕЭС-2,5 % в странах Центральной и Восточной Европы-2%. Основным конкурентным преимуществом в современном мире является не
обладание дешевыми ресурсами, а наличие значительного научно-исследовательского, образовательского потенциала. Экономика республики по-прежнему функционирует за счет экспортно-сырьевой
модели экономического роста, что к сокращению национальных ресурсов и подрывает стимулы к инновационному развитию.
Несмотря на это в условиях глобализации инновационный путь
развития для республики является безальтернативным. Несмотря на
наличие природных ресурсов экономически очевидным становится
утверждение, что нефтегазовые доходы уже не способны выступать
в качестве основного источника экономического роста. Поэтому необходима структурная перестройка экономики, трансформация социально-экономических отношений, становление общественной
системы нового типа. В условиях растущей глобализации мирового
хозяйства и поиска новой парадигмы важнейшим условием прогрессивного роста является становление инновационного пути развития.
В экономическом росте традиционные ресурсоемкие отрасли принимают убывающее значение при возрастании роли наукоемких, высокотехнологичных отраслей с высокой долей добавленной стоимости.
Помимо того в условиях ограниченности природных и финансовых
ресурсов селективная поддержка отдельных отраслей становится малоэффективной экономической политикой. Необходимо мобилизовать
ресурсы для достижения общенациональной цели и в зависимости от
уровня экономического развития, прежде всего, необходимо уделять
внимание нововведениям, инновационным параметрам, конкурентоспособным производствам с высокой долей добавленной стоимости.
Как показывает анализ таблицы, динамика основных показателей
находится в непосредственной зависимости друг от друга, которая
определяется изменениями в производстве промышленной продукции, добывающей промышленности, основного ресурсного потенциала, тенденциями инвестиционных вложений, внешнеэкономической деятельности. Эти показатели предопределяют потенциал инновационной деятельности.
İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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Динамикаосновныхпоказателей,характеризующих
инновационныйпотенциалэкономикиАзербайджана[5].
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ȼȼɉɜɤɩɪɟɞɝ
ɉɪɨɦɵɲɩɪɨɞ
ɂɧɜɟɫɬɜɨɫɧɤɚɩɢɬ
Ⱦɨɛɵɜɩɪɨɦ
Ɉɛɪɚɛɩɪɨɦ
Ⱦɨɛɵɱɚɧɟɮɬɢɦɥɧɬɨɧ
Ⱦɨɛɵɱɚɝɚɡɚɦɥɧɤɭɛɦ
ɂɧɨɫɬɪɢɧɜɟɫɬ
ȼɧɭɬɪɢɧɜɟɫɬ
ɜɬɱɜɧɟɮɬɩɪ
ɉɪ-ɜɨɦɚɲɢɧɢɨɛɨɪɭɞɩɪɨɦ
ɉɪɨɢɡɤɨɦɩɶɬɗɅ
ɉɪɨɦɟɠɩɪɨɞ%
ȼɚɥɨɜɞɨɛɫɬ%
Ɋɚɫɯɧɚɭɤɤȼȼɉ
ɜɤȽȻ
Ȼɟɡɪɛɨɬ
ɂɧɞɟɤɫɪɨɡɧɰɟɧ
ɗɤɫɩɨɪɬɤɩɪɟɞɝ

2005
2010
126,4 105,0
133,5 102,6
117,2 121,2
67,4 78,9
25,9
15,9
22,2
50,2
5732
16673
68,7
46,9
31,3
53,1
77,7 35,8
0,4
0,6
0,09
0,2
42,8
31,5
57,2
68,5
0,2
0,2
1,3
0,8
7,3
5,6
109.6 105,7
120,2 125,3

2011
100,1
95,0
127,3
80,5
14,3
45,6
16361
40,2
59,8
ɡ
0,5
0.2
30,3
69,7
0,2
0,7
5,4
107,0
88,7

2015
102,2
97,7
118,5
78,8
15,3
43,4
17242
40,0
60,0
41,6
0,5
0,2
30,2
67,8
0,2
0,7
5,2
101,1
86,2

2016
105,8
101,8
115,1
77,2
16,5
43,4
17895
37,6
62,4
46,8
0,8
ɈȾ
33,4
66,6
0,2
0,6
5.0
102,4
105,1

Динамика показателей инновационной деятельности, таких, как
доля обрабатывающей промышленности, расходы на научно-исследовательские работы, производство наукоемкой продукции значительно
отстают от соответствующих показателей развитых стран, несмотря
на имеющие место в последние годы определенное улучшение инвестиционной структуры республики. По мере вовлечения в мировое
экономическое пространство все более возрастает необходимость в
инновационной ориентации экономики республики. Инновационная
ориентация значительно увеличивает способность экономики для
обеспечения экономической безопасности. А среди показателей, характери зующих экономическую безопасность выделяются следующие: темпы роста ВВП, инвестиции в основной капитал, доля затрат
на науку, доля машиностроительной продукции в общем объеме про14

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

İQTİSADİYYAT

мышленного производства, доля инновационной продукции в общем
объеме промышленности, структура экспорта с наличием или отсутствием в нем инновационной продукции. Все эти перечисленные показатели за период трансформации в республике имели резкую
тенденцию к снижению и по настоящее время сохраняется их незначительная величина. Так, доля обрабатывающей промышленности
снизилась до 15-16%, в том числе доля машиностроения до 0,8%, металлургии до 0,9%, производство нефтяной продукции до 7,6%, пищевой продукции до 1,7%, легкой промышленности до 0,4%, но
производство компьютеров составило 0,3%. Надо отметить, что промышленность состоит из наиболее разнообразных отраслей, и именно
в ней происходит преобразование различных видов ресурсов, сырья,
энергии и материалов в различные товароматериальные продукты. Валовая добавленная стоимость выражает фактическое количество произведенной продукции, а доля машиностроения в ВДС отражает
уровень инновационности национальной экономики. В то же время
снижение доли отраслей пищевой и легкой промышленности, низкая
доля услуг в ВВП характеризует степень социальной ориентированности национальной экономики.
Современные национальные системы основываются на следующих принципах развития страны: открытость национальной экономики и ее интеграция в глобальное мировое хозяйство;
законодательное закрепление прав частной собственности и на интеллектуальную деятельность; равноправие хозяйствующих субъектов;
законодательное обеспечение конкурентной среды. Основными конкурентными преимуществами азербайджанской экономики являются:
традиционно растущая величина трудовых ресурсов и их относительно высокий уровень образования; наличие академических институтов, Вузов и научных организаций; большие запасы природных
ресурсов. К числу отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке,
относится топливно-сырьевые нефть - и газодобыча. Необходимо продолжение коренной реструктуризации производства, т.е. переход от
сырьевой ориентации промышленности с доминированием топливного производства (около 80% всей промышленности) к преобладанию обрабатывающих отраслей и прежде всего машиностроения с
использованием достижений современного высокотехнологического
производства, внедрением информационных технологий во всех сфеİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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рах общественного производства. В тоже время реструктуризация
тесно связана с технологической институциональной модернизацией
промышленности. В свою очередь модернизация невозможна без тесной интеграции с исследовательскими организациями и инновационными структурами. Для обеспечения перехода экономики к
значительно более продвинутой, современной стадии экономического
развития необходимо осуществить перевод на инновационный путь
роста, с освоением в промышленности современных технологий и выпуском новых машин и оборудования. Основным условием создания
предпосылок устойчивого, конкурентоспособного, социально-ориентированного развития национальной экономики является существенное повышение научной и инновационной деятельности,
формирование новой экономики.
В современных условиях развитие глобальных процессов в сфере
научно-исследовательских разработок неизбежно повлияет на состояние национальных систем нововведений и будущем может привести
к их значительной трансформации. Концепция национальных систем
нововведений стала формироваться в конце XX столетия и в центре
ее внимания находятся национальные особенности организации инновационного процесса в разных странах, функции отдельных общественных и частных институтов, а также формы их взаимодействия
на различных стадиях осуществления технологических нововведений.
В соответствии с концепцией национальной системы нововведений
ключевую роль в реализации технологических изменений играют факторы, выражающие национальную специфику.
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MİLLİİNNOVASİYASİSTEMİNİNFORMALAŞMASI
XÜLASƏ
Təqdim olunmuş məqalədə innovasiya problemlər məsələlərinə
baxılmışdır. Qeyd edilir ki, müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın inkişafının
yeni tələblərindən biri də innovasiyanın tətbiqidir. İnnovasiya iqtisadiyyatda rəqabətqabiliyyətü məhsulların hazırlanmasında mühüm rola malikdir. Məqalədə həmçinin göstərilir ki, respublikada innovasiyalı inkişafa
təkan verən investisiya strukturu da təkmilləşməkdədir.
Açar sözlər: innovasiyalı inkişaf, innovasiya potensialı, iımovasiya
prosesi, innovasiya resursu, milli innovasiya sistemi, iqtisadiyyatın strukturu, milli iqtisadiyyat, rəqabətqabiliyyətlilik.
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XÜLASƏ
Azərbaycan Respublikasında əhalinin sosial müdafiəsi və yoxsulluğun
aradan qaldırılması sahəsində həyata keçirilən dövlət proqramlarının
əhəmiyyəti açıqlanır, bu sahədə inkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələrin
təcrübəsinin təhlili verilir. Müxtəlif ölkələrin sosial müdafiə proqramlarının
sosial-iqtisadi inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi xüsusiyyətləri qeyd
edilir. Məqalədə əldə edilən nəticələr sosial müdafiə proqramlarının müsbət və mənfi tərəflərini üzə çıxarmağa və gələcəkdə tətbiqində problemlərin
aradan qaldırılma imkanlarını araşdırmağa şərait yaradır.
Açar sözlər: sosial müdafiə proqramı, model, ünvanlı sosial yardım,
ehtiyac, müavinət, sosial müdafiə sistemi
Giriş
Əhalinin sosial müdafiə sistemi formalaşdırılan zaman ölkənin iqtisadi,
sisyasi və mədəni xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla yanaşı, davamlı inkişafa
nail olmaq üçün səhiyyədə, təhsildə, elmdə, mədəniyyətdə və bu kimi digər
sahələrdə əsas problemlərin həll olunmasına da çalışılmalıdır. Yüksək rifah
və layiqli həyat – hakimiyyətin əsas vəzifəsi olmaqla, yalnız ehtiyacı olanlara köməkdən ibarət olmayıb, həm də insanların sağlamlağına, peşəkarlığına, mədəni, şəxsi inkişafına qoyulan investisiyaları nəzərdə tutur. Uzun
illərdir ki, sosial müdafiə sisteminə iqtisadi artım nəticəsində yaradılan
nemətlərin yenidən bölüşdürülməsi aləti kimi, son illər isə hətta iqtisadi
artımın sürətlənməsinə təsir edən səmərəli vasitə kimi baxırlar. Real
vəziyyəti düzgün təhlil edə bilən siyasətçilər ölkədəki sosial-iqtisadi
vəziyyəti yaxşılaşdırmaq və ümümiqtisadi inkişafa, siyasi sabitliyə nail
olmaq üçün sosial sahədə dövlət proqramlarının qəbul edilməsini və həyata
18
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keçirilməsini önə plana çəkirlər[10, s. 53]. Sosial proqramların sosial
köməyi alanlara təsiri ilə bağlı kəmiyyət qiymətləndirilməsi aparılsa da
ümumilikdə, bu proqramların iqtisadiyyata təsiri hələ də geniş təhlil
edilməmişdir. Bəzi tədqiqatlarda sosial proqramların iqtisadi artıma olan
təsirinin yüksək olması qeyd edilir. Amma bu proqramların həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilən nəticələrin büdcədən ayrılan vəsaitin xərclənməsi effektindən yüksək olmasından bəhs edən nümunələr olsa da
sosial proqramların hesabına qoyulan investisiyaların göstəricilərinin istehsal investisiyalarının etalon göstəriciləri səviyyəsinə hələ də çatmasının
mümkün olmadığı qeyd edilir. Bu da təəccüblü deyil, cünki sosial müdafiə
yenidən bölgünü aparmağa və yoxsulluğu azaltmağa yönəldilir, məhsuldarlıq isə sosial müdafiə sistemində investisiyaların xeyrinə arqument kimi
istifadə edilmir. Sosial müdafiə xərclərinin əsaslandırılması arqumenti kimi
yoxsulluğun aşağı salınması göstərilə bilir. Lakin iqtisadi artımla bağlı olan
arqument hələ də sosial proqramların qəbul edilməsində stimullaşdırıcı vasitə kimi istifadə edilmir. Bununda əsas səbəbi sosial müdafiənin bir sıra
hallarda iqtisadi artıma mənfi təsir edilməsi qeyd edilir. Dünya Bankı 20002012-ci illər ərzində müxtəlif ölkələrdə həyata keçirilən sosial müdafiə proqramlarının təqribən 40%-də iqtisadi artımla bağlı heç bir əsaslandırmanın
olmadığını göstərir. Sosial müdafiə sahəsində bəzi effektlər, məsələn, proqramların maliyyələşməsi üçün vergiqoyma ilə bağlı ziddiyətlər yalnız
sosial müdafiə üçün xarakterik deyil. Belə ki, yeni işin axtarışı və yaxud
müavinətlərin alınması nəticəsində mobilliyin məhdudlaşdırılması da bu
sahə üçün xarakterik bir haldır. Belə neqativ hallar çox az halda iqtisadi
tədqiqatlarda göstərilsə də dövlətin sosial öhdəliklərinin həcmi və artım
tempi son dövrlər onun maliyyə imkanlarını üstələməyə başlayıb. Bu da
sosial müdafiə sisteminin idarə edilməsində düşünülməmiş addımların atılmasının nəticəsi kimi izah olunur.
Sosialmüdafiəproqramlarınınməqsədivəməqsədəçatmanın
qiymətləndirilməsiproblemləri
Müxtəlif ölkələrin sosial müdafiə sistemi ayrı-ayrı dövrlərdə sosial
ödəmələrin tərkibinə və həcminə, transfertlərə və subvensiyalara, proqramların məzmununa görə fərqlənir. Bu da bu sahənin kifayət qədər dinamik
və müxtəlif təsirlər altında dəyişkən olması ilə bağlıdır. Son bir-iki ildə
əksər ölkələrdə dövlətin sosial sahədə fəaliyyətinin azalması müşahidə olunur və bir çox mütəxəssislər ümumi sosial rifah dövləti modelinin forİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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malaşması dövrünün atrıq gündəmdə olmamasını qeyd edirlər. Lakin
ümumi sosial rifah dövləti modeli dedikdə, daha çox Qərbi Avropa
ölkələrinin sosial modelləri nəzərdə tutulur. Əlbəttə 70-ci illərdən başlayaraq ardıcıl olaraq son illərdə daxil olmaqla bu ölkələrdə baş verən iqtisadi
və ekoloji böhran, sözsüz ki, sosial sahəyə də təsir etmişdir. Amma buna
baxmayaraq hazırda da sosial proqramlara ÜDM-in müəyyən hissəsi
yönəlir və bu, Skandinaviya ölkələrində 5%-dən artıq, Qərbi Avropa
ölkələrində 4-5% təşkil edir. Sadəcə olaraq müxtəlif proses və təsirlər altında sosial məsələlərin həllində yeni yanaşmalar tətbiq edilməyə başladı.
Məqsəd isə bütün ehtiyacı olanları sosial müdafiə proqramlarına daxil etməklə yanaşı sosial müdafiə xərclərində səmərəliliyi artırmaq və sosial
köməyi əməyə həvəsləndirmə ilə daha sıx əlaqələndirməkdir. Məsələn,
Niderlandda vətəndaşların əməyə cəlb edilməsini stimullaşdıran proqrama
keçid hələ 70-ci illərdən müşahidə olunur. 80-cı illərdə sosialist idarəetmə
sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçən Şərqi Avropa ölkələrinin əksəriyyəti sosial proqramların sayını azaltmağa başladı. Sosial müdafiə sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə Yunanıstanda, Portuqaliyada geniş miqyaslı
addımlar hazırda da atılır.
Sosial proqramların azaldılması səbəblərindən biri kimi sosial kömək
alanlar üçün xüsusi şərtlərin kəskin qoyulmaması və müavinət alma
səbəblərinin aradan qaldırılmasına həvəsləndirməmə göstərilir. Bu isə ictimai resurslardan məsuliyyətsiz istifadə və himayədə qalma münasibətinin
yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Məsələn, Niderlandda 70-ci illərdə əlilliyə
görə pensiya çıxma dəbdə idi və istənilən psixoloji xəstəliyi olan, hətta adi
baş ağrısı, depressiyası olanlar belə pensiyaya çıxaraq orta səviyyədə
yaşaya bilərdi. Bu hal sistemi müflisləşməyə doğru apardığından
hakimiyyəti narahat etməyə başladı və bu proqramın maliyyələşməsinə
görə məsuluyyət işə götürənlərin üzərinə qoyuldu. Sonuncular öz
növbəsində proqramda dəyişiklik edərək xəstə işçilərin daha tez işə qayıtması üçün mexanizmlər əlavə etdilər və belə mexanizmlərdən birikimi reabilitasiyanın təşkil edilməsi və tətbiqi idi. Bu mexanizmlər vəziyyətin
dəyişməsinə səbəb oldu. Böyük Britaniyada sosial müdafiənin aztəminatlıları çətin vəziyyətin və səbəblərin aradan qaldırılmasına həvəsləndirmədiyi qəbul edilir. Çünki insanlar daha çox qazandıqca müavinətin
məbləği bir o qədər azalır. Ona görə Böyük Britaniyada müavinətlər sistemi
elə formalaşdırıblar ki, onlar əmək fəaliyyətindən gələn gəlirin həcminə az
bağlı olsun. İşə düzəlməyə görə bəzi həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edildi
20
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və belə tədbirlərdən biri kimi insanların daimi işə düzəldiyi zaman müavinətin hələ bir müddət ödənilməsinin davam etdirilməsini göstərmək olar.
Paralel olaraq aztəminatlıların yenidən hazırlanması, onlara iş axtarma
bacarıqlarının aşılanmasına nail olunur. Bütün tədbirlər sosial kömək alan
passiv insanlar kateqoriyasından əmək bazarının aktiv iştirakşıları roluna
keçirməyə, uzunmüddətli sosial ödəmələrin mexaniki verilməsindən imtina
etmək üçün sosial köməyi alanların həyat şəraitinin yoxlanılmasına
yönəldilir. Bunun üçün daha qəsa müddətli proqramlar qəbul edildi ki, bu
da aztəminatlı ailələrdə vəziyyəti bir müddət müşahidə etməyə və onların
problemlərin həllində kömək etməyə imkan verir. Ümumiyyətlə, sosial
müdafiə sistemində müşahidə edilən dəyişiklər təkcə Avropa ölkələrində
deyil, qlobal miqyasda dünya üzrə həyata keçir. Ən yaxşı təcrübə və model
o hesab olunur ki, sosial müdafiə iştirakçısının problemlərinin ətraflı təhlili
və mövcud çətin vəziyyətdən çıxış yolunu əks etdirən dəqiq fərdi planların
işlənib hazırlanması aparılır. Belə bir model Çilidə tətbiq edilib. Çilidə bir
neçə on illərdir ki, çətin vəziyyətə düşmüş insanların ictimai həyatına
qoşulma proqramı istifadə edilir.
Braziliyada 90-cı illərdən başlayaraq sosial müdafiə sisteminin icmallaşdırılmasına və proqram əsasında vətəndaşla dövlət arasında qarşılıqlı
fəaliyyətin daha da təkmilləşdirilməsinə çalışılır.Transferlərin əsas proqramı sayılan ,,Bolsa Familia” proqramı bu istiqamətdə tətbiq edilən ən
böyük proqramdır və ölkənin 20% yoxsul əhalisi ondan yararlanır. Bu
mütəmadi müavinət almaqla yanaşı, səhiyyə, təhsil xidmətlərindən, əmək
bazarında olan proqramlardan istifadə deməkdir. Braziliya ən güclü sosial
bərabərsizliklər olan ölkələrdən biri olsa da bu proqram sosial proseslərin
müsbət istiqamətdə inkişafına imkan yaratmışdır. ABŞ-da sosial sığortadan
başqa 100-dən artıq maddi kömək proqramları var ki, onların da əksəriyyəti
qısa müddətlidir və onların vaxtı bitən kimi yerinə başqa sosial proqramlar
qəbul olunur. Bu proqramlar miqyasına, seçim meyarlarına, maliyyələşmə
mənbələrinə, istiqamətinə və digər göstəricilərə görə fərqlənirlər. Əksəriyyəti beş federal nazirliyin – Səhiyyə və sosial xidmət, Kənd təsərrüfatı,
Əmək, Mənzil tikintisi və şəhərsalma, Daxili işlər Nazirliklərinin, həmçinin
İqtisadi imkanlar Komitəsinin, Veteranların işləri üzrə İdarənin, Dəmiryolçuların pensiya təmini üzrə Şuranın və Vətəndaş xidməti Komissiyasının
təşkilatçılğı və nəzarəti altında həyata keçirilir. Qeyd edilən hakimiyyət
orqanlarının təsiri və nəzarəti altında həyata keçirilən sosial proqramlar
böyük bir dövlər idarəetmə aparatının sosial siyasətlə bilavasitə məşğul
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olduğunu göstərir. Lakin sosial problemlərin kökündən həlli üçün əhalinin
öz gəlirinin hesabina bu problemləri həll edə bilməsinə nail olmaqdır. Bu
isə əhalinin işlə təmini və gəlirlərinin artırılması yolu ilə mümkündür. Elm
və texnikanın inkişafı sayəsində iqtisadiyyatın strukturunun dəyişdirildiyi
və işsizliyin artdığı bir dövrdə bir çox ölkələr özünüməşğulluq formasında
işsizlərin fərdi sahibkarlıq fəaliyətinə cəlb edilməsi proqramlarına üstünlük
verməyə başlayıb. Məsələn, ABŞ-da bu formada məşğulluq “ev məşğulluğu” (home-based employment və home employment) və ya “evdə iş”
(homeworks). adı altında tanınır. Bu iş funksiyalarının bir hissəsini evdə
görə bilmədir və bu bir çox insanlar üçün ideal iş hesab olunmaqla ölkə
üzrə məşğulluğun artmasına da kömək etmişdir. Belə ki, ABŞ-nın Əmək
statistikası Milli Bürosunun 2001-ci ilin məlumatlarına görə ev şəraitində
iş yerinə yetirən əhalinin sayı 19,76 mln. nəfər olmuş və onların 5,87 mln.
Nəfəri (29,7%) özünüməşğuletmə sahəsinə aid olmuşdur. 2003-cü ildə 22,2
mli. əlilin yalnız 23,5 % müəsisələrdə çalışmışdır. Qalanları isə ev
şəraitində iş yerinə yetirmişdir. 2004-ci ildə artıq ev şəraitində iş yerinə yetirən əhalinin sayı 21 mln. nəfərə çatmışdır. Nəhayət, 2007-ci ildə məşğul
əhalinin 20%-i işi ev şəraitində yerinə yetirmişdir. Bu yeni yanaşma olmaqla sahibkarlara bir sıra (icarə, kommunal, nəqliyyat və s.) xərcləri azaltmağa inkan vermiş, insanlara isə həyatını müstəqil təşkil etməyə şərait
yaratmışdır [11].
Araşdırmalar göstərir ki, istənilən sosial müdafiə proqramı 3 səviyyədə
- mikro, makro və mezo səviyyələrdə iqtisadi artıma təkan verir. Makro
səviyyədə sosial müdafiənin effektləri kimi islahatlara müqavimət göstərən
siyasi proseslərin ortadan qaldırılması və bununla da əhəmiyyətli iqtisadi
nəticələrin əldə edilməsini göstərirlər. Makro səviyyədə sosial müdafiə investisiya sahəsində qərarların qəbuluna təsir edərək eyni ilə stimulların
dəyişməsinə səbəb olur. Belə ki, pul vəsaitləri - müavinət formasında verilməklə yeni iş yerlərinin axtarılmasını, kənd təsərrüfatında istehsal vasitələrini əldə etmək üçün verilməklə yeni iş yerlərinin yaradılmasını və
iqtisadiyyatın bu sahəsində inkişafı, digər sahələrdə isə fəaliyyətin artmasını təmin edə bilir. Makro səviyyədə səhiyyəyə, təhsilə qoyulan investisiyalar bir qayda olaraq bu sahədən kredit çatışmamazlığını ortadan
götürür və sosial rifahın artmasına kömək edir. Mikro səviyyələrdə isə artıq
sosial müdafiənin effektləri kimi kredit bazarının, istehsal amilləri və
sığorta bazarının qeyri-səmərəliliyinin ortadan qaldıra bilməsi izah edilir.
Mikro səviyyələrdə sosial müdafiə ilə bağlı külli miqdarda həyata keçir22
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ilmiş sosial müdafiə tədbirlərin (məsələn, pul ödəmələrinin, məktəblərdə
şagirdlərə ödənişsiz yeməyin verilməsi və s.) və faktiki materialların təhlili
göstərir ki, onlar yoxsulluqla mübarizədə müsbət nəticə verir. Əsasən də
mikro səviyyədə həyata keçirilən bu tədbirlər xalis gəlirin artmasına imkan
yaradır. Sosial tədbirlər mikro səviyyədə tələbatın ödənilməsi imkanları,
onların amilləri və təşkilatı idarəetmə tədbirlərin məcmusu kimi formalaşır.
Mikro iqtisadi sosial araşdırmalar sosial siyasətin reallaşma obyektləri üzrə
və sosial idarəetmə orqanlarının strukturu, həmçinin ərazi, sahə və özünü
idarəetmə metodlarının sistemi ilə təmin olunur. Mezo səviyyədə və yaxud
regional səviyyədə sosial müdafiə effektlərinə investisiyalara təsir etməklə
yerli iqtisadiyyatın səmərəliliyinin artırılması, yerlərdə əmək bazarlarının
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və tələbin stimullaşdırılması aid edilir.
Xariciölkələrdətətbiqedilənsosialmüdafiə
proqramlarınınxüsusiyyətləri
Sosial siyasətin səmərəliliyi qarşıya qoyulan məqsəddən və onun reallaşması mexanizmlərindən asılıdır. Əgər məqsəd imkansızlara və digər
sosial köməyə ehtiyacı olanlara müavinətin verilməsidirsə, bu mexaniki
xarakter daşımaqla sosial proqramlara və büdcədən sosial sahəyə ayrılan
maliyyə vəsaitlərinin xüsusi çəkisi ilə ölçülür. Məqsəd yoxsulluğu azaltmaq
və insanların rifahını yaxşılaşdırmaqdırsa, onda sosial proqramların rolu
da dəyişir. Belə ki, ABŞ-da imkansızlara dövlət büdcəsindən maliyyələşən
ünvanlı sosial yemək talonlarının (kartlarının) paylanması üzrə federal proqram həyata keçirirlir (kart əsasında yalnız yemək almaq mümkündür) və
bu proqram dünyada unvanlılıq baxımından səmərəlilik göstəricisi üzrə
birinci yerdədir. Talonların (kartların) paylanması ünvanlı sosial yardım
kimi həyata keçirilir və yerli icmaların, məktəblərin içtirakı ilə ancaq ehtiyacı olanlara verilməsi sistemi əsasında təşkil edilir. Neqativ halların yaranmasına imkan vermir və ən azından insanlarda işə düzəlmək və işləmək
həvəsini saxlayır, ailəni isə minimumula təmin edərək yoxsulluqdan xilas
etmiş olur. Latın Amerikası ölkələrində isə digər səmərəli hesab olunan
sosial proqram transfertlərin müəyyən şərtlər, məsələn, tibbi müayinə protokolunun icrası, aktiv şəkildə işin axtarılması və digər bu kimi şərtlərin
gözlənilməsi əsasında verilməsidir. Səmərəlilik baxımından diqqərdə
saxlanılan amil sosial köməyin adekvat olması, yəni vəziyyətə uyğunluğu
ilə ölçülür. Hazırda bir çox ölkələrdə insanların sosial müavinət kimi aldığı
minimal məbləğ onların həyatını dəyişə bilmir. Amma Latın Amerikası
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ölkələrində həyata keçirilən sosial proqram ailələrə uşaqları məktəbdə oxutmaq, tibbi müayinədən keçmək kimi vəziyyətə uyğun sosial köməyi əldə
etmək imkanı verir. Bu baxımdan əksər ölkələr büdcələrində inzibati xərcləri azaldaraq maliyyə vəsaitlərini sosial proqramlara yönəldir və müxtəlif
kiçik sosial proqramlardan imtina edərək sosial müdafiənin kompleks sisteminə üstünlük verir.
Ədəbiyyatda, ABŞ-da 70 kiçik və bir neçə böyük rifah proqramları
haqqında məlumat verilir. Bu proqramlara zəmanətli gəlir proqramı, uşaqlı
ailələrə yardım proqramı, ərzaq proqramı, mənzil subsidiyası proqramı və
tibbi yardım proqramı (Medicaid) aiddir. Zəmanətli gəlir proqramı yaşlıları,
əlil və korları əhatə edir. Proqram 1974-cü ildən fəaliyyət göstərir. Bu proqram çərçivəsində göstərilən kateqoriya insanlara federal hökumət minimum yaşayışı təmin etmək üçün pul vəsaitləri, yəni zəmanətli gəlir
ödəyir.Bu zəmanətli gəlir minimal səviyyədə olur və "yoxsulluq xəttində"
olan gəlir səviyyəsinin təxminən 60%-ni təşkil edir. Ştatlar bu məbləği proqram çərçivəsində öz büdcəsindən artırmaq hüququna malikdirlər. 1980ci illərin ortalarında bu hüquqdan yalnız 26 (Kolumbiya əyalətində
yerləşən) ştat istifadə etmişdir. Müavinətlərin məbləği onu alanların qalan
gəlirlərindən asılıdır və onların gəlirlərinə əlavə edilir. Zəmanətli gəlirin
səviyyəsi inflyasiya dərəcəsi nəzərə alınmaqla indeksasiya edilir, istehlak
qiymətləri indeksi artdıqca artırılır. Bu proqramgan yararlananların
təxminən yarısı yaşlılardır[5]. Bir çox yaşlılar sığorta sistemi vasitəsilə
pensiya alır, lakin onun məbləği o qədər aşağı olur ki, onlar yoxsulluqla
bağlı müavinət üçün müraciət etməli olur. İkinci proqram uşaqlı ailələrə
yardım proqramıdır və aşağı gəlirli, ailə başçısı tək ana olan çox uşaqlı
ailələr bu proqramdan faydalanır. Bəzi ştatlarda bu proqramdan kasıb və
ailə başçısı işsiz olan ailələr da yararlanır, lakin onların sayı azlıq təşkil
edir. Uşaqlı ailələrə yardım proqramı federal-ştat (yəni hər iki səviyyə
nəzərdə tutulur) əhəmiyyətli proqram hesab olunsa da əsas rol ştatlara verilir və ştatlar ehtiyac meyarını, proqramdan yararlananların siyahısını,
müavinətin məbləğini müəyyən etmək hüququna malikdirlər. Amma təhlil
göstərir ki, bu müavinətin məbləği yüksək olmur və təqribən ortalama 390
ABŞ dolları həcmində müəyyən edilir və yalnız minimal xərclərin 50-70%
ödəyə bilir. Halbuki, ölkə üzrə orta əmək haqqı 2000 ABŞ dolları
səviyyəsindədir. Bu proqram üzrı verilən müavinətin daha bir çatışmayan
cəhəti inflyasiya zamanı indeksasiya olunmamasıdır və bu səbəbdən o,
qiymət artımı zamanı sürətlə dəyərsizləşir. 80-cı illərdə ABŞ-da qadınların
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məşğulluğun atırmaq və ödənilən müavinət xərclərini azaltmaq məqsədi
ilə ştatlarda bu proqram üzrə alınan müavinətin müqabilində dövlət və
yaxud digər qeyri kommersiya strukturlarında işləmək tələbi qoyuldu.
İşləmək istəməyənlər üçün müavinətin bir qismi ixtisar edilirdi. Müavinətin
müqabilində işləmək isə proqram çərçivəsində “təhsil almaq və əmək
bacarıqlarına yiyələnmək” adı altında təbliğ edilirdi. Proqram çərçivəsində
tənha analar təhsil almağa, praktiki bacarıqlara yiyələnməyə cəlb olunur
və ümumilikdə bu proqram çərçivəsində tənha anaların işlə təmini, məşğulluğu artırılırdı və bununla da proqram çərçivəsində müavinət alanların sayı
get-gedə azaldılırdı. Ərzaq yardımı proqramı çərçivəsində ərzaq talonları
xüsusi ehtiyacı olanlara paylanılırdı və 1981-ci ilin qanunvericiliyinə
əsasən gəliri yoxsulluq həddi meyarını 125% keçməyən ailə və şəxslər bu
talonu ala bilərdi. Əslində bu səviyyədə gəliri olan amerikalıların əksəriyyəti talon sistemindən istifadə edir və zəmanətli gəlir, uşaqlı ailələrə
kömək proqramları çərçivəsində müavinət alan ailələrin əksəriyyətinə isə
talonlar avtomatik olaraq pulsuz (ən kasıblara) və yaxud aşağı qiymətlə
verilir. Kasıbların yalnız 40%-i ərzaq talonlarından istifadə edir. İqtisadi
ədəbiyyatlarda talonların obyektiv və subyektiv təsirləri haqqında qeydlərə
rast gəlinir və subyektiv səbəblər kimi tam məlumatlı olmamaq, yaşlılıq,
xəstəlik və digər səbəblərdən zəruri hesab edilən sənədləri toplayıb verə
bilməmək göstərilir. Bir çoxlarını müavinətin rəsmiləşdirilməsi proseduru,
həmin prosedurun uzunmüddət vaxt aparması və çoxlu sayda sənədlərin
tələb edilməsi narahat edir, insanların narazılıqlarına səbəb olur və əksəriyyət bunu alçaldıcı, şəxsiyyətə hörmət etməmə kimi qəbul edir. Digər
tərəfdən bütün birokratik prosedurları keçdikdə belə, vəsaitlərin çatışmaması səbəbindən yardımın göstərilməməsi ilə bağlı əminlik yoxdur. Digər
ərzaq proqramları da var. Uşaqlar üçün məktəbdə yemək və 1 yaşına kimi
körpəsi olan analar üçün ərzaq proqramları buna misal ola bilər. Aşağı
gəlirli ailələrə mənzil alması üçün subsidiyalar verilir və onlar il ərzində
orta hesabla iki min ABŞ dolları həcmində olur. Amma Amerikada
mənzilin dəyəri yüksək olduğu üçün bu məbləğ çox aşağı hesab olunur.
Buna baxmayaraq digər proqramlardan fərqli olaraq mənzil üçün subsidiyaların verilməsi hər konkret hal üçün dövlət orqanları tərəfindən
nəzərdən keçirildikdən sonra və razılıq verildiyi halda ödənilir. Medikeyd
(Medicaid) proqramı yoxsulluq səviyyəsində yaşayan şəxslərə tibbi xidmətin göstərilməsi proqramıdı və onun bu qəbildən olan digər (Mediker)
proqramından fərqi odur ki, xidməti alan şəxs vergi ödəmir və xidmət təİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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mamilə büdcədən maliyyələşdirilir. Hər ştat bununla bağlı öz qaydalarını,
tibbi xidmətin ölçüsünü və ödənilmə şərtlərini təyin edir. Bütün ştatlar üçün
eynilik isə odur ki, bu proqram uşaqlı ailələrə yardım və ya zəmanətli gəlir
proqramının iştirakçılarını əhatə edir. Sosial təminat proqramları müxtəlif
dövlət orqanlarının icrasındadır və federal-ştat proqramları ştatların administrasiyasının səlahiyyətində olmaqla müxtəlif orqanlar tərəfindən həyata
keçirilə bilir. Sosial sığorta və zəmanətli gəlir proqramı üzrə ödəmələr
ABŞ-ın Səhiyyə və Sosial Xidmət Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
Əmək Nazirliyi işsizliyə görə sığorta proqramını və istehsalatda zədə proqramlarının icraatını təmin edir. Mənzil subsidiyaları və borclar Mənzil
Tikintisi və Şəhərin İnkişafı Nazirliyi tərəfindən verilir. Ərzaq proqramları
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən kurasiya olunur. Müharibə veteranlarına kömək proqramı Veteranlarla İş üzrə İdarə tərəfindən reallaşdırılır.
ABŞ-da sosial proqramlar əhali tərəfindən böyük dəstək görür və sosial
sığorta proqramları yüksək sosial statusa malikdir. İşləyən əhalinin hamısı
mütəmadi olaraq müəyyən fondlara ödəmələr köçürdür. Ona görə də işsizliyə görə müavinət əhali tərəfindən işlədiyi müddətdə “qazanılmış” müavinət kimi qəbul olunur. Amma yoxsullar xüsusi vergi (sığorta haqqı)
ödəmədiyinə görə eyni ilə bu sosial statusdan istifadə edə bilmir və onlar
əhalinin az bir hissəsini təşkil edir. Bundan başqa bütün əsas proqramlar
ümumilli səviyyədə unifikasiya edilərək birləşdirilir. Yəni konqres
tərəfindən təyin olunan vahid norma və meyarlara əsasən maliyyələşdirilir
və idarə edilir. Müavinəti alanların yaşı da nəzərə alınır. Belə ki, yardım
alanların əksəriyyətinin yaşı sığorta sistemi ilə müavinət alanların yaşından
az olur. Eyni zamanda cəmiyyətdə yoxsulluq üzrə müavinət alanların imic
və nüfusu heç vaxt işləməmişlər və ya iş həyatından çoxdan uzaqlaşmışlar
kimi ictimai şüurun təsiri altında mənfi qəbul edilir. Bütün bunlar isə iqtisadi böhran zamanı tənqid mövzüsu olaraq sosial yardım proqramlarının
azaldılması istiqamətində fikirlərin artmasına səbəb olur, son dövrlər isə
dövlət yardımının miqyasının və həcminin azalmasına gətirib çıxarır. Ona
görə də işləyən amerikalılar özəl sığorta sisteminin xidmətlərinə üstünlük
verməyə başlayır.
Son illər Hindastan təcrübəsi geniş təbliğ edilir. Qeyd edək ki, Hindistanda əlillərə, qadınlara, uşaqlara və əsasən də cəmiyyətin ən yoxsul
təbəqəsinə aid bu kateqoriyadan olan insanlara sosial proqramlar vasitəsilə
yardım edilir və buna görə ölkənin və ştatların hakimiyyəti məsuliyyət
daşıyır. 1953-cü ildə yaradılmış Mərkəzi Sosial Təminat İdarəsi sosial
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sahəyə rəhbərliyi həyata keçirdir. Konstitusiyaya görə Hindistanda yemək
yerlərinə, məbədlərə və s. ictimai yerlərə daxil olmasına məhdudiyyat
yaradan əhalinin yuxarı və aşağı kastalara (təbəqələrə) bölünməsi
qadağandır və bütün əhali üçün bərabər imkanlar yaradılmalıdır. 1955-ci
ildə qəbul olunmuş qanun əhalinin kastalara bölünməsinin istənilən formasını qadağan edir və 1976-cı ildə qəbul olunmuş qanunla qanunvericiliyin pozulması hallarına görə ciddi cəza tədbirləri müəyyən edilmişdir.
1952-ci ildə kənd rayonlarının inkişafına nail olmaq üçün dövlət
səviyyəsində icmaların inkişafı proqramı qəbul edilmişdir və onun həyata
keçirilməsi nəticəsində kənd şuraları (pançayat) sistemi yaradılmışdır.
1947-ci ildən sonra səhiyyə sahəsində maddi bazanın möhkəmləndirilməsi
təmin olmuşdur, lakin səhiyyə kənd yerlərinə nisbətən şəhər yerlərində
daha səmərəli fəaliyyət göstərir. Buna baxmayaraq əhalinin sosial cəhətdən
zəif təbəqəsinə tibbi xidmətin göstərilmə səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə
tədbirlər davamlı olaraq həyata keçirilir və kəndlərdə çoxlu sayda təcili
tibbi yardım mərkəzləri yaradılmışdır [7].
Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial müdafiəyə xərclər xeyriyyəçilik üçün
olmamalı, əksinə gələcəyə investisiya qoyuluşu rolunu oynamalıdır. Ona
görə transfert proqramlarının real nəticə verən elementlərini, məsələn, ictimai iş prosesində yaranan aktivlərin təsərrüfat dəyərini atrırmaq zəruridir.
Kənd təsərrüfatı ilə bağlı əldə olunan maliyyə mənbələri isə risklərin
azaldılmasına və sığorta olunmaya, maliyyə inteqrasiyası və mikrokreditlərlə bağlı proqramlar pensiya təminatı və yığıma yönələn vəsaitlər
bazarının çatızmamazlıqlarını aradan qaldırmağa yönəldilə bilər ki, bu da
nəticədə belə müxtəlif dolayı vasitələrlə sosial dəstəyin səmərəsini artırmağa imkan vermiş olar.
Yekun
Azərbaycan dünya problemi olan yoxsulluğun ləğv edilməsi prosesinə
qoşulmuş və respublikanın mövcud imkanlarmı nəzərə almaqla, perspektiv
tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə yoxsulluğun ləğvi proqramı hazırlanaraq həyata keçirilib. 2003-2005-ci və 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramlarında təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə, ətraf mühitin mühafizəsi və
digər sahələrdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin uğurla icrası ölkədə yoxsulluğun azaldılmasında mühüm rol oynamış və tədbirlər nəticəsində ölkədə
yoxsulluq səviyyəsi 40%-dən 4,9 faizə (01yanvar 2016-cı il tarixinə)
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düşmüşdür. Bu proqramlara uyğun olaraq yeni iş yerlərinin açılması,
əhalinin sosial müdafiəsi və az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsi tədbirləri
hazırlanmış və realladırılmışdır.
Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və kasıbçılıq probleminin
həlli maddi və mənəvi nemətlərin bölgü və yenidən bölgüsünün təkmilləşdirilməsi, bazar iqtisadiyyatı şəraitində onun stimullaşdırıcı rolunun yüksəlməsi ilə baş verir. Bu səbəbdən vergi sistemi, əmək haqqını, ona
əlavələri əhatə edən və bu sistemlərlə əlaqəli olan xüsusi sosial sığorta sistemini inkişaf etdirən və 3-5 ili əhatə edən sosial proqramlara ehtiyac artır.
Sosial müdafiə strategiyası çərçivəsində aşağıdakı tədbirlərin nəzərə alınması fikrimizcə sosial müdafiə proqramlarının və icra prosesinin keyfiyyətini artıra bilər:
- Gəlirlərin gizlədilməsinin (gizli əmək bazarının) azaldılması. Məşğulluğun qeydiyyata alınması, əmək haqqının qeyri rəsmi ödənilməsinin
qarşısının alınması, gizlədilən gəlir mənbələrinin (məsələn, icarə haqqı və
s.) aşkara çıxarılması buna misal ola bilər və bu istiqamətdə tədbirlərin
artırılmasına, xüsusi ilə də yoxlama və nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var;
-İqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında, ölkə regionlarında əhalinin gəlirləri və əmək haqqısı sahəsində differensasiyanın təhlil edilməsi və müxtəlif
yardım proqramlarının, sosial köməkliyin və sığorta ödəmələr sisteminin
əlaqələndirilməsi vacibdir;
- Gəliri (ümumi gəlir ailə üzvlərinin sayına bölündükdən sonra alınan
məbləğ) yaşayış minimumundan aşağı olan ailələrə ərzaq yardımı proqramını qəbul etmək və proqram çərçivəsində ərzaq talonları vermək.
Bunun üçün proqramın icrası ilə bağlı dövlət sifarişi vasitəsilə kənd təsərrüfatı sahələrini və yeyinyi sənayesini inkişaf etdirmək mümkündür. Yəni
yarmarkalar vasitəsilə əhaliyə ucuz satılan məhsulların il boyu satılmasının
təşkil edilməsi mümkündür;
- Ailə başçısı işsiz tək ana (ata, qəyyumçu) olan uşaqlı ailələr üçün
xüsusi proqramın qəbul edilməsi və bu proqram çərçivəsində müavinətin
verilməsi ilə paralel “təhsil almaq və ya əmək bacarıqlarına yiyələnmək”
üçün imkanların yaradılması, proqramdan yararlananların ilk növbədə işlə
təminatının yüksəldilməsi;
- Sosial evlərin verilməsi ilə yanaşı aşağı gəlirli ailələrə mənzil alması üçün subsidiyaların verilməsi üçün məqsədli proqramın tətbiq
edilməsi;
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- Sosial müavinətlərin məbləğinin Rayon İcra Hakimiyyətləri,
bələdiyyələr tərəfindən yerli büdcələr hesabına artırıla bilməsi üçün imkanların araşdırılması və belə səlahiyyətlərin verilməsi;
- Dövlətdə idarələrarası koordinasiya (uzlaşma) işi (ölkə sosial
müdafiə proqramlarının icrasında iştirak edən nazirlik, idarə və müxtəlif
sektorların nümayəndələrinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üzrə (baza və
mübadilə platforması, veb portal və s.) təşkilati mexanizmlər) təkmilləşdirilməsi və innovativ inzibati mexanizm olan sosial reyestr vasitəsilə
insanların sosial proqramla əlaqələsinin olmasının elektron qaydada
yoxlanılması (sosial köməyə ehtiyacı olanların hansı proqramlardan yararlandığının müəyyən edilməsi), insanlara hansı proqramdan yararlana
biləcəyini müəyyən etməsi üçün elektron xidmətin təşkili bu sahədə vəsaitlərin səmərəli və məqsədyönlü istifadəsini təmin edər.
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ВЛИЯНИЕПРОГРАММСОЦИАЛЬНОЙЗАЩИТЫ
НАСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ
АННОТАЦИЯ
Встатье рассматривается важность государственных программ в области социальной защиты населения и ликвидации бедности в Азербайджанской Республике, дается опыт развитых и
развитых стран в этой области. Встатье выделены особенности
оценки влияния программ социальной защиты на социально-экономическое развитие разных стран. Полученные в статье результаты
дают возможность выявить положительные и отрицательные стороны программ социальной защиты и изучить возможность решения
проблем в будущем применении.
Ключевые слова: программа социальной защиты, модель, адресная социальная помощь, потребность, пособие, система социальной
защиты.
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REGİONALSİYASƏT:İNKİŞAFINTARAZLIĞIVƏ
RESURSLARINSƏMƏRƏLİLİYİNİNTƏMİNEDİCİSİKİMİ
XÜLASƏ
Məqalədə milli iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi kimi. regional inkişaf
modelinin formalaşması və istifadəsi məsələləri araşdırılır. Bu sahədə
dünya təcrübəsi və nəzəri baxımdan regional inkişaf paradiqmalarının
seçimi və əsaslandırılması üzrə ümumiləşdirimələr aparılmışdır. Məqalədə
Azərbaycanda son 15 ildə regional inkişaf üzrə Dövlət Proqramlarının formalaşdılrlması və realizasiyası təcrübəsi ümumi formada Azərbaycan modeli kimi qiymətləndirilmişdir. Müəlliflər, Azərbaycan və dünya təcrübəsi və
həmçinin nəzəri baxışlar əsasında milli iqtisadi sistemlərdə regional inkişaf
siyasətinin aktual problemləri və vəzifələrinə dair baxışlarını
əsaslandırılmış şəkildə ifafdə etmişlər. Yekunda isə müəlliflərin regional
siyasətin iqtisadi idarəetmədə vəzifələri, regional siyasət mexanizmi
haqqında əsaslandırılmış təklif və tövsiyyələri verilmişdir.
Açar sözlər: regional inkişaf, iqtisadi siyasət, dövlət proqramı, iqtsadi
amillər, məhsuldarlıq, səmərəlilik, dayanıqlıq,tarazlıq, inkişaf modeli,regional siyasət
Giriş
Son iyirmi beş ildə Azərbaycanda reallaşdırılan sürətli sosial-iqtisadi
inkişaf strategiyası, haqlı olaraq bir çox alimlər və dövlət xadimləri
tərəfindən fenomenal inkişaf modeli kimi səciyyələndirilir. Həqiqətən də,
ağır və sürəkli böhranlar məngənəsinə düşmüş bir ölkənin davam edən
hərbi münaqişə və xarici hərbi-siyasi təhdidlər şəraitində qısa tarixi müddət
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ərzində örnək ola biləcək inkişaf yolu keçməsi nəzəri və əməli baxımdan
məhsuldar, dayanıqlı səmərəli inkişaf modeli hesab edilə bilər. Bu modelin
bütün dominantları və nəticələri ayrıca tədqiqat və örnək nümunəsi ola
bilər. Fikrimizcə, belə örnəklərin birini də regional inkişaf istiqaməti təşkil
edir.
Beləki, Azərbaycanda 28 il öncə dövlət müstəqilliyinin bərpa olunması ilə başa çatan planlı idarəetmə dövrünün iqtisadiyyatımızda miras
qoyduğu əsas problemlər sırasında xalq təsərrüfatının qeyri-təkmil strukturunun formalaşması, onun komplekslilik səviyyəsinin aşağı olması və s.
ilə yanaşı, məhsuldar qüvvələrin qeyri-bərabər yerləşməsi sayəsində iqtisadiyyatın sahə və ərazilər üzrə qeyri mütənasib cəmlənməsi, xüsusi ilə
arzuolunmaz hal kimi qiymətləndirilir. (3) Beləki dünya təcrübəsinin
dərsləri göstərir ki, ölkənin iqtisadi inkişafının sürəti və keyfiyyəti, iqtisadi
fəzanın tarazlığından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu baxımdan faktiki
olaraq, Ulu öndər Heydər Əliyevin dövlət rəhbərliyinə qayıdışından sonra
ölkəmizdə sistemli və ardıcıl xarakter alan, müstəqil iqtisadiyyatın qurulmasının təmin edən əsaslı islahatlarda, ölkənin mühüm problemlərindən
biri kimi regionların sosial-iqtisadi inkişafı məsələlərinə ciddi diqqət verilməsinə başlandı. Bu istiqamətdə ilk mühüm qərar, regionlarımızın iqtisadiyyatında həlledici əhəmiyyətə malik olan kənd təsərrüfatı istehsalında
ifrat böhranın qarşısının alınması və xüsusi sahibkarlığın inkişafı üçün,
keçmiş SSRİ məkanında ilk olaraq torpağın özəlləşdirilməsi haqqında
qərarın verilməsi hesab edilməlidir. Mahiyyətinə və təsir gücünə görə
olduqca əhəmiyyətli olan bu qərar, həmdə sosial-siyasi xarakterinə görə
son dərəcə cəsarətli və radikal xarakterli qərar olmuşdur. Əslində bu qərar
uzun illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında formalaşmış qeyri-təkmil
ərazi və sahə strukturunun təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş fundamental
strategi qərar idi.
Regional inkişaf problemləri həmişə, Azərbayacan alimləri üçün prioritet istiqamətlərdən biri olmuşdur. Tanınmış alimlərdən A.Nadirov,
Ə.Nuriyev, R.Sultanova, Ş.Göyçaylı, T.Həsənov, A.Salmanov və
başqalarının regional inkişafın müxtəlif istiqamətlərinə həsr olumuş
mühüm fundamental tədqiqatlarında ölkəmizin regional inkişaf faktorları
elmi baxımdan əsaslı qiymətləndirilmişdir. Lakin fikrimizcə indiki
mərhələdə, regional inkişafın səmərəlilyi və nəticəliliyinin yüksəldilməsi
baxımından, resurs amilinin kompleks nəzərə alınması vasitəsi ilə, kumilyativ inkişaf ehtiyatlarının aşkara çıxarılması vacibdir.
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Azərbaycanda son illər ərzində aparılmış regional sosial-iqtisadi
siyasətin elmi baxımdan qiymətləndirilməsi üçün dünya təcrübəsində belə
siyasətin formalaşması xüsisiyyətlərinə də nəzər salmağı məqsəd müvafiq
hesab edirik. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, regional siyasətin məqsədləri
və prioritetləri ikili xarakter daşıyır. Bir tərəfdən o, ölkənin müxtəlif regionlarının inkişaf problem-lərinin həlli ilə, digər tərəfdən isə ümumdövlət
vəzifələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Dövlətin regional siyasətinin
iqtisadi məqsədləri yüksək ümummilli rifahın təmin edilməsi üçün hər bir
regionun istehsal potensialının effektiv - rasional istifadəsinə nail olunmasuna istiqamətlənir, sosial-siyasi məqsədlər isə, regionlar arasında həyat
səviyyəsi ilə sosial mühitin keyfiyyəti arasında bərabərliliyin təmin olunmasını ehtiva edir. Mahiyyət etibarı ilə, iqtisadi siyasətlə regional siyasət
bir-birini tamamlamalıdır. İqtisadi siyasət inkişafın qarşıya qoyulmuş
məqsədinə çatmaq yolunda yaranan problemlərin həllinə, ölkənin və onun
hər hansı hissəsinin rifahının təmin olunmasına istiqamətlənirsə, regional
siyasət ərazi inkişafının məhz inklyuzivliyi ehtiva edən məqsədlərə doğru
idarə olunmasına xidmət etməlidir. Lakin, istənilən halda dövlətin regional
siyasətinin özəyini bütün cəhətlərdən, “ölkə mənafeyinin üstünlüyü” prinsipi təşkil etməlidir.
Regionalinkişafparadiqmasınanəzəriyanaşmalar
vədünyatəcrübəsi
XX əsrdə ayrı-ayrı ölkələrdə sosial-iqtisadi inkişafın regional aspektlərinə diqqətin artması ilə sosial-iqtisadi siyasətin yeni bir istiqaməti - regional siyasət meydana gəlmişdir. Bunun nəticəsi olaraq bu sahədə ənənvi
nəzəri tədqiqatlar da dərinləşmiş və regional iqtisadiyyat müstəqil bir elm
sahəsinə çevrilmişdir.
Bu sahədə artıq bir sıra nəzəriyyələrdə formalaşdırılmışdır. Onların
cərgəsində klassik hesab edilən, V.Kristallerin “mərkəz və əyalətlər”, A.Veberin “yerləşdirmənin ümumi nəzəriyyəsi”, S.Pollardin “regional inkişaf
və tarixi təhlil” nəzəriyyəsi, F.Perrunun “inkişaf qütbləri” konsepsiyası və
s. əslində regional inkişaf nəzəriyyələrinin əsasını yaratmışdır.(5,6)
Regionların inkişafında mövcud fərqləri istehsal amillərinin kifayət
qədər mobil olmaması ilə izah edən neoklassik nəzəriyyələrdə əsas diqqət,
sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə regionlar arasında fərqlərin aradan
qaldırılması və onların yaxınlaşdırılması üçün azad rəqabətin təmin
edilməsinin, istehsal amillərinin istehsal prosesinə tam cəlb olunmasının,
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adekvat texnologiyalardan istifadə etməklə əmək və kapitalın tam mobilliyinin təmin olunmasının vacibliyinə yönəldilir.
XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq regional inkişafa kompleks
baxışlar sistemi formalaşmağa başlamışdır. Daha çox regional inkişaf proqramlarının və konsepsiyalarının hazırlanmasında istifadə edilən bu
baxışlar kompleks inkişafı əhatə etməklə bərabər, praktikiliyi, hətta bəzən
hər hansı bir ölkənin regional inkişaf təcrübəsinin öyrənilərək nəzəri ümumiləşdirilməsi ilə əvvəlki nəzəri fikirlərdən fərqlənirdi.
Sonralar bu nəzəriyələrin əsas mülahizələrinin dərinləşdirilməsi, regional inkişafın “ictimai nəzəriyyələri”nin yaranmasına səbəb oldu. Regional inkişafın “ictimai nəzəriyyələri” ümummilli və regional maraqların
dialektik vəhdətini əsas hesab edir. Bu nəzəriyyələr siyasi hakimiyyət və
ehtiyatların regionlarla mərkəz arasında bölgüsü, sosial fərqlər və münaqişələr kimi problemlərə xüsusi diqqət verir. Bu nəzəriyyələrə əsaslanan
regional siyasətin metodoloji paradiqmasının əsas prinsipini regionların
özünüinkişaf potensialını onların maraqlarına cavab verən tərzdə reallaşdırmaq məqsədilə regionların inkişafına məsuliyyətin yerli hakimiyyətin
üzərinə keçirilməsi və ona müvafiq səlahiyyətlər verilməsi təşkil edir.
Hazırda da bir çox ölkələrdə regional inkişaf siyasəti məhz belə müddəalara
əsaslanır.
Müasir dövrdə geniş yayılmış nəzəriyyələrdən biri də Y.Şumpeterin
“yeniliklərin diffuziyası” nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyəyə görə dinamik və
regionda lider olan sahədə baş verən dəyişikliklər (müsbət və ya mənfi)
digər sahələrə də diffuziya edir. Y.Şumpeterin nəzəriyyəsi bir növ Perrunun
“inkişaf qütbləri” nəzəriyyəsinin müasirləşdirilmiş variantıdır.
Regional inkişaf nəzəriyyələri arasında “qeyri-tarazlı inkişaf”
nəzəriyyələri özünəməxsus yer tutur. Bu nəzəriyyələrə görə, regionda investisiya daha çox səmərə verən sahəyə cəmlənməlidir. Bu cür “qeyri-tarazlı inkişaf” konsepsiyasının İEOÖ-lərdə tətbiqi bəzi çətinliklər yaradır, belə
ki, bu ölkələr iri həcmli investisiya qoyuluşları etmək iqtidarında deyillər.
Bu investisiyaların xarici ölkə subyektləri tərəfindən qoyulması isə bir çox
hallarda gözlənilən effekti vermir.
Müasir nəzəri tədqiqatların səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də regionun çoxfunksiyalı və çoxcəhətli sistem kimi tədqiq olunmasıdır. Hazırda
regiona sistemli yanaşma baxımından aşağıdakı kimi dörd paradiqma (5)
daha geniş yayılmışdır:
• Regiona kvazidövlət yanaşmasında region dövlətin və milli iqtiİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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sadiyyatın nisbətən sərbəst altsistemi kimi təsəvvür olunur;
• Regiona kvazikorporasiya yanaşmasında region iri mülkiyyət (regional və bələdiyyə) və iqtisadi fəaliyyət subyekti kimi götürülür;
• Regiona bazar kimi yanaşmada region nisbətən müstəqil ərazi daxilində fəaliyyət göstərən bir kompleks bazar kimi götürülür;
• Regiona sosium kimi yanaşmada region müəyyən ərazidə yaşayan
insanların birliyi kimi götürülür və burada ön plana sosial həyatın təkrar
istehsalı və məskunlaşma sisteminin inkişafı çəkilir.
Ümumi sosial-iqtisadi inkişaf nəzəriyyələri baxımından isə, müasir
dövrdə regional inkişafla əlaqədər nəzəri-metodoloji araşdırmalarda
dayanıqlı (iqtisadi-sosial-ekoloji) inkişaf modeli istiqamətinə daha çox
üstünlük verilir. Bu onunla izah olunur ki, cəmiyyətin tarixi inkişafının
obyektiv gedişi (təbii resursların - faydalı qazıntıların, torpaq, su və meşə
resurslarının - məhdudlaşması, ekologiyaya zərər vuran istehsalın genişlənməsi, torpaqların istismarının intensiv-ləşməsi, bitkiləri mühafizə vasitələrindən nəzarətsiz istifadə və s. nəticəsində təbii resurslara insanın
antropogen təsirinin güclənməsi) bəşəriyyəti mövcud və sonrakı nəsillərin
davamlı inkişafının təmin olunması zərurəti qarşısında qoyur.
Dayanıqlı inkişaf modellərindən ən geniş yayılan “Postindustrial
cəmiyyətin şərtlərinə adaptasiya” nəzəriyyəsi regionun inkişaf imkanlarını
postindustrial cəmiyyətin tələblərinə uyğunlaşma imkanları ilə
əlaqələndirir. Bu baxımdan, 1987-ci ildə BMT-nin Ətraf Mühit Komissiyası tərəfindən təqdim olunmuş və güclü rezonans dogurmuş “Bizim
ümumi gələcəyimiz” (Brundtland məruzəsi) məruzəsi çox mühüm rol oynamışdır. (3) 1992-ci ilin iyinunda Rio-de-Janeyroda BMT-nin ətraf mühit
və inkişaf üzrə konfransında regional tədqiqatlarda yeni istiqaməti
müəyyən edən Brundtland yanaşmasında “davamlı inkişaf” anlayışı əsasən
bəşəriyyətin istehlakı və iqtisadi artımın tənzimlənməsinin yeni
dünyagörüşü, bir növ «sonrakı nəsillər qarşısında məsuliyyət» hissinə
əsaslanan siyasi prinsiplər kimi təsvir olunmuşdur.
Dünya təcrübəsi isə göstərir ki, regional siyasətin metodoloji paradiqması öz inkişafında bir neçə mərhələ keçmişdir. 1-ci mərhələ əsasən 19201940-cı illəri əhatə edir və bu mərhələdə regional siyasətin əsas qayəsini
böhranlı bölgələrə təcili yardım göstərilməsi təşkil etmişdir. 2-ci mərhələ
iqtisadi artımın regionlar arasında yenidən bölgüsü vasitəsilə regional
inkişafın tarazlığının təmin olunmasına, inkişaf qütblərin yaranmasına istiqamətlənmişdir. Bu mərhələ əsasən 1950-70-ci illərə təsadüf edir. 3-cü
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mərhələdə isə əsas ideya hər bir regionun daxili potensialının max istifadəsinə, kiçik və orta sahibkarlığın himayə olunmasına istiqamətlənərək
neoklassik və texnoloji nəzəriyyələrə əsaslanmaqla regionların restruktrizasiyasını həyata keçirilməsindən ibarət olmuşdur.
Regional siyasətin indiki mərhələdəki əsas metodoloji prinsipi – regionların maraqlarına cavab verən özünü inkişaf potensialının reallaşdırmaqla regionların inkişafına məsuliyyəti yerli hakimiyyətə verilməsi təşkil
edir. Başqa sözlə, yeni regional inkişaf paradiqmasını regional inkişafın
«ictimai nəzəriyyələri» təşkil edir. Regional inkişafın «ictimai
nəzəriyyələri» ümummilli və regional maraqların qarşılıqlı mübarizəsini
əsas hesab edir. Bu nəzəriyyə idarəetmə rıçaqları və ehtiyatların regionlarla
mərkəz arasında bölgüsü, sosial fərqlər və münaqişələr probleminə xüsusi
diqqət verir. Qeyd etmək vacibdir ki, hazırkı dövrdə regional siyasətə belə
yaxınlaşma dünya təcrübəsində daha çox tətbiq olunur. Lakin müasir
təcrübədə zəif regionlara investisiya axınını stimullaşdırmaqla regionlararası fərqləri dövlətin iştirakı ilə tənzimləməyi nəzərdə tutan postkeynsçi
nəzəriyyə, tənzimlənməyən bazarın regionlararası fərqləri silə biləcəyini
qəbul edən neoklassik nəzəriyyə və s. kimi nəzəri baxışlarda istifadə olunur.
Bir çox ölkələrdə regional siyasətdə diqqətin daha çox «problemli regionlara» yönəldilməsi baş verir. Yəni regional siyasət postkeynisçi və tənzimlənməyən bazarın regional fərqləri dərinləşdirməsini qəbul edən
qeyri-tarazlı inkişaf nəzəriyyəsi üzərində qurulur.
Müasir dünya təcrübəsində regional iqtisadi siyasət dövlətlə regionlar
və regionların öz aralarında münasibətlərini əks etdirməklə bütövlükdə və
regional baxımdan ölkənin iqtisadi inkişafının idarə olunması fəaliyyəti
kimi qəbul edilir. İstənilən halda dövlətin regional siyasətinin özəyini “ölkə
mənafeyinin üstünlüyü” prinsipi təşkil edir.
Dövlətin iqtisadi siyasəti ilə regional siyasət öz məntiqinə görə birbirini qarşılıqlı tamamlamalıdır. İqtisadi siyasət inkişafın qarşıya qoyulmuş
məqsədinə çatmaq yolunda yaranan problemlərin həllinə, ölkənin və onun
hər hansı hissəsinin rifahının təmin olunmasına istiqamətlənirsə, regional
siyasət ərazi inkişafının məhz yuxarıda ifadə olunan məqsədlərə yönlü
idarə olunmasına xidmət etməlidir.
Qeyd edək ki, “regional mülkiyyətçilik” istənilən halda istifadə və
faydalanmaq baxımından anklav xüsusiyyətlərə malik ola bilməz. Yəni hər
regionun imkanları müəyyən mənada daha geniş maraqların ödənilməsinə
xidmət etməlidir və bu xidmət yerli mənada mənfəətliklə ölçülməməlidir.
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Hər bir ərazi vahidinin inkişaf modelinin formalaşdırılması bir neçə cəhətdən vacibdir :
• Ərazi vahidinin sosial-iqtisadi inkişafının dayanılıqlığı və tarazlığı
yerli imkan və xüsusiyyətlərə əsaslandıqda uzun ömürlü olur və cari kənar
təsirləri asanlıqla kompensasiya edə bilir.
• Sosial-iqtisadi inkişaf məqsədyönlü seçilmiş prioritetli lokal
hədəflərə çatmağa istiqamətləndirildikdə, potensialın sürətli və səmərəli
reallaşdırılması mümkün olur və regiondan kənar şəraitin xüsusiyyətindən
daha yaxşı bəhrələnir.
• Həmişə qapalı olmayan iqtisadi məkan şəraitində yerləşməsinə görə
ərazi vahidinin sosial-iqtisadi inkişafı daxili proseslərin məntiqi ilə uzun
müddət ərzində rasional idarəolunma malik olmur.
• Sosial-iqtisadi inkişaf region müstəvisində iqtisadi idarəetmənin
bütün rıçaqlarına malik olmur (məsələn, iqtisadi idarəetmənin valyuta vasitələri). Başqa sözlə ərazi vahidinin iqtisadi sisteminin bütövlüyünü təmin
etmək əməli cəhətdən mümkün deyildir və s.
Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, ərazi inkişafının
qiymətləndirilməsi və istiqamətləndirilməsi ümumi iqtisadi inkişaf meyarlarından bir sıra məqamlarda fərqlənir. Ona görə də regional inkişafın
xüsusi diaqnostikası sisteminin formalaşdırılması vacibdir. Bu sistemə
məqsəddən asılı olaraq aşağıdakı kimi fərqli indikatorlar toplusu aid edilir:
-Təbii ehtiyatlar potensialının qiymətləndirilməsi; Demoqrafik vəziyyətin
və əmək bazarının diaqnostikası; Əhali məskunluğunun diaqnostikası; Regionun inkişafının iqtisadi səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi əmsalları; Regionun sahə, funksional və ərazi strukturunun öyrənilməsi.
Dövlətin regional siyasəti dedikdə həm dövlətin regional səviyyədə,
həm də regionların özlərinin hazırlayaraq həyata keçirdikləri tədbirlər kompleksi, daha doğrusu, dövlət və regionlar arasında, həm də regionların öz
aralarında qarşılıqlı münasibətləri əks etdirən və məkan, region nöqteyinəzərdən ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial və ekoloji inkişafının idarə edilməsi
özrə fəaliyyət sahəsi başa düşülür. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, regional
siyasətin məqsədləri və prioritetləri ikili xarakter daşıyır: bir tərəfdən o,
ölkənin müxtəlif regionlarının inkişaf problemlərinin həlli ilə, digər
tərəfdən isə ümumdövlət vəzifələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır.
Bununla yanaşı dövlətin regional siyasəti ən ümumi şəkildə iqtisadi, sosial
və siyasi istiqamətlərə bölünə bilər. Dövlətin regional siyasətinin iqtisadi
məqsədlərinə aşağıdakılar aid edilir:
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• regionlararası, sahəvi və digər dövlət quruculuğu planında yerindən
asılı olaraq regionun inkişafının tənzimlənməsi;
• ilkin şərtlərdən (resurs, təbii, sosial, əmək vəs.) asılı olaraq siyasətin
diferensiallaşdırılması;
• iqtisadi rayonlara münasibətdə siyasətin reallaşdırılmasında iqtisadi
rayonların dövlətin regional siyasətinin müstəqil xüsusi subyektləri kimi
nəzərə alınması;
• problemlərin dövlətin daxili siyasətinin regional - sahə aspekti
çərçivəsində həlli;
• regional istehsalın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi;
• regionlararası iqtisadi inteqrasiyasının güclənməsi.
Dövlətin regional siyasətinin iqtisadi məqsədləri ümummilli rifah
halının təmin edilməsi üçün hər regionun istehsal potensialının effektiv rasional istifadəsinə nail olunmasuna istiqamətlənmişdir. Regional siyasət
dövlətin taktikasını əks etdirir. Regional siyasət adətən sosial-iqtisadi
inkişafın milli strategiyasının tərkib hissəsi olub, tamamilə hakimiyyətin
fəlsəfi konsepsiyasına əsaslanır.
Dövlətin regional siyasətinin sosial məqsədləri qismində qeyd etmək
olar:
• əhalinin məşğulluğunun və onun gəlirlərinin artması;
• nisbətən geri qalmış regionlarda istehasl və sosial infrastrukturun
inkişaf etdirilməsi;
• ictimai nemətlərin əldə edilməsi imkanlarının genişləndirilməsi;
• regional siyasətin subyektləri arasında funksional yükün
bölüşdürülməsi və sosial standartların müəyyənləşdirilməsi (minimum
əmək haqqı, kompensasiyaların miqdarları, əlavələr və digər ödənişlər);
• regional infrastrukturun, hüquq sisteminin, mülkiyyət münasibətlərinin, əmək bazarının və s. inkişafı ilə əlaqədar ölkə iqtisadiyyatının
açıqlığını müəyyən edən məsələlərin həlli və s.
• Sosial sferada regional siyasətin mahiyyəti müxtəlif regionlar və
əhalinin məskunlaşma məntəqəsi tipləri (adətən şəhər və kənd arasında)
arasında həyat səviyyəsi ilə sosial mühitin keyfiyyəti arasında bərabərliliyin
təminindədir. Soial siyasətin əsas obyekti – sosiumun, ailə və etnosun nümayəndəsi kimi insan, həmçinin istehsal və ətraf mühitlə əlaqədar olaraq
insanların ərazi çoxluğu, onların daxili strukturudur.
Dövlətin regional siyasətinin siyasi məqsədləri isə:
• xarici məqsədlər (milli təhlükəsizlik, geosiyasi və s. problemlərlə
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əlaqədar məsələlərin həlli);
• daxili məqsədlər (milli ideya, müxtəlif səviyyələrdə seçkilər, siyasi
– partiya sistemi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının inkişafı, yerli özünüidarəetmə, müxtəlif səviyyələrdə hakimiyyət orqanları arasında qarşılıqlı
münasibətlərin tənzimlənməsi və s.) kimi identifikasiya edilə bilər.
Regionalinkişafaproqramlıyanaşmastrategiyası:
Azərbaycanmodeli
Müstəqillik dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrində
aparılmış düşünülmüş iqtisadi siyasət sayəsində, artıq XXI əsrin ilk illərindən başlayaraq milli iqtisadiyyatımızın inkişafında Rio bəyannaməsinə
müvafiq olaraq davamlılıq, dayanıqlıq və tarazlılığın təmin edilməsi
məqsədləri əsas hədəflər kimi qoyuldu. Bu hədəflərə nail olunması
baxımından Hökumətin iqtisadi siyasətində vürğuların dəyişməsi müşahidə
olundu. Buna, beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərdə əməkdaşlığın xarakterinin dəyişilməsi, dövlət büdcəsinin tənzimləyici rolunun yüksəldilməsi,
Hökumətin iqtisadi siyasətində proqramlılığın gücləndirilməsi, iqtisadi interasiya siyasətində çox istiqamətliliyin artırılması və s. kimi məsələləri
nümunə göstərmək olar. Bu sırada mühüm addımlardan biri Dövlətin iqtisadi siyasətində regional inkişafa diqqətin artırılması hesab edilə bilər. Bu
diqqətin ən yaxşı təzahürü isə milli iqtisadi siaysətdə ilk dəfə olaraq məhz
regional inkişafda proramlılığın geniş tətbiqi hesab edilməlidir. 2004-cü
ildən indiyədək regional inkişafın bütün cəhətlərdən təmin edilməsi ardıcıl
qəbul edilən beş illik proqramlar vasitəsi ilə reallaşdırılmışdır. 2019-cu ilin
əvvələrində artıq 4-cü belə Dövlət proqramı qəbul edilmişdir.
Bu proqramların özəlliyi bir neçə cəhətlə xarakterizə edilə bilər. İlk
növbədə qeyd edilməlidir ki, Proqramlar ölkənin bütün regionlarını əhatə
etməklə bərabər, bir neçə hədəfə yönəlmişdir. Belə hədəflərə regionların
sosial-iqtisadi inkişafındakı disproporsiyaların aradan qaldırılması, regional
inkişafın investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə istehsal və
sosial infrastrukturun qabaqcıl dünya standartlarına müvafiq qaydada
tamamilə yenidən qurulması, yerli resursların (təbii və yaradılmış, maddi
və qeyri-maddi aktivlərin) fəal təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunmasının
prioritetliyinin təmin edilməsi, demoqrafik inkişaf meyilərinin stabilləşdirilməsi və əmək resurslarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, bərpa olunan resurslardan istifadənin xüsusi çəkisinin
artırılması (turizm və nəqliyyat sisteminin inkişafı, rekreasiya resursların40
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dan istifadənin intensivləşməsi və s.) aid edilə bilər. Ölkəmizdə regional
inkişafa xüsusi diqqətin verilməsinin digər mühüm amili, fikrimizcə ondan
ibarətdir ki, regional inkişafa haqlı olaraq, daha yüksək səviyyəli inkişaf
hədəfləri- milli inkişafda ərazi mütənasibliyinin bərpa olunması, iqtisadiyyatın sahəvi inkişaf mütənasibliyinin bərpası və nəhayət dayanıqlı inklişafın
çox mühüm amili olan-sosial inkişafın tarazlığının təmin edilməsi baxımından effektiv vəsilə kimi baxılmasıdır.
2003–cü ildə Azərbaycan Respublikasını Prezidenti seçilən Möhtərəm
İlham Əliyevin Dövlət başçısı kimi ilk qərarlarından biri “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (20042008-ci illər)” təsdiqi olmuşdur. Milli inkişaf tariximizdə ilk olan bu
Proqramın realizasiyası və sonrakı inkişafı göstərdiki, mahiyyət etibarı ilə
proqram Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf strategiyasına müvafiq olan
regional inkişaf konsepsiyasının realizasiyasının başlanğıcı oldu. Qeyd etməyi vacibdir ki, Prezident İlham Əliyevin iqtisadi siyasətininin
bütövlükdə, mühüm xüsusiyyəti dünya təcrübəsində prioritetliyə malik
olan yanaşmaların fəal tətbiq edilməsidir. Dayanıqlı və davamlı inkişafın
mühüm tərkib elementi kimi onun tarazlığının təmin edilməsi bu mənada
əlamətdar hesab edilə bilər. Birinci regional inkişaf proqramı olan bu
mühüm sənəddə onun hədəfləri və gözləntiləri, “...sosial-iqtisadi
inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuş Azərbaycan Respublikasında həlli vacib məsələlərdən biri regionlarda sahibkarlığın
inkişafını sürətləndirməklə oradakı əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi
potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın davamlı inkişafına,
əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin
azaldılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Bu istiqamətlərdə tədbirlərin həyata
keçirilməsi regionların iqtisadi inkişafında mövcud olan kəskin fərqin
aradan qaldırılmasını və regional tarazlığın əldə olunmasını təmin etməklə
yanaşı onların iqtisadi gücünü artırar və sosial problemlərin həllini
sürətləndirər” kimi ifadə olunmuşdur. (1,7 )
Dövlət Proqramının uğurlu icrası nəticəsində bütövlükdə ölkədə və o
cümlədən regionlarda qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılması, regionlarda kommunal xidmət və
sosial infrastruktur təminatının, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, ölkəyə investisiya qoyuluşlarının artırılması sahəsində xeyli işlər
görülmüş, nəticədə əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına və yoxsulluğun azaldılmasına nail olunmuşdur.
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1-ci Dövlət proqramının uğurlu realizasiyasını əsas götürərək
hökumət, 2009-2013-cü illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafının yeni,
sayca 2-ci, Dövlət Proqramının hazırlanmasını məqsəduyğun hesab etmişdir. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın əsas məqsədi ölkədə qeyri-neft
sektorunun inkişafının sürətləndirilməsinə,iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, tarazlı regional və davamlı sosial-iqtisadi inkişafa, əhalinin
həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması kimi müəyyən olunmuşdur.
Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında prioritet kimi müəyyən
edilmiş və neft-qaz gəlirlərindən səmərəli istifadə etməklə sosial-iqtisadi
tarazlığın təmin edilməsi istiqamətində müstəsna rol oynayan regional
inkişaf Proqramları əhalinin işgüzar fəallığının artmasına, regionlarda
sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da genişlənməsinə, infrastruktur layihələrinin
həyata keçirilməsinə, beynəlxalq tələblərə cavab verən rəqabətqabiliyyətli
və ixracyönümlü məhsullar istehsal edən yeni müəssisə və obyektlərin
yaradılmasına səbəb olmuş, vətəndaşların rifahını xarakterizə edən keyfiyyət göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır.
Bu amili və əvvəlki regional inkişaf proqramlarını yüksək
səmərəliliyini nəzərə alaraq, hökumət 3-cü yeni "Azərbaycan Respublikası
regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nı qəbul etmişdir. 3-cü proqramın əsas məqsədi daha geniş olmaqla,
ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, regionların sürətli inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, xüsusi
ilə kəndlərin inkişafı ilə bağlı infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha
da yaxşılaşdırılması kimi müəyyənləşdirilmişdir. Dövlət Proqramında
müəyyən edilmiş məqsədə nail olmaq üçün regionlarda infrastruktur təminatının, o cümlədən əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatının daha da
yaxşılaşdırılması, ixracyönümlü və rəqabətədavamlı məhsul istehsalı istiqamətində sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, əhalinin, xüsusi ilə
kənd əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin artırılması və yoxsulluğun
səviyyəsinin azaldılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi kimi
mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulurdu.
Dövlət proqramlarının bütövlükdə uğurlu nəticəliliyi, ölkənin sosialiqtisadi həyatında, xüsusilə regionlarda iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi,
əhalinin yetərli məşğulluğu və sosial rifah halının daha da yüksəldilməsi
və ekoloji təhlükəsizliyin gücləndirilməsi istiqamətlərində hədəflərin yeni
keyfiyyət mərhələsinə keçməsini şərtləndirmişdir. Bu məsələlərin uğurlu
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həlli ölkənin regionlarında mövcud olan potensialdan daha səmərəli istifadə
etməklə bölgələrdə, o cümlədən kənd yerlərində sosial-iqtisadi inkişafın
sürətləndirilməsi və bu inkişafın davamlılığının möhkəmləndirilməsini
zəruri edir. Bu isə öz növbəsində ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafı ilə əlaqədar siyasət tədbirlərinin, o cümlədən yeni kompleks proqramların hazırlanıb icra olunmasının davam etdirilməsini zəruri etmişdir.
Beləki, Dövlət Proqramları çərçivəsində görülmüş işlər ölkədə həyata
keçirilən ümumi sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinə ciddi dəstək vermiş və
nəticədə 2004-2018-ci illərdə ümumi daxili məhsul (ÜDM) real ifadədə
3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə artmışdır. Bu dövrdə sənaye real ifadədə 2,6 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2,4 dəfə, kənd
təsərrüfatı 1,7 dəfə artmışdır. Strateji valyuta ehtiyatları 2004-cü ilə nisbətən 24,3 dəfə artaraq 1yanvar 2019-cu il tarixinə 45 milyard ABŞ dolları
səviyyəsini keçmişdir. Dövlət proqramlarının icrası dövründə xarici
ticarətin coğrafiyası daha da genişlənmiş, onun əmtəə strukturu təkmilləşmişdir. Bu dövrdə Azərbaycan 190-a yaxın ölkə ilə xarici ticarət
əməliyyatları aparmış, qeyri-neft ixracı 4,2 dəfə artmışdır. Dünya Bankının
“Doing Business 2019” hesabatına görə Azərbaycan əvvəlki illə müqayisədə reytinqdə 32 pillə irəliləyərək, 57-ci yerdən 25-ci pilləyə yüksəlib.
Reytinq sisteminin metodologiyasına əsasən, 10 indikatordan 8-i üzrə öz
mövqeyini daha da yaxşılaşdıran Azərbaycan dünyanın 10 ən islahatçı
dövləti siyahısına daxil edilərək dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi elan
olunub. Həmçinin ötən müddət ərzində əhalinin gəlirlərinin artırılması istiqamətində əməli tədbirlər görülmüş, minimum əmək haqqının ölkə üzrə
yaşayış minimumuna çatdırılması siyasəti davam etdirilmiş, əmək siyasəti
və əməyin ödənilməsi sahəsində həyata keçirilən islahatlar nəticəsində
işləyənlərin orta aylıq əmək haqqının ilbəil artması əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmişdir. 2004-2018-ci illər ərzində
orta aylıq əmək haqqı 7 dəfə, orta aylıq pensiyalar 9,4 dəfə artmış, yoxsulluğun səviyyəsi 2004-cü ildəki 44,7 faizdən 2018-ci ildə 5,1 faizə
düşmüşdür. Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşlarının təşviqi və
stimullaşdırılması həyata keçirilən iqtisadi siyasət strategiyasının ana xəttinə çevrilmiş, ölkə iqtisadiyyatına 2004-2018-ci illər ərzində 244,9 milyard
ABŞ dolları həcmində investisiya qoyulmuşdur. Eyni zamanda davamlı
sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsində dövlət
əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri də dinamik olaraq artmış, investisiya xərcləri
dövlət büdcəsində əhəmiyyətli çəkiyə malik olmuşdur. (2,7,8)
İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019

43

İQTİSADİYYAT

SƏBİNƏ NAMİQ qızı SADIQ, RASİM TAPDIQ oğlu HƏSƏNOV

Dövlətin sosialyönümlü iqtisadiyyat quruculuğu və insanların layiqli
iş yerləri ilə təmin edilməsi istiqamətində apardığı siyasət öz müsbət
tövhəsini vermiş, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində həyata keçirilən
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2004-2018-ci illər ərzində 1,5 milyonu
daimi olmaqla, 2 milyondan artıq yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bu iş yerlərinin də 75 faizi regionların payına düşmüşdür. Ölkə iqtisadiyyatının
rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması məqsədilə 2004-2018-ci illər ərzində
də innovasiya xarakterli texnologiyaların tətbiqi davam etdirilmiş, yeni
müəssisələr yaradılmış, müəssisələrin istehsal potensialı artırılmış, ölkə sənayesində 2,6 dəfə real artım qeydə alınmışdır. Sənaye məhsulunun ümumi
həcmində özəl sektorun payı 2003-cü ildə 56,8 faiz təşkil edirdisə, halhazırda isə 80 faizdən çoxdur. Bütün bunlar sənayedə işgüzar fəallığın artmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, sahibkarlığın, o cümlədən kiçik və
orta sahibkarlığın inkişafına güclü təkan vermişdir. Sənayenin maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mebel, toxuculuq, qida və digər sahələrində
dinamik artım baş vermiş, dünya iqtisadiyyatının böhranla üzləşdiyi dövrdə
belə Azərbaycan sənayesinin qeyri-neft sektorunda inkişafa nail olunmuşdur.
Regional inkişafla bağlı dövlət proqramları çərçivəsində qeyri-neft
sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək, ölkədə innovativ və yüksək
texnologiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının inkişafı
üçün münbit şərait yaratmaq, müasir texnologiyalara əsaslanan sənaye
müəssisələrini təşkil etmək, əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğunu artırmaq məqsədilə regionlarda sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin
yaradılması istiqamətində xeyli işlər görülmüşdür.
Sayca 4-cü olan “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” hazırlanarkən davamlı
inkişaf prinsipləri, o cümlədən BMT-nin “Dünyamızın transformasiyası:
2030- cu ilədək dayanıqlı inkişaf Gündəliyi” ilə müəyyən olunan Dayanıqlı
İnkişaf Məqsədləri, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli
Fərmanına müvafiq olaraq təsdiq edilmiş Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 11 prioritet sektorunun inkişafı üzrə strateji yol xəritələri, Azərbaycan
Respublikası ilə beynəlxalq tərəfdaşlar arasında imzalanmış əməkdaşlıq
sazişləri və həyata keçirilən layihələr nəzərə alınmışdır. Mütərəqqi dünya
təcrübəsi göstərir ki, hər bir ölkənin, regionların, şəhər və kəndlərin sosialiqtisadi inkişafında çevik və səmərəli idarəetmə mexanizmləri, innovativ
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həllərin tətbiqi mühüm rol oynayır. Hazırda qarşıda duran əsas məsələ
beynəlxalq təcrübədə təsdiqini tapmış ən yaxşı iqtisadi mexanizmlərin tətbiqi ilə əldə olunan səmərənin artırılmasıdır.(2)
Fəaliyyətdə olan Dövlət Proqramının əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunması, o
cümlədən yerlərdə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat, yüksək standartlara cavab verən sosial rifah, təbii
resursların səmərəli istifadəsi və ətraf mühitin etibarlı mühafizəsini təmin
edən ekoloji təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılmasına imkan verən
əlverişli mühitin yaradılması kimi təsbit olunmuşdur.(2)
Beləliklə, əminliklə söyləmək olar ki, Prezident İlham Əliyevin dediyi
kimi, “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı, əslində,
ölkəmizin uğurlu, dayanıqlı inkişafı, iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi
üçün ən vacib və ən əsas iqtisadi alətə çevrilmişdir”. Yəni Dövlətin regional
iqtisadi siyasəti, həm dövlətin regional səviyyədə, həm də regionların
özlərinin həyata keçirdikləri tədbirlər kompleksi, daha doğrusu, hökumət
və regionlar arasında, həm də regionların öz aralarında qarşılıqlı münasibətləri əks etdirən və ərazi baxımından ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial və
ekoloji inkişafının idarə edilməsi üzrə fəaliyyət sahəsi kimi qəbul edilir.
Bu mənada fikrimizcə, Azərbaycanın regional iqtisadi siyasətinin mahiyyətini Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin qiymətləndirməsi daha dolğun
ifadə edir : “Həyata keçirilən regional iqtisadi siyasətin əsas məqsədi
ölkəmizin bütün bölgələrinin mövcud potensialından səmərəli istifadə etməklə qeyri – neft sahəsinin inkişafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, ixracyönlü məhsul istehsalının
stimullaşdırılmasına, yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilə əhalinin həyat
səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, məşğulluq səviyyəsinin, xüsusilə
də gənclərin faydalı əməklə məşğulluğunun artırılmasına və ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafının təmin edilməsinə nail olmaqdır.”
Mahiyyət etibarı ilə Azərbaycanda son illərdə aparılan iqtisadi siyasətə
bütövlükdə aid edilə biləcək yuxarıdakı qiymətləndirmələr, reallığı əks etdirməklə yanaşı, ölkəmizdə getdikgə güclənən daha başqa bir mühüm
meyli: -Dövlətin iqtisadi siyasətində, xüsusi ilə dövlət xərclərinin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi baxımından ciddi əhəmiyyət daşıyan iqtisadi
siyasətin proqramlılığının güclənməsini təsdiq edir. Beləliklə, əminliklə
söyləmək olar ki, Azərbaycanda 2004-cü ildən əsası qoyulan regionların
sosial-iqtisadi inkişafına proqramlı yanaşma, metodoloji baxımdan Dövlət
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idarəçiliyində yeni, əməli baxımdan isə yüksək səmərəliliyiə və nəticəliliyə
malik olmaqla Dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritetlərini ehtiva edir və
Prezident İlham Əliyevin dövlət idarəçiliyinin mühüm dominantını təşkil
edir.
Azərbaycandaregionalinkişafıntarazlığının
təminedilməsivəzifələri
Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkişafının təmin edilməsi, son 25
ildə aparılan Dövlət siyasətinin ən mühüm nəticəsi hesab edilir. Beləki,
aparılan araşdırmalar göstərir ki, milli iqtisadiyyatın sürətli inkişafı mühüm
keyfiyyət dəyişikləri ilə müşayiət olunur. Bu baxımdan, inkişafın
dayanıqlığının təmin edilməsi, onun sosial yönümlüyünün, inklyuzivliyinin
yüksəldilməsi və s. kimi önəmli tədbirlər nəticəsində, Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq rəqabətliliyinin gücləndirilməsi, inkişafımızın yeni
keyfiyyət mərhələsini xarakterizə edir. Son 15 ildə Milli iqtisadi siyasətin
çox mühüm xüsusiyyətlərindən biri, regional inkişafın sürətləndirilməsi
hesab edilməlidir. Bu dövr ərzində 2004-cü ildən indiyədək qəbul edilən 4
ardıcıl ölkə miqyaslı və ayrı-ayrı regionlar üzrə çoxsaylı Dövlət sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının icrası, yüksək nəticələrin əldə olunmasını
şərtləndirmişdir. Regional inkişafın sürətləndirlməsi, eyni zamanda qeyrineft sektorunun prioritetli inkişafının təmin edilməsinin mühüm amilidir.
Bu baxımdan regional inkişafın səmərəliliyi və nəticəliliyinin yüksəldilməsi iqtisadi tədqiqatların mühüm və aktual vəzifələrindən biri hesab
edilir. Tədqiqatların mühüm vəzifələri kimi isə, inkişafın məhsuldarlığı və
səmərəlilyinin yüksəldilməsinin vacib istiqamətlərindən hesab edilən regionların təbii və yaradılmış üstünlüklərindən, geniş spektrli resurs amillərindən istifadənin rasionallığının yüksəldilməsi; o cümlədən, iqtisadi
siyasətin sistemliliyi və məqsədəyönlülüyü, həmçinin ölkəmizin beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsində regional amillərin payını
artırılması yollarının müəyyənləşdirilməsi və s. hesab edilməlidir.
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, indiki inkişaf mərhələsində,
ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun daha məhsuldar inkişafının təmin edilməsi
baxımından, regional inkişafın hələ realizasiya olunmamış ehtiyatlarının
aşkar edilməsi ilə yanaşı, dövlətin regional inkişaf üçün müəyyənləşdirdiyi
prioritetlərin seçiminin rasionallığının təmin edilməsi, xüsusi ilə büdcə
resursları və digər dövlət aktivlərindən istifadə siyasətinin, regionların
idarəçiliyi və inkişaf imkanları ilə üzvü əlaqələndirilməsi, həmçinin
bütövlükdə regional inkişafın funksionallığının yüksəldilməsi is46
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tiqamətlərində əsaslandırılmış, elmi arqumentlər və qabaqcıl dünya
təcrübəsi ilə sübut ediləcək tövsiyyə və təkliflərin hazırlanması son dərəcə
vacibdir.
Dünya təcrübəsi və aparılan çoxsaylı araşdırmalar göstərir ki, milli
iqtisadi inkişafda regional amilin mühüm tərkib hissəsi və şərtləndirici rolu
aşağıdakılarla təsbit olunur:
• Normal regional inkişaf olmazsa milli inkişafın tarazlığı və
dayanıqlığını təmin etmək mümkünsüz olacaq və ya daha böyük xərclər
tələb edəcəkdir;
• Regional amil inkilyuzivliyin mütləq şərtidir. Bu həm qlobal (milli)
inkişafa resurs yardımı və həm də xərclərin bazarı genişləndirmək,
dövriyyəni fəallaşdırmaq, iqtisadi siyasətin sosial dəstəyini gücləndirmək
üçün vacibdir.
• Regional inkişaf milli inkişafla sinxronlaşmadıqda iqtisadi amillərin, ilk növbədə əhalinin mərkəzlərdə cəmlənməsi baş verir. Sonuncu
halda bütövlükdə iqtisadiyyatda xərclərin səmərəliliyi, an azı aqlomerasiya
səbəbindən azalır. Regional resursların sorakı regenerasiyası isə daha çox
xərc tələb edir. Xüsusi ilə torpaqların məhsuldarlıq səviyyəsinin bərpası,
irriqasiya və s tədbirlər hesabına.
Regional inkişafın milli iqtisadi sistemin dayanıqlığının təmin olunmasında rolu şərtləndirən amillərə isə aşağıdakılar aid edilə bilər:
• Regional inkişaf, milli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin mühüm
və məhsuldar istiqaməti olaraq, milli iqtisadi sistemin bütövlüyü və
nəticəliliyi prizmalarından ciddi təsirlərə malikdir;
• Regional inkişaf milli iqtisadiyyatın “özünü inkişaf qabiliyyətinin”
təmin edilməsi və qorunmasının vacib vasitəsidir;
• Regional inkişaf milli iqtisadiyyatda qazanılmış resurslardan istifadənin (iqtisadi siyasətin) səmərəliliyi və nəticəliliyinin yüksəldilməsi
amilidir.
Bütövlükdə Azərbaycanda regional faktorun milli iqtisadi siyasətin formalaşmasında rolunun identifikasiyası baxımından aşağıdakıların həlli
vacib hesab edilir:
• Milli iqtisadi siyasətin hədəf və struktur xüsusiyyətləri və onun
dominantlarının müəyyənləşdirilməsi
• İqtisadi siyasətin məqsəd və vasitələrinin formalaşmasını
şərtləndirən amillər (o cümlədən regional tarazlığın təsirləri)
• Regional inkişaf amilinin iqtisadi siaysətin xarakterinin müəyyənİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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ləşməsinə təsirləri ilə müəyyənləşdirilməlidir
• Azərbaycanda mövcud regional inkişaf təcrübəsinin mahiyyəti, regional inkişafın təkamülü xarakterinin, o cümlədən, torpaq islahatlarının
rolu, sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının realizasiyası, büdcə-vergi
siyasəti təsərrüfatçılıq, həmçinin, investisiya cəlbediciliyi və investisiya
mühütinin təsirləri prizmasından və həmçinin resurs amillərinin regional
inkişafda təsirlərinin identifikasiyası prizmasından qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycanda regional inkişafın tarazlığının təmin edilməsinin müasir
çağırışları, perspektivləri və prioritet vəzifələrini isə aşağıdakılar kimi ifadə
etmək olar:
• Regional inkişafın tarazlığını təmin edilməsinin institusional vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi və səmərəli mexanizminin formalaşdırılması;
• Milli iqtisadiyyatın yüksək açıqlığı şəraitində regional inkişafın
tarazlığının funksional şərtləndiricilərinin müəyyənləşdirilməsi;
• Qlobal inkişafın güclənən təsirləri şəraitində, tarazlı regional inkişaf
strategiyasının əsas vəzifələri, amilləri və milli iqtisadi siyasətdə rolunun
gücləndirilməsi.
Nəticəvətövsiyyələr
1. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, milli iqtisadi sistemlərin yaranması ilə ölkə daxili regional inkişaf məsələsi iqtisadi siyasətin mühüm
tərkib hissəsinə çevirilnişdir və onun əhəmiyyətliliyi yüksələn dinamika
ilə müşaiyət olunur. Bu, təbii olaraq iqtisadi nəzəriyyədə adekvat
metodoloji paradiqmaların formalaşmasını tələb edir. Lakin iqtisadi inkişaf
və siyasət modellərinin fərqliliyi kimi regional inkişaf paradiqmasının seçimində də vahid və unifikasiya olunmuş yanaşma yoxdur.
2. Regional inkişaf modeli və müvafiq inkişaf strategiyasının formalaşması milli inkişaf modelindən törəmə olmaqla, bütün digər hədəfləri
ilə bərabər, milli siyasətin tamamlayıcısı, bir sıra hallarda isə həmçinin iqtisadi inkişafın şaxələndiricisi, tarazlayıcısı və dominantına çevirilməlidir.
3. Regional inkişaf strategiyasının mühüm və mütləq özəlliyini yerli
resursların (bütün iqtisadi aktivlərin) məhsuldarlığının və funksionallığının
artırılmasının hədəflənməsi olmalıdır.
4. Azərbaycanda regional inkişafda son illərdə əldə olunan uğurlu
nəticələr belə qənaəti formalaşdırmağa imkan verir ki, milli inkişafın digər
istiqamətlərində də proqramlı yanaşmanın tətbiqinin yüksək nəticəliliyi
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ehtimal və təşviq edilsin.
5. Bütövlükdə regional inkişafa milli iqtisadiyyatın dayanıqlığının
əsas amillərindən biri kimi baxılması müasir dövrdə, ölkənin sosial, iqtisadi
və siyasi maraqlarının təmin edilməsi üçün son dərəcə vacib hesab edilməlidir.
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XÜLASƏ
Məqalədə müasir dövrdə qloballaşma və inteqrasiya prosesləri
nəticəsində dünyanın vahid bir orqanizmə çevrilməsi, ayrı-ayrı milli təsərrüfatlarda xarici təhdidlərin artması, kapital və maliyyənin beynəlxalq
hərəkətinin sürətlənməsi və s. kimi məsələlər araşdırılaraq bu prosesdə
xərclərin idarəedilməsi prosesi öyrənilmişdir. Ümumilikdə isə, büdcəmaliyyə xərclərinin bölüşdürülməsi və səmərəli idarə edilməsi prosesi
tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: davamlı iqtisadiyyat, iqtisadi inteqrasiya, milli iqtisadiyyat, makroiqtisadiyyat, dövlət siyasəti, inteqrasiya, investisiya, reallaşma.
Giriş
Belə ki, xərclərdən maksimum səmərə əldə etmək üçün, ilk növbədə,
əsaslandırılmış büdcə si-yasətinin olması, büdcənin başlıca məqsədlərinin
aydınlaşdırılması və onların reallaşdırılması üçün lazımi qədər resursların
olması vacibdir. Təbii ki, resursların optimal bölüşdürülməsi bundan sonrakı
ən mühüm mərhələdir. Eyni zamanda, xərclərin bölüşdürülməsindən sonra
ayrılmış vəsaitlərlə qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün daha optimal variantın seçilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Təcrübə göstərir ki, praktikada bu məsələlər büdcənin tərtibi və icrası
prosesində və ya digər səviyyədə bu və ya digər dərəcədə nəzərə alınır. O
cümlədən, xərclərin idarə edilməsinə mədaxil və məxaric üzrə imkanların
nəzərə alınması, dövlətin malik olduğu resursların bölüşdürülməsi, onlardan
səmərəli istifadə edilməsi, zəruri informasiya sisteminin yaradılması kimi
məsələlərin həll olunduğu proses kimi də baxmaq olar. Nəzərə alsaq ki,
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səmərəli bölüşdürmə olmadan düzgün idarəetmə də qeyri-mümkündür, onda
elə xərclərin bölüşdürülməsi prosesinə, həm də yuxarıda qeyd edilən
məsələlərin həlli yolu kimi baxa bilərik [1].
İqtisadiartımıntəminolunmasındamaliyyə-pul
vəsaitlərindənsəmərəliistifadə
Məlumdur ki, ümumilikdə büdcə xərcləri idarəetmə, müdafiə və hüquq
mühafizə orqanlarının saxlanılması, sosial, dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər olmaqla dörd qrupda təsnifləşdirilir. Büdcə
prosesi ilə tanışlıqdan aydın olur ki, büdcə quruculuğunun inkişafının
istənilən dövründə xərclərin təsnifatlaşdırılması zamanı təkcə xərclərin
ümumi həcminin deyil, həm də onların səmərəli tərkibi və strukturunun
müəyyənləşdirilməsinə böyük əhəmiyyət verilir. Ona görə ki, dövlət bu və
ya digər sahədə müəyyən xərclər qoymaqla, vəsaitlər sərf etməklə öz
məqsədinə nail olur. Bu baxımdan da, yalnız dövlət xərclərini bu parametrlərlə müəyyən etməklə dövlət tərəfindən qoyulmuş vəzifələrin öhdəsindən
layiqincə gəlmək olar.
Müasir dövrdə inkişaf etmiş ölkələrin dövlət xərclərinin strukturu sosial
proqramların xeyrinə və ayrı-ayrı xidmət sahələrinin inkişafının dəstəklənməsinə doğru dəyişir. Belə ki, əksər ölkələrdə büdcə xəclərinin strukturunda
birinci yeri sosial yönümlü: pensiya və təqaüd, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət
və s. kimi xərclər tutur. Bu da təbiidir, çünki dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi və ya büdcə siyasətinin başlıca məqsədləri - mövcud sosial-iqtisadi durumun stabilləşdirilməsi, möhkəmləndirilməsi və dəyişən şəraitə
uyğunlaşdırılması, məhz bunlar da özünü büruzə verir.
Mövcud vəziyyətdə, Azərbaycan Respublikası üzrə təhlillər aparsaq,
aydın olar ki, ölkəmizdə, dövlət büdcəsi xərclərinin səviyyəsi iqtisadi artıma
müsbət təsirin səmərəli həddini ötmüşdür. Lakin, ümumilikdə götür-dükdə,
iqtisadi artımın mümkün istiqamətləri və tənzimləmə mexanizmlərinin mahiyyəti araşdırılmadan, dövlət büdcəsi xərcləri səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi, büdcə xərclərinin srtukturu haqqında fikirlər irəli
sürülməsi özünü tam doğrultmaya da bilər [2]. Bu isə alınmış nəticələrin
praktiki istifadə baxımından əhəmiyyətini azaldır, qeyd edilənlərin tövsiyə
xarakteri daşıdığını göstərir. Başqa sözlə, bu yanaşmalar ölkədə iqtisadi
artımın sürətlənməsi ilə büdcə xərcləri siyasətinin keyfiyyətinin və büdcə
xərclərinin səmərəliliyinin yüksəlməsi, daha məsuliyyətli büdcə xərcləri
siyasətinin reallaşdırılması zəruriliyini ortaya qoyur. Başqa sözlə desək, hər
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bir ölkənin sosial-iqtisadi şəraiti, durumu və maliyyə imkanlarından asılı
olaraq bu hal fərqli ola bilər. Bundan əlavə, dövlət xərclərinin optimal
səviyyəsi, heç də bu xərclərin minimum səviyyəsi və ya gəlirlərin sürətli
artımına müvafiq olaraq xərclərin sürətli artırılmasının zəruriliyi anlamına
gəlmir. Ölkədə, istər real, mövcud maliyyə vəziyyətindən çıxış etməyərək
dövlət xərclərinin yüksəlməsi, istərsə də iqtisadi inkişafda xüsusi
əhəmiyyətə malik istiqamətlərin tələb olunan səviyyədən az
maliyyələşdirilməsi, orta müddətli perspektivdə iqtisadi artıma mənfi təsir
göstərən amillərdəndir. Bu səbəbdən də, hər bir ölkədə yaranmış konkret
iqtisadi şərait və perspektiv inkişaf meylləri ÜDM-də dövlət xərclərinin
payının optimal səviyyəsini müəyyənləşdirir.
Araşdırmalar göstərir ki, bazar münasibətlərinə keçid şəraitində dövlət
büdcəsi xərclərinin strukturu ciddi dəyişikliklərə məruz qalmış, yəni xalq
təsərrüfatına, hər şeydən əvvəl mərkəzləşdirilmış əsaslı vəsait qoyuluşuna
büdcə xərcləri kəskin surətdə azalmışdır. Respublikamızda özəlləşdirmə
proqramının həyata keçirilməsi və dövlət müəssisələrinin xeyli hissəsinin
səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsi ilə əlaqədar olaraq geniş təkrar istehsal getdikcə daha çox miqyasda xüsusi vəsaitlər və maliyyə bazarında toplanan
digər vəsaitlər hesabına həyata keçirilir. Lakin bazar mexanizminin
fəaliyyəti şəraitində də ayrı-ayrı sahələrin, ərazilərin, dövlət investisiya proqramının, iqtisadiyyatın dövlət sektorunun maliyyələşdirilməsi öz
əhəmiyyətini saxlamaqda davam edir. Konkret olaraq, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcə sisteminin bütün həlqələrinin xərc hissəsində icra
hakimiyyəti orqanlarının və yerli özünüidaretmə orqanlarının ehtiyat fondu
yaradılır. Dövlət büdcəsində ehtiyat fondunun həcmi növbəti büdcə ilinin
gəlirlərinin 5%-dən artıq olmamalı, eləcə də ehtiyat fondunun vəsaiti büdcədə nəzərdə tutulmayan xərclərin maliyyələşdirilməsi və fövqəladə hallar
üçün istifadə edilir [3]. Ümumilikdə isə, büdcə xərclərinin funksional təsnifatı olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir və müxtəlif istiqamətləri əhatə
edir ki, buraya da ümumi dövlət xidməti xərcləri, müdafiə xərcləri,
məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə, təhlükəsizlik orqanlarının və
prokurorluğun saxlanması xərcləri, təhsil xərcləri, səhiyyə xərcləri, sosial
müdafiə və sosial təminat xərcləri, mədəniyyət, incəsənət, kütləvi informasiya, bədən tərbiyəsi və din sahəsində fəaliyyət xərcləri, mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləri, kənd təsərrüfatı, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı
xərcləri, sənaye və tikinti xərcləri, nəqliyyat və rabitə xərcləri, iqtisadi
fəaliyyətlə bağlı digər xərclər, əsas bölməyə aid edilməyən digər xərclər,
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dövlət borcuna və öhdəliyinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir [4].
Göründüyü kimi, büdcə xərcləri elə təsnifləşdirilmişdir ki, bu cür təsnifat ictimai həyatın müxtəlif sahələrində dövlətin fəaliyyətini əyani surətdə
əks etdirir, eləcə də hər bir qrup xərclər inzibati əlamətlərinə görə bölünür.
İnzibati təsnifləşdirmə, büdcə təxsisatı olan müvafiq nazirlikləri, digər
dövlət idarələrini və hüquqi şəxsləri seçməyə imkan verir. Büdcə xərclərini
bu cür təsnifləşdirilməsi idaretmə sistemində baş verə biləcək dəyişikliklə
əlaqədar xərclərin strukturunda da aparılmalı dəyişikləri özündə əks etdirir.
Aydındır ki, büdcə xərcləri büdcədən maliyyələşdirmə vasitəsilə həyata
keçirilir və bu, müəyyən prinsiplərə əsaslanır. Bu prinsiplər büdcə
maliyyələşdirilməsinin səmərəli təşkilində əhəmiyyətli rol oynayır.
Məlumdur ki, büdcə vəsaitlərindən istifadənin başlıca prinsipləri vəsaitlərdən səmərəli və məqsədli istifadəni nəzərdə tutur. Eyni zamanda, bu
vəsaitlərin ayrılması heç bir ödəniş tələb etmir və özündən əvvəlki vəsaitlərdən istifadənin səmərəlilik səviyyəsindən çox asılıdır. Bütün bunlar
büdcə xərclərinin əsas prinsipləri olmaqla, büdcə vəsaitlərindən istifadənin
səciyyəvi xüsusiyyətlərini də ifadə edir [5]. Qeyd edilənlərlə yanaşı, büdcənin başlıca xüsusiyyətlərinin bir qismi də büdcədən maliyyələşdirmə zamanı formalaşır, daha dəqiqi maliyyələşdirmə forma və metodları ilə
əlaqədardır. Araşdırmalar göstərir ki, büdcə təxsisatı təcrübəsində büdcədən
maliyyələşdirmənin netto və brutto büdcə olmaqla iki metodundan istifadə
edilir. Pul vəsaitlərinin təqdim olunmasının netto metodu onunla xarakterizə
edilir ki, büdcə təxsisatı təsdiq edilmiş büdcədə nəzərdə tutulmuş məsrəflərə
ayrılır.
Qeyd olunduğu kimi, dövlət tərəfindən iqtisadiyyatın birbaşa tənzimlənməsi büdcə-vergi siyasəti alətləri vasitəsilə həyata keçirilir. Bu siyasətin
son nəticəsi olan dövlət büdcəsi və onun xərcləri həmişə sosial iqtisadi
maraqların daşıyıcıları olan müxtəlif təbəqələr arasında tarazlığı təmin edir.
İqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsindən və onun mövcud imkanlarından asılı
olmayaraq istənilən ölkədə büdcə xərclərinin səmərəli idarəolunması bütün
dövrlərdə ən vacib probemlərdən biri hesab edilir. Bu hər şeydən əvvəl
ölkənin sosial həyatının və ayrı-ayrı sahələrin fəaliyyəti və inkişafının dövlət
tərəfindən maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsaitlərin real tələbata uyğun
olmaması ilə bağlıdır. Ona görə də xərclərin idarəedilməsi bütövlükdə
dövlətin, o cümlədən dövlət büdcəsinin qarşısında duran vəzifələrə uyğun
həyata keçirilməlidir. Məhz bu səbəbdən də, büdcə xərcləri dedikdə dövlətin
və yerli özünüidarəetmə orqanlarının vəzifə və funksiyalarının yerinə ye54
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tirilməsinə yönəldilən pul vəsaiti başa düşülür. Müasir davamlı inkişaf
şəraitində ümumi xərc həcminin müəyyən edilməsindən onların
bölüşdürülməsi və maliyyələşdirilməsinədək bütün mərhələlərdə idarəetmə
qərarlarının qəbul edilməsi üçün lazım olan resursların məhudluğu üzündən
xərclərin idarəedilməsi prosesi daha da mürəkkəbləşmişdir. Belə ki, ümumilikdə xərclərin idarəedilməsi prosesi əsaslandırılmış büdcə siyasətinin və
onun ali məqsədinin, habelə onların reallaşdırılması üçün lazım olan
resursların müəyyən edilməsi, büdcə siyasətinin səmərəli həllini təmin
etmək məqsədilə resursların optimal bölüşdürülməsi, konkret məsələlərin
daha effektiv üsullarla həllinin təşkil edilməsi kimi müxtəlif mərhələləri
əhatə edir. Praktikada bu məsələlər büdcənin tərtibi və icrası prosesində və
ya digər səviyyələrdə nəzərə alınır. Eyni zamanda, xərclərin idarə edilməsi
prosesinə mədaxil və məxaric üzrə imkanların nəzərə alınması, dövlətin
malik olduğu resursların bölüşdürülməsi, onlardan səmərəli istifadə
edilməsi, vacib idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsini təmin edəcək informasiya sisteminin yaradılması kimi məsələlərin həll olunduğu proses kimi
də baxmaq olar [6].
Tədqiqatlardan aydın olur ki, bütün dövrlərdə xərclərin təsnifatlaşdırılması zamanı xərclərin ümumi həcmi ilə yanaşı, həm də onların səmərəli
tərkibi və strukturunun müəyyənləşdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Xərclərin bu parametrlərini müəyyən etməklə dövlət tərəfindən qoyulmuş
vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlmək mümkündür.
Məlum olduğu kimi, büdcə olduqca ciddi makroiqtisadi əhəmiyyət kəsb
edir, o cümlədən büdcə xərclərinin həcm və strukturunun səmərəli tənzimlənməsi ölkədə makroiqtisadi sabitliyin səviyyəsinə çox ciddi təsir göstərir.
Ona görə də bu sabitliyin qorunub saxlanılması üçün xərclərin tənzimlənməsinin prioritet istiqamətləri dəqiq müəyyən edilməli və xərclərin
idarəedilməsində əsas diqqət onların müəyyən edilməsinə yönəldilməlidir.
Reallaşdırılmasına ciddi ehtiyac duyulan belə prioritet istiqamətlərə icmal
dövlət büdcəsində xərclərin mərkəzləşdirilmə səviyyəsinin müəyyən
edilməsi, mərkəzi icra orqanları tərəfindən dövlət vəsaitlərinin yalnız qanunvericiliklə təsbit olunmuş və onlara verilmiş səlahiyyətlər həddində
bölüşdürülməsi, xərclərin sahə strukturunun nəzərə alınması, onların cari
və əsaslı xərclər üzrə bölüşdürülməsi, cari xərclərin məsrəf elementləri və
digər istiqamətlər üzrə qruplaşdırılmasını aid etmək olar.
Araşdırmalar sübut edir ki, qeyd edilən məsələlərin həlli zamanı
dövlətin büdcə siyasətinin orta və uzunmüddətli prioritetlərinin də əsas
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götürülməsi zəruridir. Belə ki, konkret dövrün tələbinə uyğun dövlət büdcəsi
xərcləri sahəsində siyasətin hazırlanması daha çox büdcə xərclərinin təsnifləşdirmə səviyyəsindən asılıdır. Xərc təsnifatının elmi cəhətdən
əsaslandırılması onların dəqiq planlaşdırılması üçün əlverişli şərait yaradır.
Öz növbəsində büdcə xərclərinin iqtisadi səmərəsi daha çox onların planlaşdırılma metodikasının keyfiyyətindən asılıdır. Dövlət büdcə xərclərinin
həcm və strukturunu tənzimləməklə iqtisadiyyatın inkişaf tempinə və ölkədə
makroiqtisadi sabitliyə təsir göstərmək imkanı qazanır. Nəzərə alsaq ki,
müasir davamlı inkişaf dövründə istehsalatda ETT naliyyətlərinin tətbiqi
zəruriliyi daha da artmışdır, onda prioritet istiqamət kimi investisiya xərcləri
və mütərəqqi texnologiyaların inkişafı ilə bağlı xərclərin əsas götürülməsi
daha məqsədəuyğun olardı [7].
Dövlətbüdcəxərclərininoptimallaşdırılmasıməsələləri
Davamlı inkişaf şəraitində qarşıda duran başlıca məsələlərdən biri də
dövlət büdcəsi xərclərinin optimallaşdırılması və düzgün bölüşdürülməsidir.
Təbii ki, burada orta və uzunmüddətli dövlət proqramlarının nəzərə alınması
vacib məsələlərdən biridir. Eyni zamanda, büdcə xərclərinin bölüşdürülməsi
ilə davamlı inkişaf hədəflərinin uzlaşdırılması da çox vacibdir. Bu hər şeydən əvvəl inkişaf etmiş ölkələrdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətlə
bağlıdır ki, onun da əsasını iqtisadiyyatın bütün sahələrində üstünlüyün özəl
sektora verilməsi və bununla da ölkə iqtisadiyyatının bütövlükdə normal
inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması təşkil edir [8].
Araşdırma və təcrübə göstərir ki, büdcə xərclərindən səmərəli istifadənin tənzimlənməsinin ən vacib və makroiqtisadi sabitliyə birbaşa təsir
göstərən istiqamətlərindən biri də bu xərclərin hakimiyyət səviyyələri üzrə
düzgün bölüşdürülməsidir. Təbii ki, ayrı-ayrı dövlətlərdə xərclərin
hakimiyyət səviyyələri üzrə bölüşdürülməsi məsələsi fərqli xüsusiyyətə malikdir. Lakin buna baxmayaraq büdcə islahatlarının həyata keçirilməsi və
xərclərin hakimiyyət səviyyələri üzrə bölüşdürülməsi zamanı ümumi bir qanunauyğunluq meyli müşahidə olunur ki, onun tələbləri dövlət büdcəsi xərclərinin idarəedilməsində hökmən nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda, büdcə
xərcləri mövcud qanunvericiliklə müvafiq hakimiyyət səviyyəsinə verilmiş
səlahiyyətlərə qeyd-şərtsiz uyğun olmalıdır. Bütün bunlarla yanaşı, dövlət
büdcəsi xərclərindən səmərəli istifadənin ən vacib istiqamətlərindən biri də
onun sahələr üzrə, həmçinin cari və əsaslı xərclər üzrə bölüşdürülməsidir
ki, ölkədə mövcud olan makroiqtisadi sabitlik daha çox bu xərclərin nis56

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019

İQTİSADİ ARTIMIN TƏMİN OLUNMASINDA MALİYYƏ
RESURSLARINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ MƏSƏLƏLƏRİ

İQTİSADİYYAT

bətindən asılıdır. Qeyd edilənlərlə yanaşı, müşahidələr sübut edir ki, bütün
ölkələrdə büdcə xərcləri siyasəti öz mühafizəkarlığı ilə seçilir, eləcə də
cəmiyyətin sosial inkişafı gəlirlərin artması ilə müqayisədə xərclərin daha
sürətli artmasını tələb edir ki, bu da, öz növbəsində gəlir, xərc və büdcə
kəsirinin daha uzun müddətə planlaşdırılmasını zəruriləşdirir [9].
Tədqiqatlardan aydın olur ki, büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadəyə
dair siyasətin reallaşdırılması elementlərindən biri də institutsional büdcə
maliyyələşdirilməsinin məqsədyönlülüyüdür. Bu isə o deməkdir ki, bazar
münasibətlərinə və davamlı inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq irəli gələn
tələblərdən biri də tamamilə büdcə vəsaiti hesabına fəaliyyət göstərən
çoxsaylı təşkilatlar şəbəkəsinin mini-mumlaşdırılmasıdır. Başqa sözlə desək,
maliyyələşmələrin və dövlət vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyinin artırılması və xərclərin optimallaşdırılması üçün büdcə təşkilatlarının inventarizasiyası aparılmalı, dövlət funksiyalarının səmərəli icrasını təmin edəcək
sistemə nail olmaq məqsədilə büdcə təşkilatlarının sayı optimal səviyyəyə
endirilməlidir. Bütün bunlarla yanaşı, xərclərin xarakterinə uyğun olaraq
mərkəzi hökumətin funksiyalarına xas olmayan bir çox səmərəsiz xərclərdən təmizləməklə və onların bələdiyyə səviyyəsinə endirilməsinə nail
olmaqla dövlət büdcəsinin makroiqtisadi göstəricilərə təsir səviyyəsini daha
da artırmaq mümkündür. Bu zaman dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı xərclərin strukturu və məqsədyönlülüyü xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Real sektorun inkişafı üçün dövlət vəsaitlərinin ayrılması dövlət sektorunun həcmindən asılı olaraq kəskin surətdə dəyişir.
Məsələn, Qərbi Avropa ölkələrində bu sektorun xüsusi çəkisi çox olduğu
üçün dövlət büdcəsi xərclərinin çox hissəsi subsidiya şəklində
milliləşdirilmiş müəssisələrin saxlanmasına və inkişafına yönəldilirdi, birbaşa investisiya qoyuluşları isə ümumi investisiyanın 10-20%-ni təşkil
edirdi. Son zamanlar milliləşdirilmiş müəssisələrin özəlləşdirilməsi təsərrüfatlara kapital qoyuluşunu və dövlət müəssisələrinə verilən subsidiyaların
həcmini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan vermişdir.
Aydındır ki, heç bir dövlət ölkənin ərzaq təhlükəsizliyində, insanların
normal yaşayışında və regionların sosial-iqtisadi inkişafında xüsusi rol oynayan fermerlərin və kəndlilərin müflisləşməsində maraqlı deyildir. Ona
görə də, təsərrüfat məqsədləri üçün ayrılan xərclərin içərisində aqrar sektor
daha çox seçilir. Bu istiqamətdə xərclərin təyinatı da fərqli olur. Bir dövlət
daxili istehsalı artırmağa yönəlik xərcləri çoxaldırsa, digər bir dövlət də himayəçilik funksiyasını gücləndirir, daxili bazara xarici aqrar məhsulların iri
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həcmli daxil olmasının qarşısını alır. Bütün bunlarla yanaşı, daxili dövlət
borcuna xidmət xərcləri, kənd təsərrüfatı tədbirlərinin maliyyləşdirilməsinə
çəkilən xərclər, dövlət və özəl müəssisələrə ayrılan kredit və subsidiyalar,
infrastruktura obyektlərinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi xərcləri büdcə
tənzimlənməsinin dəyişən məqsədinə xidmət edir. Bu xərclərin həcmi investisiya qoyuluşunun səviyyəsinə çox ciddi təsir göstərir. Adətən böhran
və tənəzzül dövrlərində təsərrüfat məqsədinə dövlət xərclərinin həcmi bir
qayda olaraq artır, iqtisadiyyatda dirçəliş meylləri gücləndikcə əksinə azalır.
Davamlı inkişaf yolunu seçmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, davamlı
inkişaf şəraitində ixracın kreditləşməsinə, onların siğortalanmasına çəkilən
büdcə xərcləri artırılır ki, bu da ixracı stimullaşdırır, tədiyyə balansını
yaxşılaşdırır, iqtisadiyyat üçün yeni xarici bazarların əldə olunmasına imkan
verir, milli valyutanın möhkəmlənməsinə kömək edir, xaricdən daxili bazara
yalnız zəruri malların gətirilməsini təmin edir. Bunlar dövlət büdcəsi xərclərinin xarici iqtisadi yönümünü müəyyən edir. Büdcə vəsaitlərinin
səmərəli idarəedilməsi, xərclərin düzgün bölüşdürülməsi və keyfiyyətcə
yeni səviyyəyə yüksəldilməsi büdcə vəsaitlərindən istifadənin effektivliyinin
artırılmasını, sosialyönümlü xərclərin keyfiyyətinin yüksəldilməsini büdcə
subsidiyaları və dotasiyalarının optimallaşdırılmasını nəzərdə tutur [10].
Nəticə
Birmənalı olaraq xərclər sahəsində dövlət siyasəti büdcə təxsisatlarının
optimal həcmi və strukturu nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.
Sosial-iqtisadi inkişafın prioritet istiqamətlərinin reallaşdırılması təmin
olunmalıdır.
Nəzərə alsaq ki, qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin sürətləndiyi
dövrdə xarici təhdidlər də kəskin şəkildə artır, onda dövlət resursları hər
şeydən əvvəl ölkənin milli təhlükəsizliyi, əhalinin sosial müdafiəsi və struktur dəyişikliklərinin reallaşdırılmasının asılı olduğu prioritet sahələrdə cəmləşməlidir.
İlk növbədə isə, dövlət investisiya xərcləri sənayenin xammal bazasında
yüksək texnologiyaya malik sahəyə çevrilməsinə imkan verən perspektiv
sahələrin dəstəklənməsinə yönəldilməlidir.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯБАНДЫГЕНЕРАЛААНДРОНИКА–
ОРГАНИЗАТОРАГЕНОЦИДАПРОТИВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГОНАРОДАИЕГООЦЕНКА
АННОТАЦИЯ
Представленный материал, основанный на документах Центральных Государственных архивов Азербайджана и Грузии, показывает всю трагедию азербайджанского народа, который подвергся
жестокому насилию со стороны бандитских отрядов Андраника.
Азербайджанские историки давно дали объективную оценку действиям Андраника и его банды.
Необходимость в публикации данного материала имеет большое
значение, так как в годы «развитого социализма» и «братского интернационализма» в армянской печати стала появляться информация, в которой Андраник и его банда представлялись как
национальные герои, борющиеся с турками и азербайджанцами во
имя победы советской власти.
Ключевые слова: АДР, геноцид, Андроник, партии Дашнакцутюн,
анти-азербайджанская политика, генерал Томпсон.
История геноцида, который совершили армянские дашнаки во
главе с Андроником в начале ХХ века, основательно изучена отечественными учеными-историками, и в должной степени преподнесена
на суд мировой общественности. Те страшные события, которые привели к массовой гибели тысяч азербайджанцев вошли в историю как
«геноцид». Хотелось бы просветить международную и отечественную
общественность, в том, что бесчинства, убийства и издевательства,
творимые дашнаками в те далёкие годы, не могут быть забыты, им
надо дать современную и справедливую оценку.
В фондах ГААР Азербайджанской ССР и Национальном архиве
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Грузии, в материалах периодической печати, а также в имеющейся исторической литературе, содержатся многочисленные сведения о действиях бандитских отрядов Андраника в 1918-1919 годов на
территории Азербайджана.
Андраник Озанян - активный член буржуазно-националистической партии Дашнакцутюн, генерал-майор царской армии, получил
широкую известность как организатор вооруженных отрядов, составленных из буржуазно-националистических элементов и, во многом,
обманутых им представителей различных слоев армянского населения
на Кавказе, прославился своей жестокостью карателя, особенно против мусульманского населения края.
Родился Андраник Озянян 25 февраля 1865 года в городе ШапинГарансаре, в Западной Армении в семье ремесленника. В 1912 году,
во время первой Балканской войны (1912-1913 гг.), он в составе болгарской армии, во главе добровольческого отряда, участвовал в сражениях против турецких войск и уже в те времена отличился особой
жестокостью в отношении местного гражданского населения.
В своей программе ««Дашнакцутюн»» ставила задачу развернуть
активную политическую деятельность в Западной Армении и путём
вооруженных выступлений, террористических актов, с помощью держав Антанты ликвидировать Турцию как государство и помочь армянскому населению турецкого государства создать на её территорию
своё.
В начале первой мировой войны, когда партия Дашнакцутюн, в
надежде использовать сложившуюся ситуацию для разрешения «национального вопроса», с разрешения главнокомандующего кавказской
армией, приступила к образованию добровольческих дружин для
борьбы с Турцией, из Болгарии в Россию прибыл Андраник.
Представившись наместнику на Кавказе и заручившись его поддержкой, он возглавил добровольческо-террористические отряды. О
последующих его действиях выдающийся азербайджанский писатель
М.С. Ордубади в своем романе «Тавриз туманный» писал, что в 1915
году «Андраник паша, прославившийся своими жестокостями, направил в Тавриз верных людей. Уже несколько дней они вербовали среди
местных армян добровольцев в его отряды. Предательство замышлялось под знаком выполнения проармянской беднотой своего «священного» долга. Многие попадали на удочку дашнаков, и записались в
отряды». (9,247)
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М.С. Ордубади писал, что мелкое купечество и беднота были против набора в отряды Андраника. Они понимали, что такая политика
может пагубно отразиться на судьбах армянского населения Тавриза.
Однако откровенно выступать против, не было никакой возможности.
По городу патрулировали вооруженные дашнаки, угрожая смертью
каждому недовольному. Во многих армянских семействах обращение
Андраника-паши было воспринято как предвестье огромного несчастья. Дашнаки чувствовали глухое недовольство народа. Они вооружили отъявленных головорезов, которые под страхом смерти
сгоняли «добровольцев», не слушая протестов, а зачастую применяя
силу.
Используя в большинстве своём неграмотность и недалёкость армянского населения, армянские националисты, возглавляемые партией Дашнакцутюн, развернули широкую антимусульманскую,
националистическую пропаганду и на Кавказе. Выдвигая широко пропагандируемую программу освобождения армянского народа от «турецкого ига» и создания «Великой Армении», заигрывая идеями
социализма дашнаки стремились привлечь на свою сторону массы
трудящихся. На деле же, они проводили реакционную, антинародную,
антиазербайджанскую политику.
Прикрываясь фразами о свободе и родине, дашнаки на самом
деле предавали интересы своего же народа. Особо широкий размах
эта пропаганда получила в период первой мировой войны. Настраивая
армян против мусульманского населения, они призывали к борьбе с
ним и в частности, делали все возможное для разжигания межнациональных столкновений в Южном Кавказе.
Их антинародная авантюрная политика способствовала резкому
ухудшению положения самих турецких армян, вызвав усиление соответствующей реакции со стороны турецких властей. В связи с этим
последовало «суровое осуждение закавказских дашнаков турецкими
армянами, которые винили дашнаков в гибели своих братьев и требовали, чтобы партия Дашнакцутюн занялась своим делом и не вмешивалась в дела турецких армян, так как авантюристическая
деятельность закавказских армян не только не принесла свободу Армении, но и привела к гибели турецких армян». (8,23)
В преступной политике, проводившейся дашнаками, послушным
и ревностным исполнителем их планов выступал Андраник Озанян.
В 80-90-е годах ХХ века в литературе и прессе Армении появились
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заметки об Андранике, в которых, в частности, сообщается, что он,
якобы, «в 1917 году отрекся от партии Дашнакцутюн, членом которой
считался только лишь на основании заявления дашнакских газет». (5)
Тем самым делается неуклюжая попытка оградить Андраника от
принадлежности к этой антинародной партии и от той ответственности, которую он несет перед народами Южного Кавказа и в частности
перед азербайджанским народом. Между тем, сам Андраник, правильно для себя оценив изменившуюся в Южном Кавказе политическую обстановку, и будучи в душе приверженцем партии
Дашнакцутюн, в своем письме в газету «Айастан» написал о выходе
из этой партии в октябре 1917 года. Представляет интерес стилистика
этого заявления, где он писал: «не касаясь причин, объявляю товарищам-дашнакам, что покидаю ряды партии Дашнакцутюн».
Двуличность и непоследовательность натуры Андраника проявилась и в дальнейших его действиях. Андраник, официально в 1917
году, вышедший из партии дашнаков, по сообщению армянской газеты, издающейся в Тифлисе, в тоже самое время представлял дашнакское правительство за границей в 1920 году в чине генерала. Не
оставляет сомнения, что Андраник оставался верным проводником
преступной политики партии Дашнакцютун, что подтверждается всей
его последующей деятельностью.
В сохранившихся документах и материалах имеются сведения о
том, что Андраник в свое время заявил о своем подчинении Центральному Российскому правительству, в распоряжение которого он готов
перейти вместе со своим вооруженным отрядом. В последствии, он
был награждён боевыми орденами св. Владимира 4-й степени, Станислава 2-й степени и солдатским Георгиевским крестом 2-й степени.
(4, 76)
Подлинное лицо Андраника проявилось летом 1918 года, когда
он воспользовавшись тяжелым положением Баку, перешел со своим
отрядом границу Гянджинской губернии и вторгся в Зангезурский
уезд.
В результате деятельности его банд многие села Зангезурского
уезда были разгромлены и преданы огню, а жители истреблены или
изгнаны из своих родных мест. В начале июля 1918 года отряд Андраника, направляясь на Джульфу для соединения с англичанами, появился в Аракском ущелье, громя и уничтожая на своем пути
азербайджанские села под предлогом борьбы с турками.
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За август-сентябрь 1918 года, отряды Андраника подвергли разгрому в Зангезуре селении: Рут, Дарабас, Абаду, Багуду, сожгли селения Арахлы, Шюкюр, Меликлы, Шаки, Кизил-Джак, Сисиан и др.
Бандами Андроника только за лето и осень 1918 года в Зангезуре было
разрушено 115 селений и было убито и ранено 10.068 человек. (3,247)
Как сообщала печать того времени, в конце сентября 1918 года
банды Андраника начали поголовное избиение азербайджанского населения 1-го участка Зангезурского уезда, полностью разгромив селения Горткиз, Дастагирт и др. Архивные документы свидетельствуют
об ужасном положении, в котором оказались жители азербайджанских
сел в результате разбойничьих действий банд Андраника. Многие
женщины и дети, оставшись без крова, бродили по дорогам уезда.
Жуткая картина массового избиения беззащитного мирного населения имела место в дальнейшем и на других участках Зангезурского
уезда, что особенно сильно проявилось в начале ноября 1918 года.
Газета «Азербайджан». Согласно полученной из Зангезура телеграммы сообщала, что отряды Андраника в 15 верстах от Ордубада
разгромили более 10-ти азербайджанских сел: Килит, Легваз, Н. Вартаназур, В. Вартаназур, Тей, Кугакар, Тагамир и др. и осадили следующие села: Алидара, Тугут, Марзииг, Нювады и Эрназур.
«Население в панике, говорилось в ней, - оно пыталось бежать в Персию, много женщин и детей погибло утонув в Араксе. Такая же участь
ожидает на днях беззащитных мусульман Зангезурского уезда и Ордубада. Отряд Андраника бесповоротно решил истребить мусульман,
находящихся вне всякой защиты». (13, 9)
Автор телеграммы просил принятия экстренных мер к защите
мирного населения и создания социальной комиссии для подтверждения зверств, чинимых бандами Андраника.
Численность отрядов Андраника, расквартированных в Зангезуре,
достигла в конце года 12 тыс. человек, с 1600 всадниками, при горных
и полевых орудиях. В его войсках нашли свое убежище большое
число освобожденных им в Хое ( в Иране) белоказачьих офицеров.
В ноябре 1918 года банды Андраника проникли и на территорию
Гянджинского уезда. В докладе Гянджинского губернатора Векилова
А. Министру Внутренних Дел в декабре 1918 года сообщалось о фактах нападения дашнакских отрядов Андраника на азербайджанское
население в Джаванширском, Джебраильском, Зангезурском и Шушинском уездах, сопровождавшихся грабежами и убийствами мирных
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жителей. В докладе говорилось что «большим злом является в данном
случае присутствие бандита Андраника, не признающего над собой
какой-либо власти и явная поддержка, хотя бы даже моральная, англичан». (14,2)
«Имея, в своих руках, значительную боевую силу солдат и вооруженных армян сельчан, - отмечалось в докладе Гянджинского губернатора Векилова А., - Андраник вторгнувшись в пределы
Азербайджана, имея директивы Правительства Армянской Республики, предъявил мусульманскому населению требование или подчиниться власти армян, или очистить территорию уезда, стремясь
включить её в состав Армянской Республики. Мусульмане уезда, отрезанные в своих селениях от всего мира, не имея ни откуда защиты
и помощи и в редких селениях слабо вооруженные, тем не менее, не
пожелали подчиниться требованиям армян. Последние проявили чудовищную жестокость. Стремясь к расширению территории своей
Республики они не щадили мусульман, даже и в том случае, если последние, ища убежища, добровольно покидали свои родные очаги».
(14,3)
Конечной целью преступных действий Андроника являлось
стремление очистить Зангезурский уезд от мусульманского населения
и сделать его составной частью Араратской республики и захватить
Шушу. Только в Зангезурском уезде было уничтожено более 30 азербайджанских селений.
Газета «Русская мысль» в корреспонденции «Ужасы Карабаха»
весной 1919 года сообщала, что результатом захвата отрядами Андраника Зангезурского уезда явилось разрушение 119 мусульманских
сел и появление более 50.000 беженцев. (13,7)
Следует отметить, что бесчинства отрядов Андраника распространялись не только на азербайджанское, но и на армянское население, о
чем свидетельствует сообщение газеты «Наш путь». Газета писала,
что «очищая...от тюркского населения обширную территорию уездов
карабахской провинции и, оправдывая себя всеми правдами и неправдами, тот «великий» завоеватель наживает лишь проклятие как своих,
так и чужих, ибо доводилось нам слышать вопли и стоны не только
выдворенных своих очагов азербайджанских тюрков, но более того
мы слышали мольбы самого местного армянства о том, чтобы, наконец, любая власть удалила бы оттуда славного генерала». (5)
О недоброжелательном отношении местного армянского населе66
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ния целого ряда районов к отрядам Андраника, свидетельствует одно
из писем последнего, от 22 ноября 1918 года, опубликованном в газете
«Наше время». Андраник писал, что вступив со своим отрядом в
Абракунис, он обнаружил полную беспомощность и недоброжелательство местного армянского населения. В этом же письме он писал,
что: «за полным отсутствием продовольствия, я принужден был идти
в Герусы: надеялся на местную помощь. Но и там помощи, ввиду продовольственных затруднений не последовало». (6)
Эти скупые признания Андраника свидетельствуют о том, что сомнительная слава его была раздута, и он далеко не всегда, и не везде
среди армянского населения пользовался той популярностью, которую
ему зачастую приписывают.
И хотя дипломатические представители Араратского правительства пытались доказать, что за действия Андраника оно не несет никакой ответственности, ибо он не состоит у него на службе, почести
оказанные ему в Эчмиадзине по распоряжению из Иревани, свидетельствуют о том, что он с фанатичностью дашнака выполнял волю
дашнакского правительства.
Положение мусульман в Иреване в действительности было тяжелым. Не было помощи из центра, силы были неравными. Генерал-бандит Андроник, возглавляя своё войско, направился в Иреван. Главной
их целью было изгнание азербайджанцев из этих мест. Возглавляемое
им войско разрушило села Зангезурской области, население изрубило
саблями. (13.23)
Образованное в декабре 1918 года третье правительство АДР всячески стремилось приостановить беззакония и погромы на территории Азербайджана и начать переговоры. Министерства иностранных
дел АДР направило ноту Армянской Республике. Нота была опубликована 25 декабря 1918 года в официальном печатном органе АДР, газете «Азербайджан». (8)
В нёй, в частности, говорилось, что «мусульмане Иреванской губернии подвергаются убийству со стороны многочисленных вооруженных сил Армении, обезоруживаются, силой заставляют мусульман
подчиниться их воле. По имеющимся данным известно, что в результате преследования со стороны армян около 300 мусульман погибли
только при переходе через реку Аракс» (ныне река Араз). (11)
Особо обращает на себя внимание тесная связь, которую поддерживал Андраник с представителями иностранных миссий, направленİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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ных в Закавказье державами Антанты. О наличии этих связей говорилось на заседании Закавказского сейма в Тифлисе 7 марта 1918 года.
Зачитанная телеграмма Андраника в адрес английской миссии и консульства США в Закавказье, была опубликована в газете «Республика»
5 марта 1918 года. В ней, в частности говорилось: «Ввиду того, что я
очутился среди изменников и предателей, прошу освободить меня от
обязанностей начальника отдела». (12,67)
Из этой телеграммы видно, что сам Андраник и его отряд выполняли задачи поставленные англо-американской миссией в Южном
Кавказе.
Андраник, покидая Кавказ стремился пробиться к Урмии в
Южном Азербайджане, чтобы там соединиться с отрядами английской экспедиции Денстервиля. Но турецкие войска заняли Урмию и
Тебриз раньше Денстервиля и заставили его отступить.
Генерал Андраник поддерживал связь и с царским генералом Деникиным, который вёл войну одновременно с одной стороны с большевиками, а с другой постоянно угрожал независимости АДР. В
частности, в конфиденциальном сообщении министру иностранных
дел Армянского правительства говорится, что «прибывший от Андраника есаул Борт заболел сыпным тифом и отправка пакета от генерала Деникина генералу Андранику задержался».(2.89) Таким
образом, факт существования военно-политического союза между
дашнаками и Деникиным является неоспорим.
В декабре 1918 года, командующий войсками английских интервентов в Баку генерал Томпсон направил в Шушу и Герус своих представителей якобы с целью ограждения азербайджанских сел от
разгрома со стороны дашнакских банд. На самом же деле, эти представители поддерживали действия Андраника и его банд в их бесчинствах в отношении мирного населения.
Зангезурский агроном Д. Султанов докладывал в январе 1919 года
Гянджинскому губернатору, что представитель английской миссии
майор Гиббон решил передать 4\5 территории Зангезурского уезда в
ведение Андраника. Султанов сообщал также, что он «видел явное
пристрастие англичан к Андранику». Более того, сам Гиббон заявил
26 декабря 1918 года, что он сам просил Андраника оставаться в Герусах и сообщил о своем решении генералу Томпсону. (14)
При попустительстве англо-французской миссии в Закавказье, потребовавшей 11 декабря 1918 года отвода азербайджанских отрядов
68
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самообороны из районов, населявших азербайджанским населением,
Андраник не только подвергал разгрому азербайджанские села, но и
жестоко расправлялся с армянским населением, уклонявшемся от помощи его отрядам, от участия в убийствах и грабежах. Андраник широко практиковал смертную казнь.
Разгром азербайджанских селений продолжался в течение всего
декабря 1918 - начала января 1919 года. 19 декабря 1918 года член
азербайджанского парламента Карабек Аливердиев телеграфировал
из Шуши парламенту: «Я, как представитель Карабаха, информируя
о положении в Карабахе, сообщаю, что Андраник подверг артиллерийскому обстрелу Зангезур, в результате чего возникла опасная ситуация во всем Карабахе, Ордубаде и Джаваншире. Он захватил центр
Карабаха Шушу, ограбил ее жителей и раздал имущество своим солдатам из Арарата». (7)
В то же время отряд Андраника безнаказанно предавал огню азербайджанские селения. В первых числах января 1919 года были разгромлены селения Кулешлу, Аджилу, Аргазу. Отряды Андраника
осадили селения Кабаги, Габарлу, Башбаши, Махмудлу и другие,
угрожая полным истреблением всех жителей.(1,37)
Англо-французская миссия никаких мер к охране азербайджанского населения не принимала. Сотрудники английской миссии в
Шуше и Герюсах заботились лишь об открытии дороги для Андраника до Шуши и дальше. Зангезурский уездный начальник докладывал в эти дни в Баку о том, что «зверское истребление мусульман в
присутствие миссии великих держав проходит безнаказанно». (1,39)
О сговоре Андраника с англичанами и покровительстве ему последними во всех его действиях свидетельствует заявление азербайджанского население Ереванской губернии, которое жалуясь на
насильственное выселение, выражало сомнение о том, что оно найдет
поддержку у представителя английского командования, сопровождавшего Андраника.
О прямой помощи английского командования бандам Андраника
свидетельствует в своих воспоминаниях русский генерал А.И. Деникин. Он писал, что «в связи с обострившимися англо-турецкими отношениями и при их вооруженном содействии пали две суверенных
татарских республики – «Юго-Западная» и «Аракская», занятые армянами, при непосредственном участии Андраника» – обосновавшего
свою власть на официальной территории Азербайджана. (10)
İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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На чрезвычайном заседании парламента АДР 20 декабря 1918
года, глава правительства Фатали Хан Хойский отметил, что «план
Андраника — «очистить» Зангезур и Шушу от мусульманского населения и оторвать эти куски от живого тела Азербайджана». (7)
Разгром бандами Андраника азербайджанских сел и убийство
местных жителей не прекращались до весны 1919 г. Головорезы из
его отряда насиловали женщин, издевались над трупами убитых азербайджанцев, угоняли скот, грабили имущество. 23 февраля 1919 г.
отряд во главе с Андраником выступил из Геруса в сторону селения
Дых. (2,140)
Выступление Андраника в Шушинском и Аракском направлениях
через Акарак, в обхват азербайджанского населения Зангезура, подтверждало цели Андраника о захвате всей горной территории Джебраильского и Гянджинского уездов до Асурана, а Зангезурского –
целиком, до моста Худаферина.
Категорический отказ англичан в дальнейшем от реального заступничества за армянский народ во время кровавых событий в Карабахе и Зангезуре, проявился тогда, когда англичане заявили, что
вооруженной помощи не окажут, а «используют лишь свой моральный авторитет». Это окончательно подорвало доверие и симпатии к
армянам со стороны англичан. (10)
В начале марта 1919 года было заключено соглашение с британской миссией, по которому отряд Андраника должен был покинуть
пределы Азербайджана.
В апреле 1919 года азербайджанская армия вытеснила с территории страны банды Андраника. Андраник, почуствовав ослабление
своих позиций, распустив свою банду, и сдав оружие в Эчмиадзине
каталикосу, бежал за границу. Он обосновался в США (Калифорнии),
где и скончался 31 августа 1927 года.
Результатом упорной борьбы азербайджанского правительства с
армянскими бандами Андраника стало признание армянским населением Нагорного Карабаха решения, принятого на съезде в августе
1919 года. В соответствии с ним армянская община Нагорного Карабаха до окончательного решения вопроса на послевоенной мирной
конференции в Париже согласилась на создание территориальной автономии всего Карабаха и национально-культурной автономии армянской части его населения.
Жизненный путь Андраника, особенно последние годы его пре70
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данной службы партии Дашнакцутюн в Закавказье, получили восторженную оценку многих армянских историков, что не может не вызвать
серьезных возражений. Вызывает глубокий протест стремление представить Андраника народным героем, вождем освободительной
борьбы армянского народа, что никак не вяжется с истинной оценкой
тех событий, которые развернулись в Южном Кавказе.
Ни в одной из хвалебных в адрес Андраника статей, мы не находим материалов, из которых можно было бы судить о положительном
отношении к этому «борцу» за народное счастье. И это вполне естественно. Ибо представить человека, руки которого запачканы кровью
в качестве «народного героя», могла лишь только, пропагандирующая
геноцид, националистическая партия Дашнакцутюн.
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əsasında təqdim olunan material Andranikin quldur dəstələrinin qarşı etdikləri amansız zorakılığa məruz qalmış Azərbaycan xalqının tam faciəsini
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TÜRKİYƏİRANƏLAQƏLƏRİ:
TARİXİRƏQABƏTVƏPRAQMATİKƏMƏKDAŞLIQ
XÜLASƏ
Türkiyə İran əlaqələri yalnız bu iki dövlət üçün deyil, həm də
bütövlükdə Yaxın Şərq regionunun təhlükəsizlik və inkişafı üçün əhəmiyyətlidir. Bu iki regional güc arasındakı hər hansı bir siyasi kriz bütöv regiona
təsir etməklə birlikdə bu dövlətlərin aktiv iştirak etmədiyi hərhansı bir regional krizin həlli də qalıcı olmaqdan uzaqdır. Hər iki dövlətin praqmatik
qərar-vericiləri tarixən formalaşmış ideoloji fərqlərə, eləcə də dövlət quruluşlarındakı və regiona baxışlarındakı uyuşmazlıqlara baxmayaraq
siyasi və iqtisadi əlaqələri saxlamağa və inkişaf etdirməyə çalışmışdırlar.
Açar sözlər: Türkiyə, İran, geopolitik rəqabət, iqtisadi əməkdaşlıq,
barışma
Türkiyə və İran strateji əhəmiyyətli coğrafi ərazilərdə yerləşir.Bu
coğrafi mövqeyi sayəsində Türkiyənin, Şərqi Aralıq dənizi, Bosfor boğazı
və Qara dəniz sahillərinə, eləcə də Balkanlara, Qafqaz və Yaxın Şərq regionunun əhəmiyyətli bir hissəsinə hökm etmək potensialı vardır. İranın
isə daha çox Cənubi Asiya, Mərkəzi Asiya, Xəzər hövzəsi, Qafqaz və Yaxın
Şərqin bir hissəsinə, ən əsası isə Fars körfəzi regionuna təsir etmək imkanları böyükdür.Hər iki ölkə Asiyanı Avropaya bağlayan ənənəvi yolların
üzərində yerəşir. Beləliklə onlar şərq və qərb arasında mədəni,siyasi və
iqtisadi cəhətdən körpü rolunu oynayırlar. Hər iki ölkə ərazisində əsrlərdir
müsəlman xalqlar məskunlaşsa da,onlar İslamın müxtəlif məzhəblərinəsünni və şiə məzhəblərinə bağlıdırlar.Tarixən bu iki qonşu dövlətlərin
qonşuluq münasibətləri çətinliklərlə üzləşmiş,xüsusən də 16 əsrdə Osmanlı
və Səfəvi imperiyalarının arasında qanlı toqquşmalarla müşaiyət olunmuşdur.1639-cu ildə imzalanmış Qəsri-Şirin müqaviləsi bu dövlətlərin
sərhədlərində uzunmüddətli nizamı və stabilliyi tənzimləsə də,Türk və İran
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dövlətləri arasındakı konflikt və toqquşmalar 1-ci dünya müharibəsinin sonunadək davam etmişdir.Bu konflikt və rəqabətin əsas meydanı isə Qafqaz
və İraq əraziləri olmuşdur [1].
Bu məqalədə, Türkiyə və İran arasındakı rəqabət və əməkdaşlığın əsas
sahələri tək-tək müzakirə edilmişdir.Bu dövlətlər əsasən mərkəzi
Asiya,Qafqaz,İraq və bütövlükdə Yaxın Şərqə təsir imkanları əldə etmək
və bunu artırmaq uğrunda rəqabət aparırlar.Onların regiona baxış və
siyasətləri praqmatik maraqların üst-üstə düşdüyü bəzi məqamlar (Qətər
məsələsində olduğu kimi) nəzərə alınmazsa ,bir-birindən tamamilə
fərqlənir.Qətər məsələsində isə Amerika və Körfəz ölkələrinin bu ölkəyə
təzyiqi qarşısında Türkiyə və İran Qətər dövlətinin yanında yer tutmuşdurlar.
İki ölkənin rəqabətinin səbəblərindən biri olan məzhəb fərqliliyi
nəticəsində “sünni Türkiyə”, dəyişkən Yaxın Şərq regionunda sünni
hökümətlərin qüvvətlənməsində eləcə də yeni sünni hakimiyyətlərin formalaşmasında maraqlıdır (misal olaraq,Misir və Suriyada Müsəlman Qardaşları adlı sünni hərəkatı dəstəkləməsi). “Şiə İran” isə hər zaman şiə rejim
və qruplara dəstək vermiş və bunun ən bariz nümunəsi onun Suriya və İraqdakı şiə hökümətlərinə eləcə də Hizbullah təşkilatına,Bəhreyn və
Yəməndəki şiə qruplarına verdiyi dəstək hesab oluna bilər.
Türkiyə və İranın siyasi dövlət quruluşları və ideologiyaları da onların
arasındakı rəqabətin faktorlarından sayılır; Türkiyə Yaxın Şərqə özünün
demokratik İslam modeli ilə yayılmağa çalışdığı halda,İran şiə ayparasını
regionda genişlətməyə cəhd etməkdədir.İqtisadiyyat və enerji sahələri də
bu dövlətlərin yarışdığı sahələrdir.Neft-qaz yataqlarından məhrum Türkiyə
bu sahədə İrandan asılı olsa da coğrafi mövqeyindən yararlanmaqla Avropaya gedən boru kəmərlərinin korridoru olmağa, beləliklə ,enerji mərkəzinə
çevrilməyə çalışır.İran isə bu sahədəki monopoliyasını heç kəslə paylaşmağa istəkli görünmür.Bəzi hallarda etnik azlıqlar da hər iki dövlətin birbirinə qarşı istifadə etməyə çalışdığı vasitəyə çevrilir.İran,Türkiyədəki kürd
separatçılarına dəstək verərək ona təzyiq etməyə çalışır,Türkiyə isə İranda
sayı 20 milyondan çox olan Azərbaycan türklərindən faydalanmaqla İrana
qarşı “yumşaq güc” nümayiş etdirir.Fələstin məsələsi də hər iki dövlətin
gündəliyində başlıca yer tutur.Belə ki,həm İran həm də Türkiyə fələstinli
müsəlmanların əsas hamisi rolunda çıxış edərək İsrailin siyasətini kəskin
tənqid edirlər.Bu məsələdə onların siyasətlərinin üst-üstə düşdüyü görüntüsü yaransa da, əslində Fələstin ərəblərinin əsl dəstəkləyicisi rolu uğrunda
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da bu iki dövlətin rəqabəti aydın sezilməkdədir.
İran və Türkiyəni əməkdaşlığa sövq edən səbəblər də az deyil.Əvvəla
hər iki dövlət təhlükəli və kövrək bir regionda qonşudurlar.Bununla birlikdə
iqtisadi və enerji əməkdaşlığı da həyati əhəmiyyət kəsb edir.Belə
ki,Türkiyə neft-qaz baxımından Rusiyadan asılılığını azaltmaq üçün İranın
enerji resurslarına ehtiyac duyur.İran üçünsə Türkiyə Avropaya açılan
qapıdır. Deməli,enerji məsələsi eləcə də Kürd və Fələstin məsələsi kimi
ortaq problemlər Türkiyə və İranın yalnız rəqabət apardığı yox, eyni zamanda əməkdaşlıq etdiyi sahələrdir.
Xüsusən də,2003-cü ildən sonra Yaxın Şərqdə Amerikan hegemoniyasını balanslaşdırmaq üçün bu iki dövlət xeyli dərəcədə yaxınlaşmışdır.Lakin,Ərəb Baharı,Yəmən vətəndaş müharibəsi və xüsusən də
2011-ci ildə başlayan və bugün də davam edən Suriya vətəndaş müharibəsi
Türkiyə İran rəqabətini açıqca ortaya qoymuşdur.İranın nüvə proqramı da
həm rəqabət həm də əməkdaşlıq edilən sahələrdən sayıla bilər.Türkiyə
İranın nüvə zənginləşdirməsi proqramına qarşı çıxmasa da,bunun tamamilə
İranın enerji ehtiyaclarına uyğun olaraq həyata keçiriləcəyindən əmin
olmaq istəyir.Belə ki,bu proqramın nüvə silahı yaratma məsələsinə
çevrilməsi ehtimalı Türkiyənin təhlükəsizlik maraqlarına böyük zərbə
olardı.
Bu məqalədə,Türkiyə və İranın rəqabət və əməkdaşlıq parametrlərini
hərtərəfli göstərəbilmək üçün əlaqələrin inkişaf tarixi xronoloji ardıcıllıqla
verilmişdir.
1920-ci illərdə,hər iki ölkədə güclü, mərkəzləşmiş, dünyəvi
hakimiyyətlər qurulmuşdur.Əsgər mənşəli hər iki ölkə rəhbəri, Rıza Xan
və Mustafa Kamal avtokratik meylli və gündəliklərində modernləşmə olan
hakimiyyətlər təsis etmişdirlər. Onlar daxili reformlar həyata keçirərək
dinin və ruhani sinfin cəmiyyət həyatında rolunu azaldmış və Avropa
mənşəli hüquq və geyim kodeksləri tətbiq etmişdirlər. 1932-ci ilin Yanvarında sərhəd anlaşmazlıqlarını tənzimləyən Zühab müqaviləsi imzalanmış və bəzi mübahisəli ərazilər Türkiyənin xeyrinə olaraq tənzimlənmişdir.
Bu haqda ölkəsində tənqid olunan Rza Xan isə Türkiyə ilə uzunmüddətli
və güclü münasibətlər müqabilində kiçik ərazi güzəştlərinin əhəmiyyətli
olmadığını bildirmişdir.1934-cü ildə Rza Xanın Türkiyəyə səfəri və ölkənin
bir neçə regionunu gəzərək Atatürk reformlarına birbaşa şahidlik etməsi
ilə dövlətlərarası yaxınlaşma pik nöqtəsinə çatmışdır.
1937-ci ildə Türkiyə,İran,İraq,Əfqanıstan arasında imzalanmış Səadİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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abad Paktına əsasən,bu dövlətlər bir-birilərinin sərhədlərinə hörmət etməli,daxili işlərinə qarışmamalı və ortaq maraqlar uğrunda məsləhətləşmələr aparmalı idilər.1955-ci ildə,Türkiyə,İran,İraq,Pakistan və
Birləşmiş Krallıq sonralar Bağdad Paktı kimi tanınacaq olan Yaxın Şərq
Müqaviləsi Təşkilatının əsasını qoydular.Bu paktın ABŞ tərəfindən güclü
şəkildə dəstəklənməsinin səbəbi isə onun,Yaxın Şərqdə Sovet təsirinə qarşı
bir istinadgah hesab edilməsi idi.
Qərb oriyentasiyası güclü olan Türkiyə,1979-cu ildə baş vermiş İran
İslam İnqilabını özünə təhdid kimi görmüş,iki dövlət arasındakı münasibətlər gərginləşmişdir.Türkiyənin dünyəvi dünyagörüşünə malik elitası
Türkiyədəki İslam əsaslı terrorist qupların da əsas sponsorluğunu İslam
ideologiyasını ixrac etməyə çalışan İran dövlətinin etdiyindən şübhələnmişdir.Əksinə,İran isə Türkiyəni qərbyönümlü və NATO üzvü olması
səbəbindən öz inqilabının məqsədlərinə qarşı təhlükə kimi görmüşdür.
Türkiyədə 1980-ci il hərbi çevrilişi baş verənədək bu dövlətlərin
arasındakı gərginlik artaraq davam etmişdir.Təxminən həmin ərəfədə
başlayan və uzun müddət davam edən İran İraq müharibəsi isə Türkiyə İran
əlaqələrinə hənirti gətirmişdir.Belə ki,çevriliş nəticəsində siyasi və iqtisadi
cəhətdən zəifləyən Türkiyə eləcə də, İraqla müharibədə ciddi ölçüdə yüngül
və yeyinti məhsullarına və nəqliyyat koridoruna ehtiyac duyan İran biribirilərinə xeyli yaxınlaşmışdırlar.Türkiyə İran-İraq müharibəsində İraqla
da iqtisadi əlaqələrini möhkəmlətməklə iqtisadi sıçrayış edə bilmişdir.1980ci illərdə Türkiyənin ümumi xarici ticarətinin 25 faizi İran və İraqla ticarətinin payına düşürdü.Bununla belə,1980-90-cı illərdə Türkiyənin siyasiləri
İranı PKK-ya logistik dəstək verməkdə və terroristlərə öz ərazilərində təhlükəsizlik cənnəti yaratmaqda günahlandırırdılar.İran bütün bu iddiaları
rədd etsə də,o həmişə kürd məsələsini Türkiyənin Axilles dabanı hesab
etmiş və PKKnı Türkiyəyə qarşı aktiv şəkildə istifadə etmişdir.Bu ərəfədə
türk-fars əlaqələri qarşılıqlı etibarsızlıq və rəqabətdən ibarət olmuşdur.
10 Avqust 1996-cı ildə,Türkiyədə “Müsəlman ölkələri birliyi” qurmağı
xəyal edən baş nazir Nəcməddin Ərbakan,hakimiyyətə gəldikdən sonra ilk
rəsmi səfərini 3 günlüyünə Tehrana səfər etmişdir.Burada o,İrandan
Türkiyəyə 23 milyard dollarlıq qaz nəqlinə dair 22 illiyinə müqavilə imzalamışdır.Lakin hökumətin bu addımı türk hərbi dairələri tərəfindən kəskin
tənqid olunmuşdur.İran tərəfi isə,Türkiyənin 1996-cı ildə İsraillə imzaladığı
və birlikdə hərbi təlimləri,hava qüvvələrinin təlimlərini eləcə də hərbi informasiya paylaşılmasını nəzərdə tutan müqavilələrdən narat
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olmuşdur.İranın bu reaksiyasını başa düşmək mümkündür,belə ki, bu hərbi
müqavilə ilə İsrail hərbisi İran sərhədlərinə gəlib çıxmışdır [2].
Bu müqavilədən sonra münasibətlər daha da zəifləmiş və 1997-ci ildə
hər iki tərəf digər ölkədəki səfirini geri çağırmışdır.1997-ci ildəki səfirlərin
qarşılıqlı qovulmasına baxmayaraq,diplomatik münasibətlər heç vaxt
dayandırılmamış,hətta tədrici inkişafa qədəm qoymuşdur: xüsusən
də,1998-ci ildən bu yana,Türkiyənin Xarici işlər Naziri İsmayıl Cemin
Türkiyənin qonşularıyla münasibətlərin inkişafına xüsusi diqqət yetirməsi
ilə münasibətlər yaxşılaşmışdır.
2002-ci ilin noyabrında Türkiyədə AK Partiyanın hakimiyyətə gəlişi
ilə,Türkiyənin xarici siyasət strategiyası köklü şəkildə dəyişmişdir.AK Partiyanın siyasətinin özündən əvvəlki hökümətlərin xarici siyasət strategiyalarından əsas fərqi onun reaktiv yox proaktiv olması və “qonşularla
sıfır problem” anlayışına istinad etməsidir.Bu qərbdən asılı olmayan Yaxın
Şərq siyasəti İran tərəfindən ikili əlaqələrin normallaşması yolunda bir
siyasi iradə kimi qəbul edilib qiymətləndirilmişdir.1997-2005 ci illərdə
İranın prezidenti olmuş Məhəmməd Xatəmi xarici siyasətin qeyri-ideoloji
aspektlərini qabardmış və detente (mülayimləşmə) siyasi yanaşmasını əsas
kurs kimi ortaya qoymuşdur [3]. Bu yanaşma ikitərəfli olub həm Sivilizasiyalararası Dialoq anlayışını həm də qonşu ölkələrlə münasibətlərin
yumşaldılmasını təklif edirdi. Türkiyə və İranın ikili iqtisadi əlaqələrini
möhkəmləndirməsində Tehranın etibarlı ticarət partnyoruna ehtiyacının olması eləcə də qərbdən yönəlmiş sanksiyalardan yaxa qurtarmağa çalışması,
Ankaranın isə İranın enerji mənbələrinə çıxış əldə etmək istəyi əsas rol oynamışdır.Bu ölkələr arasındakı ticarət dövriyyəsi 2000-2011-ci illər
arasında 1 milyard dollardan 16 milyard dollaradək artmış və İrandakı türk
şirkətlərinin sayı 300-dən 2000-ə yüksəlmişdir. Türk xarici siyasətinə
hakim “sıfır problem” anlayışı çərçivəsində,əlaqələrdə rəqabətin yerini hər
iki tərəfin daha çox fayda götürəcəyini praqnozlaşdıran qarşılıqlı praqmatizm tutmuşdur.
2003-cü ildə ABŞ-ın İraqı işğalından sonra Yaxın Şərqdəki geopolitik
və güc əlaqələri dramatik şəkildə dəyişmişdir.Bu hadisə regionda dönüş
nöqtəsi olmuş və dövlətlər və etnik qruplar arasında qarşılıqlı əlaqələri bu
günədək müəyyən etmişdir.Amerikanın İraqı işğalından sonra onun bu
ölkənin gələcəyi ilə bağlı baxışı aydın olmamışdır.Eyni zamanda işğalçı
qüvvələr İraqda stabil,legitim bir hökumət qura bilməmişdirlər.Bu
isəTürkiyə və İrana İraqın bölünmə təhlükəsi və xaosa sürüklənməsi
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mövzulu qorxu ssenarisini aşılamışdır.Başqa sözlə, Amerikanın İraqdakı
uğursuzluqları qeyri-ixtiyari olaraq Tehran və Ankarada bənzər qayğılara
yol açmışdır.
Spesifik olaraq,İraqın parçalanması və onun şimalında müstəqil Kürd
dövlətinin yaranması ehtimalı,Türkiyə və İranda yaşayan separatçı kürd
qruplarını tətikləməsi təhlükəsi, hər iki qonşu ölkədə həyəcan təbili
çalmışdır.Beləliklə,hər iki ölkə İraqın ərazi bütövlüyünü möhkəm dəstəkləmişdir.2003-cü ildə ABŞ İraq ərazisində nəzarəti ələ keçirdikdən sonra,şimalı İraqda türk qüvvələrinin terror əleyhinə hərbi əməliyyat keçirməsi
mümkünsüz hala gəlmiş və bu ərazilər terror təşkilatları üçün “təhlükəsiz
cənnətə” çevrilmişdir.Bu, 2004-cü ildən bu yana PKK terror təşkilatının
Türkiyəyə qarşı bir neçə terror aktlarını həyata kecirməsini asanlaşdırmışdır.Eyni vaxtda PJAK (PKK-nın İran qolu) İran təhlükəsizlik qüvvələri
ilə bir neçə dəfə hərbi konfliktə girmişdir.Öz köklərini PKK-dan alan bu
təşkilat da şimali İraqın Qəndil dağlarında məskunlaşmışdır.Bu vaxtadək
PKK-nı özünə təhlükə qəbul etməyən İran bu hadisələr fonunda PJAK və
PKK-nı öz milli təhlükəsizliyinə təhdid olaraq görməyə
başlamışdır.Türkiyə və İran sərhəddindəki bu terror təşkilatlarının
fəaliyyətləri iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığı dərinləşdirmiş və PKK və
PJAK-a qarşı ortaq əməliyyatlara rəvac vermişdir.24 İyul 2004-cü ildə baş
nazir Ərdoğanın Tehrana ilk rəsmi səfəri zamanı təhlükəsizliklə bağlı Anlaşma Memorandumu imzalanmış, PKK və PJAK əsas hədəf kimi təyin
edilmişdir.İran prezidenti Mahmud Əhmədinecatın 2007-ci ildə Türkiyəyə
rəsmi səfərinin sonunda hər iki ölkə terror,qaçaqmalçılıq və mütəşəkkil
cinayətkarlıq əleyhinə razılaşma əldə etmiş və müqavilə imzalanmışdır [4].
AK Partiyanın hakimiyyətə gəlişi ilə dəyişən türk xarici siyasəti
Türkiyə və Suriya arasında da tarixin ən böyük əməkdaşlığına gətirib çıxarmışdır.21-ci əsrin ilk onilliyində həm Türkiyə həm də İran Suriya ilə münasibətlərini xeyli dərinləşdirmişdirlər.Suriya və Türkiyə arasındakı bu
yenidən yaxınlaşma İran Türkiyə əlaqələrinə də stimul vermişdir.Bu dövrdə
Türkiyə hökümətinin Fələstin Milli Hökümətinə dəstək verərək İsraili
kəskin tənqid etməsi də İranla Türkiyəni yaxınlaşdırmışdır.2006-cı ildə
Türkiyənin Fələstində güclü nüfuz sahibi olan HAMAS təşkilatının nümayəndə heyətini qəbul etməsi onun qərb ölkələri tərəfindən tənqidinə
lakin İran tərəfindən dəstək almasına səbəb olmuşdur. Digər bir misal kimi,
İsrailin 2008-ci ildə Qəzzə zolağında apardığı əməliyyatlara qarşı Ərdoğanın verdiyi reaksiya götürülə bilər. O,İsrail prezidenti Şimon Peresi
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günahsız fələstinliləri qətl etməkdə və beynəlxalq hüquq normalarını pozmaqda günahlandırmışıdr.Bütün bunlar Türkiyə İsrail əlaqələrini
zədələmişdir.Əlaqələrin ən kəskin xarakter alması isə, 2010-cu ildə Mavi
Mərmərə insidenti nəticəsində baş vermişdir.Bu hadisə Türkiyə İsrail
əlaqələrində dərin krizə səbəb olmuş və İsrail-Fələstin konfliktində
Türkiyənin mövqeyi ilə İranın mövqeyini yaxınlaşdırmışdır. İranın nüvə
proqramı ilə bağlı Türkiyənin ona verdiyi dəstək isə bu qonşu ölkələrin
ikili əlaqələrində daha daha çoxgüvən yaratmışdır.
27 Oktyabr,2009-cu ildə Tehrana səfər edən Ərdoğan İranın uranı
zənginləşdirmə proqramını humanitar və sülh məqsədi daşıyan nüvə çalışmaları kimi təsvir etmişdir.Bu dövr ərzində İran nüvə proqramı səbəbindən
qərb ölkələri ilə gərginliklər yaşamış, eləcə də beynəlxalq cəmiyyət
tərəfindən təcrid olunmuşdur.Qərb ölkələrinin iddiasına əsasən, İranın nüvə
araşdırmalarının əsas məqsədi nüvə silahı hazırlamaqdır.İran isə bu iddiaları qəti şəkildə rədd edərək,özünün beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş
haqlarından istifadə edərək sülhsevər nüvə texnologiyasını inkişaf etdirdiyini irəli sürmüşdür.Qərb ölkələrindən fərqli olaraq Türkiyə İranın bu
haqqını tanımış,amma bununla belə onun Beynəlxaq Atom Enerjisi
Agentliyi ilə əməkdaşlığını artırmasını və nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq qayğıları nəzərə almasını tələb etmişdir.
2010-cu ilin əvvəllərində ABŞ-ın İrana qarşı təzyiqlərinin artırması ilə
Türkiyə və Braziliya İranı növbəti sanksiyalardan yayınmaq üçün razılaşma
imzalamağa sövq etməyə çalışmış,nəticədə 17 Mayda İran 1200 kg zənginləşdirilmiş uranı Türkiyəyə göndərməyə qarşılığında isə 120 kg nüvə
yanacağı almağa razı olmuşdur.AK Partiyaya görə bu başqa ölkələrin həll
edə bilmədiyi,yalnız Türkiyənin nəticə ala bildiyi Türk diplomatiyasının
qələbəsi idi.Lakin bu razılaşma ABŞ və müttəfiqləri tərəfindən rədd olunmuş,İranın nüvə silahı hazırlaması üçün artıq kifayət qədər az zənginləşdirilmiş urana sahib olduğu iddia edilmişdir.Türkiyə qərbin bu
davranışını ikiüzlülük olaraq qəbul etmiş və onların sadəcə İranı cəzalandırmaq üçün nüvə bəhanəsini işə saldıqlarını irəli sürmüşdür [5].
2011-ci ildə başlayan “Ərəb Baharı” Misir,Liviya,Tunis və Yəməndə
rejimlərin dəyişilməsinə Suriya və İraqda isə katastrofik üsyanların baş
verməsinə gətirib çıxarmışdır.Regionda dövlət gücünün çöküşü,və İŞİD
terror təşkilatının dövlət qurması və qəbilələrin yenidən qruplaşması, bu
dalğanın nəticələrindən bəziləridir.Regionda davam edən həngamə və
böyük güclərin təsirlərinin azalması ilə yaranan boşluq imperial tarixi olan
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iki regional gücün tədricən yenidən ortaya çıxması üçün şərait yaratmışdır
(Türkiyə Osmanlı imperiyasının ,İran isə qədim Fars imperiyasının varisi
kimi).
Türkiyə özünü şimali Afrika və Yaxın Şərqdə yeni yaranmaqda olan
demokratik rejimlər üçün bir rol model olaraq irəli sürmüş,İran isə Ərəb
Baharını müsalman dünyasında İslami oyanış kimi qələmə vermişdir.Bəzi
alimlər İran rejiminin bu iddiasını daxili auditoriyaya hesablanmış və
hakimiyyəti möhkəmlətmə cəhdi kimi dəyərləndirmişdir.
Tehran bir tərəfdən,Liviya,Tunis,Misir və xüsusilə də şiə əhalisi əksəriyyət təşkil edən Bəhreyndəki əzilən kütlələrin tərəfində olduğunu
açıqlamış,digər tərəfdən Suriyadakı avtoritar Bəşər Əsəd rejimini dəstəkləyərək oradakı üsyanı qərbin regionda sabitliyi pozmaq üçün ortaya atdığı
ssenari kimi qiymətləndirmişdir.İranın Bəşər Əsədə dəstəyi əsasən geopolitik səbəblərlə bağlıdır.Belə ki,Suriya İranmeyilli Hizbullah yarımhərbi təşkilatına ev sahibliyi edən Livan ilə qonşudur.Suriya-İran-Hizbullah oxu
İranın regiondakı siyasəti üçün həyati dərəcədə əhəmiyyətli olduğundan
Suriya rejiminin itirilməsi İran üçün böyük strateji itki olardı.Digər vacib
məsələ İran və Suriyadakı rejimlərin dini-məzhəb yaxınlığıdır.Suriya rejiminin rəhbərliyinin mənsub olduğu islamın ələvi təriqəti Şiəliyin bir növü
sayılmaqdadır.
1979-cu ildə baş verən İslam inqilabından bu yana şiəlik İran xarici
siyasətinin əsas siyasi doktrinasına çevrilmişdir.Beləliklə,Türkiyə və İranın
Suriyada baş verən vətəndaş müharibəsinə dair mövqeləri bir-birinə xeyli
zidd şəkil almışdır.Suriyadakı müharibənin genişlənməsi və amerikan
qüvvələrinin 2011-ci ildə İraqdan çıxması Ankara və Tehran arasındakı
rəqabəti yenidən alovlandırmış və onları Suriya və İraqdakı sünni-şiə konfliktlərində tərəf tutmağa sövq etmişdir.Türkiyə Suriyadakı Müsəlman Qardaşları,Azad Suriya Ordusu kimi sünni qruplara dəstək vermiş,İraqda isə
Ayad
Allavinin
rəhbərliyindəki
sünni
müxalif
hərəkatı
dəstəkləmişdir.Ankara həm də açıq və qəti şəkildə anti-Əsəd siyasəti həyata
keçirmişdir.İran isə öz növbəsində Suriyadakı Əsəd rejimini, eləcə də İraqdakı şiə təmayüllü partiyaları dəstəkləmişdir.
İranın mövqeyi,ABŞ-ın İraq ərazilərini tərk etməsindən sonra oradakı
şiə əhalinin də çoxluğundan faydalanaraq,onu öz təsir dairəsinə salmaqdan
ibarət olmuşdur.Bu məqsədlə İran,Fars Körfəzindən İraq və Suriya vasitəsi
ilə Aralıq dənizinə uzanan şiə əhalinin çoxluq təşkil etdiyi geniş bir ərazidə
strateji kəmər rolunu ifa edən şiə ayparasının yaradılmasına çalışır.
80

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019

TÜRKİYƏ İRAN ƏLAQƏLƏRİ: TARİXİ RƏQABƏT VƏ PRAQMATİK ƏMƏKDAŞLIQ

SİYASƏT

Türkiyə və İran arasındakı gərginliyin əsas səbəblərindən biri Suriya
siyasətlərinin xeyli dərəcə də fərqli olmasından qaynaqlanır.Suriyada rejim
əleyhinə çıxışların artdığı zaman Ərdoğan həmkarı əl-Əsədə sosial gərginlikləri azalda bilməsi üçün reformlar həyata keçirməyi məsləhət
bilmiş,Əsəd höküməti isə türk nümayəndələrinə bu barədə dəfələrlə söz
vermişdir.Lakin o,tam da əksinə hərəkət edərək siyasi müxalifəti və protest
hərəkatını şiddətlə əzmişdir.Buna cavab olaraq,Türkiyə Əsədi sərt tənqid
etməklə bərabər ona müxalif qruplarla əlaqələrini gücləndirmiş və Türkiyə
ərazisində Əsəd müxaliflərinin yığıncaqlar keçirməsinə şərait
yaratmışdır.Suriya müxalifətinə göstərilən bu dəstək nəticəsində
Türkiyənin yalnız Dəməşqlə deyil, həm də onu müdafiə edən Tehranla münasibətləri zədələnmişdir.Eyni zamanda bu Türk xarici siyasətinin Yaxın
Şərqdəki məhdudiyyətini ortaya çıxarmışdır.Ankara bölgədə Amerikanın
dəstəyi olmadan regionda təkbaşına köklü dəyişikliklər edə biləcək
gücünün olmadığının fərqinə varmışdır.Türkiyənin öz gücünü şişirdərək
özünü orta-ölçülü dünya gücü kimi qələmə verməsinin yerini Suriyada
üzləşdiyi real çətinliklərlə üzləşməsi və onları qəbul etməsi tutmuşdur.Ərdoğanın Suriya siyasətinə qarşı etirazlar daxildə də yüksəlməyə
başlamışdır.
2011-ci ildə Suriya konfliktinin başlanğıcından etibarən Türkiyə Bəşər
Əsəd və onun rejimini tənqid edərək onun istefa verməsini tələb
etmişdir.Ankara bu konfliktə ilk növbədə humanitar nöqteyi nəzərdən
yanaşaraq 1.5 milyon (hazırda 4 milyona yaxın) suriyalı qaçqına öz
ərazisində sığınacaq vermişdir.Həmçinin Türkiyə Suriya vətəndaş
müharibəsində müxtəlif formalarda hərbi cəhətdən də iştirak etmişdir.Konfliktdən bir qədər sonra Türkiyə öz ərazilərində Suriya ordusunun müxalif
qruplarına hərbi treninq və təlimlər həyata keçirmişdir.Nəticədə Suriyanın
ən böyük silahlı müxalif qruplaşması olan Azad Suriya Ordusu yaranmışdır.Türkiyə həmçinin bu müxalif qruplaşmanı silah-sursatla da təmin
etmişdir.Türkiyə Əsəd rejiminə qarşı müxalifəti dəstəkləyərkən onun
beynəlxalq təzyiq qarşısında duruş gətirə bilməyəcəyini ve tezliklə devriləcəyini güman etmiş,lakin onun Rusiya və İran üçün regional
əhəmiyyətini tam qavramamış və bu dövlətlərin konfliktdə hərbi cəhətdən
də iştirak edə biləcəyini hesablaya bilməmişdir.
Xüsusən də, Ərəb Baharından sonra Türkiyə İran tərəfindən müsəlman
partnyor ölkə olmaqdan çox,Yaxın Şərqdə ABŞ və Avropanın maraqlarını
ifa edən marionet dövlət kimi təsvir edilmişdir.İran rəsmisi,Ayətulla
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Xomeneyin məsləhətçisi olan Haşimi Şəhrudi Türkiyədəki İslamı “liberal”
və ya “Amerikan İslamı” kimi adlandırmaqla Türk hökümətinin Amerikan
maraqlarına xidmət etməyinə işarə vurmuşdur [6].
Suriya sivil müharibəsində aktiv iştirak etmiş İran 2011-ci ildə
protestlər başlayan andan Əsəd rejiminin yanında olmuş və Suriya ordusuna hərbi və təhlükəsizlik baxımından məsləhət və köməyini
əsirgəməmişdir.Bu dəstək sadəcə təlim və texniki cəhətdən
olmayıb,həmçinin Suriya torpaqlarında İran çəkmələrinin səsi eşidilmiş,
2013-cü ildə artıq 10000 nəfər hərbçidən ibarət olan şiə milislər rejimi qorumağa cəlb edilmişdir.2016-cı ildə Suriya münaqişəsinin həlli ilə bağlı
Türkiyə,İran və Rusiya Qazaxstanın paytaxtı Astanada sülh danışıqlarını
davam etdirmək razılığına gəlmiş və Astana danışıqlarının ilk raundu 2017ci ilin 23-24 Yanvarında baş tutmuşdur.Bu danışıqlarda üçtərəfli formatla
bağlı razılıq əldə edilmiş və Suriyada atəşkəsə nəzarət edəcək monitorinq
qrupunun yaradılması qərara alınmışdır.Bu hadisələrin fonunda Türkiyə öz
Suriya siyasətinə müəyyən redaktələr etmiş,illərcə tələb etdiyi Əsəd rejiminin istefası tələbi ndən geri çəkilmişdir.Astanada türk Baş Nazirinin nümayəndəsi Mehmet Şimşekin bəyanatında deyilir : ”Biz praqmatik,realist
olmalıyıq.Ərazidə şərtlər və faktlar dramatik şəkildə dəyişdiyindən Türkiyə
daha Əsədsiz razılıq formatında israr etməyəcək.Bu real yanaşma deyil”
[7].Bu Türkiyənin mövqeyinin İranın yanaşmasına yaxınlaşdığını göstərir
belə ki,İran Əsədin hakimiyyətdən salınması ilə bağlı heç bir razılaşmanı
qəbul etməyəcəyini münaqişə başlayandan bəri söyləməkdədir.
2017-ci ilin İyununda Səudiyyə Ərəbistanı,Misir,Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Bəhreyin kimi ərəb dövlətləri Qətərlə bütün münasibətlərini kəsdiklərini elan etməsi Türkiyə və İranın yenidən yaxınlaşmasına şərait
yaratmışdır.Qətərlə bağlı kriz başlayandan bir neçə gün sonra Türkiyə ərəb
dövlətlərindən Qətərə qarşı blokadanı dərhal dayandırmağı tələb
etmişdir.Prezident Ərdoğan “Qətərli qardaşlarını” tərk etməyəcəklərini
bəyan etmişdir.İran prezidenti Ruhani isə,Qətər əmirinə İranın bütün
hava,quru və su marşrutlarının qardaş və qonşu ölkəyə açıq olduğunu
bildirmişdir.Türkiyə və İran bu əlaqələri daha da irəli apararaq,26
Noyabrda Qətərlə iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək üçün ortaq müqavilə
imzalamışdırlar.
Əlaqələrdəki xeyli anlaşmazlıqlara baxmayaraq,Türkiyə və İran hər
ikisi üçün də eyni dərəcədə təhdit olan kürd separatçılarına qarşı
mübarizədə sıx əməkdaşlıq etmişdir.1990-cı illərin əvvəllərində Türkiyənin
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mübarizə apardığı PKK terrorist təşkilatı İran tərəfindən dəstək
görmüş,Türkiyəyə qarşı təzyiq alətinə çevrilmişdir.Lakin sonrakı onillikdə
PKK-nın İran versiyası olan PJAK-ın ortaya çıxması ilə İran Türkiyə ilə
Kürd terroristlərinə qarşı birgə mübarizə aparmağa məcbur olmuşdur.Xüsusən də 2007-2008-ci illərdə terror hücumlarının inte nsivləşməsi bu iki
ölkəni daxili təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlığa sövq etmişdir [8].
Hər iki ölkədə xeyli kürd əhalisinin yaşaması və onların separatçı meyilləri ortaya qoyaraq müstəqil kürd dövləti yaratma cəhdləri Türkiyə və
İranı yaxınlaşdırsa da,Suriya konfliktinin yaratdığı gərginliklə birlikdə
2011-ci ilin sonundan etibarən bu ölkələr arasında istihbarat paylaşılması
azalmış və nəticədə Türkiyənin PKK hücumlarına qarşı mübarizəsi zəifləmişdir.
Türkiyə və İran arasında İraqdakı Kürd bölgəsi ilə bağlı da rəqabət
hökm sürür.Belə ki,Türkiyə,İraqın şimalındakı muxtar Kürd Regional
Höküməti ilə diplomatik və iqtisadi əlaqələri xeyli inkişaf etdirmiş və
onunla əlaqələri normallaşdıraraq 2010-cu ildə bu qurumun patyaxtı Ərbildə konsulluq açmışdır. İraq kürd bölgəsində satılan məhsulların
təxminən 80 faizi Türkiyədə istehsal olunmuşdur.Hal-hazırda şımali İraqda
1200-dən çox türk şirkəti fəaliyyət göstərir ki bunlar əsasən tikinti və neft
şirkətləridir.Kürd bölgəsinin gələcəyi, xüsusən də iqtisadi gələcəyi onun
Türkiyə ilə əlaqələrindən asılıdır.Bölgə neftlə zəngin olsa da,onu qərb
bazarlarına səmərəli və sərfəli çıxara bilmək üçün Türkiyədən keçən neft
kəmərlərinə, eləcə də onun Aralıq dənizindəki limanlarına ehtiyacı
var.Türkiyə neftlə zəngin Kürd anklav bölgəsinin sərvətlərini öz ərazisi vasitəsi ilə Hindistan,Çin və İsrailə ixrac etməsinə imkan yaratmışdır.Kürd
Regional Höküməti ilə əlaqələrini möhkəmlətməklə Türkiyə həm də,İranın
Bağdaddakı şiə hökümətinə olan böyük təsirini balanslaşdırmışdır [9].
Türkiyə və İranın rəqabət apardığı digər məsələ də Fələstin münaqişəsidir.Belə ki,Türkiyə İsrail əlaqələri sərin qaldığı və Ərdoğanın Fələstin
meyilli siyasət yeritdiyi müddətcə İran Fələstin məsələsini istismar edərək
siyasi divident qazanmaq şanslarını xeyli dərəcədə itirəcək.Hazırda Türkiyə
Ərəb dünyası ilə yaxşı əlaqələr formalaşdırıb və Fələstin məsələsindən istifadə edərək İranla regional rəqabətdə qazanclı çıxmaq iddiasındadır.
Bu iki ölkə arasındakı rəqabət Yaxın Şərqlə məhdudlaşmayıb, Qafqaz
və Mərkəzi Asiyanın inkişaf etməkdə olan müsəlman ölkələri uğrunda da
qızışmaqdadır.Lakin, bu rəqabət Yaxın Şərqdəki qədər kəskin və intensiv
deyil.İranın Qafqaz və Mərkəzi Asiyada aşağı profillə təmsil olunmasının
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səbəbi İslam ideologiyasının onu məhdudlaşdırmasıdır.Daha da vacibi regionun başlıca gücünün Rusiya olmasıdır.Moskvanın Qafqaz və Mərkəzi
Asiyadakı təsiri Türkiyə və İranın təsirindən qat-qat artıqdır.Beləliklə,İran
regiona İslam inqilabı ideyasını ixrac etməyin əvəzinə buradakı ölkələrə
texniki və maliyyə yardımı etməyi, eləcə də mədəni əlaqələri dərinləşdirməyi prioritet hesab edir..Tacikistan və Ermənistan istisna olmaqla
İranın bu regionlarda təsiri olduqca məhduddur.Azərbaycan,Türkmənistan,Qazaxstan və Qırğızıstan türkdilli xalqlar olduğundan onların
Türkiyə ilə tarixi və mədəni əlaqələri İranın əlaqələrindən daha köklü və
güclüdür.
İranın Qafqaz siyasətində Azərbaycana qarşı qısqanclığı da nəzərdən
qaçırılmamalıdır. Cənubi Azərbaycandakı azərbaycanlıların separatçı olmamasına və onların çox az bir qisminin müstəqil Azərbaycanla birləşmək
tələblərinə baxmayaraq,İran rejimi hər zaman şimali Azərbaycanın
dünyəviliyini və qərbmeyilli olmasını, eləcə də “islami” olmamasını tənqid
etmişdir.Son illərdə bu iki ölkə arasında müəyyən gərginliklərə səbəb olmuşdur.Azərbaycan İranı ölkədəki İslamçı ekstremistləri dəstəkləyərək
hökümətə qarşı çevriliş hazırlamaqda günahlandırır.İran və Azərbaycan
həmçinin Xəzər Dənizindəki 3 trilyon dollarlıq enerji resursları ilə əlaqədar
olaraq dənizin bölgüsündə də razılığa gələ bilməyiblər.İran,şiə Azərbaycanın ən təməl problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində də Xristian
Ermənistanı dəstəkləmişdir.Dini və mədəni yaxınlığı bir kənara atan İran
dövləti,geostrateji maraqlarından yola çıxaraq,İrandakı azərbaycanlılar
üçün cazibə mərkəzi halına gəlməsindən çəkindiyi müstəqil Azərbaycanı
zəiflətmək siyasəti yeridir.Azərbaycanın İsraillə artan hərbi və istihbarat
əlaqələri də İranla münasibətləri gərginləşdirən faktorlardandır.2012-ci ilin
Fevralında İsrail və Azərbaycan arasındakı 1.6 milyard dollarlıq silah
müqaviləsi də gərginliklərə yeni stimul qatmış və İran Azərbaycanı
ərazisindən ona qarşı terror hücumlarının hazırlandığı xarici qüvvələrin
Troya Atı kimi qiymətləndirmişdir.Halbuki,Azərbaycanın İsraillə bu
müqaviləsi İran əleyhinə olmayıb,Ermənistana qarşı hərbi üstünlük
məqsədi daşımışdır.Türkiyə isə İran-Azərbaycan gərginliyində hər zaman
qardaş Azərbaycanın tək olmadığını bəyan etmiş,Türkiyənin hər zaman
Azərbaycanın yanında olduğunun mesajını vermişdir [10].
Türkiyə və İran arasında xeyli sayda geopolitik fərqli baxışlar olsa da
onların iqtisadi əlaqələri dayanmadan inkişaf etmişdir.2000-2010-cu illər
arasında bu ölkələrin ticarət dövriyyəsi 1 milyarddan 10 milyarda yük84
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səlmişdir.Hər iki tərəf bu həcmi 3 qatına 30 milyard dollarlıq dövriyyəyə
çatdırmaq niyyətindədir.Enerji məsələsi bu əlaqələrin əsas stimulyatorudur.İran Rusiyadan sonra Türkiyəyə ən çox qaz ixrac edən
ölkədir.O,həmçinin Türkiyəyə ixrac olunan xam neftin 40 faizini təmin
edir.Təbii qazın 60 faizini Rusiyadan idxal edən Türkiyə üçün İran və Azərbaycan bu asılılığı azaldacaq alternativ enerji qaynaqları kimi
vazkeçilməzdir.Rusiya enerji qaynaqlarından asılılığı azaltmaq və təchizat
qaynaqlarını şaxələndirmək Türkiyənin İranla qurduğu iqtisadi əlaqələrin
təməlini təşkil edir [11].
NƏTİCƏ
Yaxın Şərqin siyasi taleyi böyük ölçüdə İran və Türkiyənin regional
güc və təsir uğrundakı rəqabəti ilə formalaşmaqdadır.1979-cu ildə İranda
baş verən İslam inqilabı Türkiyənin hərbi siyasi isteblişmenti üzərində şok
təsiri yaratmışdır.Belə ki,İslam Respublikası və inqilabi teokratiya
Atatürkün dünyəvi respublikasının antitezisi kimi qəbul edilmişdir.Lakin
son illərdə Türkiyə və İran arasında yenidən yaxınlaşma (rapproachement)
müşahidə edilmiş,ideoloji rəqabətin yerini xüsusən iqtisadi əlaqələrdəki
praqmatizm tutmuşdur.
Buna baxmayaraq,Ərəb Baharı,xüsusən də Suriyada başlayan sivil
müharibə Türkiyə və İran əlaqələrini zədələmiş və münasibətlərin təhlükəsizlik və regiona baxış məsələsində nə dərəcədə fərqli və kövrək olduğunu
ortaya çıxarmışdır.Aydındır ki,bu ölkələr öz məzhəb siyasətləri,regional
hegemoniya xəyalları və milli maraqları səbəbindən Yaxın Şərqdə partnyordan daha çox rəqib kimi qalacaqlar.
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Турецко Иранские отношения важны не только для этих двух
стран, но и для регионов Ближнего Востока. Любой политический
кризис между этими двумя региональными силами влияет на решение
любого вопроса в регионе. Лица обеих государств, принимающие решения, несмотря на исторически сформированные идеологические
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SUMMARY
Innovation have been considered problems problem in the represented
article. Are informed that one new demands of the development in the
modem time of the national economy is the application of the innovation.
Innovation has important role in the preparing in the economy of the rivaling products. In the article and is shown that structure of investment given
impetus to improve (perfect) innovation development in the republic.
Keywords: innovative development, innovative potential, innovative
process, innovative resource, a national system of innovation, national innovation system, structure of the economy, the competitiveness of the national economy.
Today, many countries have associated their prospects for long-term
sustainable increase of the transition to an innovative way of development,
characterized with more extensive use in the economy as a whole and by
sector of the latest achievements of science, engineering, information technology, new materials, resource-saving methods for the creation of national
income. Economically, it is clear that innovative development provides
high added value of products. With the emergence of innovative development of economy becomes less dependent on the impact of price of and
much more resistant to crisis processes. In this regard, the establishment
of which has already begun, formed an innovative way of development is
very important for the republic now. Innovative development of the country
indicates its ability to self-regulation, renewability, fast adaptability to
changing scientific, economic and social trends. The last world economic
experience has shown that sustainable, competitive, long-term development
is not dependent on the resource potential, it dependent on innovative
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achievements.Necessity for sustainable innovative economic development
determines by current situation in the world. Expansion of inland and international trade, the integration of the republic into the world market requires consistent passage of stages of reproduction using innovative
principles of management. In the modern period economy of republic is at
a stage of transition to innovative development, the implied distribution of
the innovation process in time and space. It is known that the difference in
the conditions of economic livelihoods causes different level of innovation
development. These include especially natural resource potential, geopolitical situation, economic structure, and others.
The treatment of the innovation potential can be distinguished in several basic approaches , which include: 1. complex of different types of resources, necessary for the implementation of innovative activity; 2. the
ability of the system to transform into a new situation to meet the needs of
different levels; 3. structure uniting behold constituents of potential - resource, domestic and productive, existing in the interaction and interdependence; 4. The ability to create innovations, implementation of
innovations [1, p.16-17].
On the quantitative and qualitative features of the innovation potential
affect fluctuations of the economic cycle, basically, which are need for replacement of the fixed capital. The sequence of changing economic cycle
phases determined by the structure of fixed capital. Economically objective
prerequisite update capital are payback resources. The capacity of the national economy is technologically and commercially use the scientific and
technical knowledge appears characteristic of their innovative potential.
The degree and extent of use of innovative potential assesses the situation
of the country in the world economy, and also determines the direction of
future development. Innovative activities traditionally associated with a
high level of risk, so, according to statistics, only 10% of all development
has commercial success [4, p.882]. Directly with the innovation process
relates with process of modernization. First of all, every country is developing in accordance with general economic laws, for violation of their negative impact on the results of socioeconomic dynamics of a country. The
specifics of economic development must consider the following factors:
availability of natural resources, climatic conditions, greatness of the national wealth, the demographic structure of the country, extension of the
state borders, geographic location, national mentality, political system. The
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most important characteristic of the national economic system is its competitiveness. The following factors are counted when selecting the orientation of economic activity: the proximity of natural resources, the cost of
their output and processing, beneficial economic and geographical position,
quantity of consumer demand, the cost of utility tariffs, the amount of tax
payments, status and degree of transport infrastructure development. The
national innovation system is a combination of economic entities - institutions, producing new knowledge, legal, financial, social institutions, social
norms involved in the creation of new knowledge, storing, distributing,
transforming into new technologies, products and services consumed by
society [2, p. 145-146]. The transition to an innovative path of development
- the key problem of the modern economy of the country. Modern national
innovation system market-type are based not liberal principles of innovation, including the following: openness of the national economy, the legislative strengthening of private property rights and intellectual property,
equity and economic actors, legislative support of the competitive environment. Currently, the Republic of Azerbaijan passes the first stages in
the formation of the national innovation system, because restructuring is
still emerging, as evidenced by the preservation of raw material trends and
a high proportion of fuel and raw materials industry in the industrial sector.
It should be noted that the first steps to create a modern national innovation
system in the country have already been taken, means that to the investment
focus in the development of non-oil sector of the economy. The complexity
of the problem is that the formation of innovative market-type system
should take place in the period not completed market reforms yet. It is necessary take into account that during the period of market reforms there was
a reduction of scientific and technical potential: the total content of scientific and technological work, the number of scientific staff, absolutely and
comparative expenditure on research and development. For generalising
indicators performance of innovation is the volume of innovative products
in the total volume of manufactured products. Poor effectiveness of the innovation activity determines export performance. At the same time in the
structure of the national economies of developed countries dominated hightech industry, characterized by low material and intensive labor, although
very high cost of shares on research and development work, as well as the
service industry. The peculiarity of the technology in these industries is
that they are based on the extensive use as the results of intellectual work,
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in these countries, the development of innovation and quality of human
capital is the main goal of the investment policy. In the long term, innovative character of development will continue. The development of global
processes in the field of R & D (Research and Development) directly affect
the status of the national innovation systems - National News Service
(NSN) - and can result in the short term to their significant transformation.
The concept of NSN and their role in the processes of technological and
economic development began to be formed by scientists from different
countries since the late 80s of the last century. The focus of this concept is
the national features of the organization of the innovation process in the
different countries, function of public and private institutions, forms of interaction these institutions at various stages of innovations. In accordance
with this concept a key role in the implementation of technological changes
is played by factors having a national identity [3, p. 19]. These factors express the historical experience, culture, traditions, state size, its geopolitical
position, the national interests, current education system, scale of economy
, market structure, relations between economic entities and with government agencies. Innovative potential of industrial firms and their competitiveness depends primarily on their support at the national level.
Accordingly, the process of rapprochement of science and industry will
continue at the national and international level. Deepening cooperation will
lead to the fact that more and more research work will be open. Modern
society requires a focus on the modernization that combines union of universal and national principles of social and economic development. This
trend follows by developed countries. The American economist, Nobel
awardee R.Solou showed that technological change increases the productivity of capital and allows at the same volume of resources produce more
high quality products. Calculations R.Solou, D.Hendriksa, E.Denisona,
P.Samuelsona showed that in the XX century, growth of GDP in developed
countries through innovation has become magnitude, relatively independent of such factors as increase number of employees, raw material costs,
capital costs [3, p.20]. Currently, 90% increase of labor productivity is determined by the STP, rather than increasing capital intensity. Exactly this
situation allowed small countries without abundant natural resources, to
come out to the forefront in terms of economic growth and improve quality
of life. In the 90s, when the old economic mechanism was destroyed, and
new market relations has not been formed yet, there was a sharp decline in
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innovative activity in all spheres of economic livelihoods. In the post-socialist space dramatically decreased the cost of research and development
work. Spending on science in Azerbaijan also fell dramatically, accounting
today 0.2% of GDP, 0.6% of expenditures of the state budget, which is 2.5
times less than corresponding costs for the CIS countries. These costs in
Japan and the United States constitute 3%, in the EU countries of 2.5%, in
the countries of Central and Eastern Europe 2%. The main competitive advantage in the modern world is not the possession of cheap resources, it is
the presence of significant scientific research, education potential. Economy of the republic is still operating at the expense of raw materials export
model of economic growth, to reduce national resources and undermining
the incentives for innovation development. Despite this, in the context of
globalization innovative development path for the country has no alternative. Despite the availability of natural resources it is obvious that oil and
gas earnings are no longer able to act as the main source of economic
growth. Therefore, it is necessary restructuring of the economy, the transformation of the socio-economic relations, the development of a new type
of social system. In an increasingly globalized of the world economy and
the search for a new paradigm with most important condition of progressive
growth is the establishment of an innovative way of development. The economic growth of the traditional resource-intensive industries taking a decreasing value with increasing role of intensive-knowledge, high-tech
industries with high added value. In addition, with limited natural and financial resources, selective support for individual sectors becomes ineffective economic policies. It is necessary to mobilize the resources to
achieve national goals and depending on the level of economic development, first of all, it is necessary to pay attention to innovation, innovative
options, competitive industries with high added value.
As the analysis of the table, dynamics of the main indicators is directly
related to each other, which is determined by the changes in industrial production, extractive industries, primary resource potential, trends of investments and foreign economic activity. These indicators predetermines the
potential of innovation activity. The dynamics of innovation indicators such
as the share of the manufacturing industry, costs of the research and development, production of high-tech products are far behind relevant indicators
of developed countries, despite taking place some improvements in the investment structure of republic recent years.
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Dynamicsofthemainindicatorscharacterizing
innovativepotentialoftheAzerbaijaneconomy[5].
Indicators
GDP % prev. y.
Industrial pro.
Invest. basic cap.
Obtain, industry%
Perineal treatment %
Oil production. mln. ton
Gas production mln, cub. m.
Foreign invest.%
Domestic invest.%
Including oil industry %
Prod. of machin. equip.%
Comp. production.%
Medium. prod.%
Gro. Add. Statics %
Exp. Scien. GDP %
ɜɤȽȻ
Unemployment.%
Retail price index
Export prev. y.

2005
2010
126,4 105,0
133,5 102,6
117,2 121,2
67,4 78,9
25,9
15,9
22,2
50,2
5732
16673
68,7
46,9
31,3
53,1
77,7 35,8
0,4
0,6
0,09
0,2
42,8
31,5
57,2
68,5
0,2
0,2
1,3
0,8
7,3
5,6
109.6 105,7
120,2 125,3

2011
100,1
95,0
127,3
80,5
14,3
45,6
16361
40,2
59,8
ɡ
0,5
0.2
30,3
69,7
0,2
0,7
5,4
107,0
88,7

2015
102,2
97,7
118,5
78,8
15,3
43,4
17242
40,0
60,0
41,6
0,5
0,2
30,2
67,8
0,2
0,7
5,2
101,1
86,2

2016
105,8
101,8
115,1
77,2
16,5
43,4
17895
37,6
62,4
46,8
0,8
ɈȾ
33,4
66,6
0,2
0,6
5.0
102,4
105,1

According to involvement in the world economy, necessary for innovative orientation of the country's economy is growing. Innovative orientation significantly increases the ability of the economy to ensure economic
security. Indicators characterizing the economic security are following:
GDP growth, Investments in fixed assets, expenditures on science, the
share of engineering products in the total volume of industrial production,
the share of innovative products in the total industry, composition of exports with the presence or absence of innovative products in it. All these
indicators for period of transformation in the country had a dramatically
downward trend and currently preserved their insignificant size. The share
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of manufacturing has decreased to 15-16%, including the share of mechanical engineering to 0.8%, industry 0.9%, production of petrol products and
7.6%, food products 1.7%, to light industry 0.4%, but the production of
computers was 0.3%. It should be noted that the industry is comprises of
the most diverse sectors, and precisely there is a transformation of various
types of resources, raw materials, energy and commodity material products.
Gross added value expresses the actual number of products, and the share
of machinery in GVA represents the level of innovation of the national
economy. At the same time, decline in the share of industries of food and
light industry, the low share of services in GDP characterizes social orientation of the national economy. Modern national systems are based on the
following principles of development of the country: openness of the national economy and its integration into the global economy; legally enforceable right of private property and intellectual activity; equality of
economic entities; legislative provision of a competitive environment. The
main competitive advantages of Azerbaijan's economy are: Traditionally
growing magnitude of the labor force and relatively their high level of education; presence of academic institutions, universities and scientific organizations; large stocks of natural resources. Among the sectors, fuel- raw
oil and gas extraction is competitive in the global market. It should be a
continuation of a radical restructuring of production, transition from raw
material orientation to industry with the dominance of fuel production
(about 80% of the whole industry) to the predominance of manufacturing
industries and first of all mechanical engineering with achievements modern high-tech production. At the same time restructuring closely linked to
technological institutional modernization of industry. Modernization is impossible without integration with research organizations and innovative
structures. In order to ensure the transition of the economy to significantly
more advanced modern stage of economic development is necessary to
make a transfer to an innovative path of growth, with the development of
the industry of modern technology and issue of new machinery and equipment. The main condition for the creation of preconditions for sustainable,
competitive and socially-oriented development of the national economy is
a significant increase in research and innovation, the formation of the new
economy. In modern conditions of development of global processes in the
field of research and development it is inevitably affect to the status of the
national innovation systems and in the future it will lead to significant
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transformation. The concept of national innovation systems began to take
shape at the end of the XX century and in its focus are national characteristics of the organization of the innovation process in the different countries, the functions of individual public and private institutions, as well as
the forms of their cooperation at various stages implementation of technological innovations. In accordance with the concept of the national innovation system, key role in the implementation of technological changes is
played by factors expressing national identity.
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SUMMARY
The importance of state programs in the field of social protection of
the population and elimination of poverty is explained in the Republic of
Azerbaijan, analysis of the developed and developed countries experience
in this area. Features of the assessment of the impact of social protection
programs on the socio-economic development of different countries are
highlighted. The results obtained in the article provide an opportunity to
expose the positive and negative aspects of social protection programs and
explore the possibility of addressing problems in future application.
Key words: social protection program, model, targeted public assistance, need, benefit, social protection system
Introduction
While forming the social protection system of the population in addition to addressing the economic, social and cultural peculiarities of the
country's social protection system, efforts should be made to address key
issues in healthcare, education, science, culture and other areas in order to
achieve sustainable development. High prosperity and decent living are the
main tasks of the government and not only consists of helping those in
need, but also to invest in people's health, professionalism, cultural and
personal development. For many years, the social protection system has
been viewed as a tool for redistribution of benefits generated from economic growth and even as an effective means influencing the acceleration
of economic growth in recent years. Policymakers who can accurately analyze the real situation focus on the adoption and implementation of state
programs in the social sphere to improve socio-economic situation in the
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country and to achieve general economic development, political stability
[10, p. 53]. While the social impacts of social programs on those receiving
the social aids have been quantitatively evaluated, in general, the impact
of these programs on the economy has not yet been widely analyzed. In
some studies, the impact of social programs on economic growth is mentioned as high. However, although there are examples of the fact that the
effect of results obtained from the implementation of these programs is
higher than expenditure of funds allocated from budgets, but it is stated
that the indicators of investment in social programs are still unable to reach
the level of indicators of production investments. This is not surprising,
since social protection is aimed at re-distribution and reducing poverty,
while productivity is not used as an argument for the benefit of investment
in the social protection system. Poverty reduction can be shown as the argument for justification of social protection costs. However, the argument
about economic growth is still not used as a stimulus for the adoption of
social programs. The main reason for this is the fact that social protection
in some cases adversely affects the economic growth. The World Bank estimates that around 40% of the social protection programs implemented in
different countries throughout the 2000-2012 period have no basis for economic growth. Some effects in the field of social protection, such as taxation-related contradictions for programs’ funding, are not typical of social
protection. Thus, limitation of mobility as a result of a new job search or
receipt of allowances is also a characteristic for this field. Despite the fact
that such negative cases are reflected in economic studies in very few cases,
the volume and growth rates of the state's social obligations have recently
overcome its financial capacities. This is explained as a result of unplanned
steps in the management of the social protection system.
Objectivesofsocialprotectionprogramsandproblems
ofassessmentofobjectivereaching
The social protection system of different countries differs according
to the composition and volume of social payments, transfers and subventions, the content of the programs at different times. This is due to the fact
that this area is dynamic enough and varied under various influences. Over
the past one or two years, a decline in social activity of the state in many
countries have been observed and many experts point out that the period
of formation of a common social welfare state is not on the ongoing agenda.
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However, the model of the common social well-being state mostly assumes
the social model of Western European countries. Of course, the economic
and ecological crisis in these countries, including the successive years of
the 1970s, has undoubtedly affected the social sphere.
However, a portion of GDP is directed to social programs currently,
which accounts for more than 5% in Scandinavian countries and 4-5% in
Western Europe. Simply, new approaches have been introduced to solve
social issues under different processes and influences. The goal is to increase efficiency in social protection expenditures by integrating all those
who in need into social protection programs, and to link social aid with encouraging for labor. For example, the transition to a program that encourages citizens' involvement labor in the Netherlands had been observed since
the 1970s. In the 1980s, the majority of Eastern European countries, which
transitioned from socialist governance to market economics, began to reduce the number of social programs. Large-scale steps are being taken in
Greece, Portugal to improve the social protection system.
One of the reasons for the reduction of social programs is the lack of
special strict conditions for social aid recipients and non-encouragement
of elimination of reasons of getting allowances. This has resulted in irresponsible use of public resources and formation of attitude for staying
under protection. For example, in the Netherlands in the 1970s, retirement
for invalidity was widely used method, and those with any psychological
illness, even with congenital headaches, depression, could retire and live
at average level at such a retirement. Since this state led the system to bankruptcy it began to disturb the government and the employers were made
responsible for the funding of this program. The latter, in turn, made
changes to the program and added the mechanisms for returning patient
workers to work more quickly, and one of such mechanisms was the organization and application of rehabilitation. These mechanisms have
caused the change of the situation. In the UK, it is recognized that the social
protection encourage vulnerable, less paid people for the elimination of
difficult circumstances and causes. Because the more people earn, the lower
the amount of the allowance.
Therefore, in the UK, the system of allowances has been formed so
that they are less dependent on the volume of labor income. Some incentive
measures have been taken for employment and one of such measures can
be shown to be the continuation of the payment of allowances at the time
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of permanent employment. In parallel, re-training of vulnerable people and
instilling them job-seeking skills are achieved. All activities are aimed at
transferring them for the role of active participants in the labor market from
the category of passive people, checking the living conditions of those receiving social assistance to refuse mechanical provision of long-term hardship allowances. For this purpose, shorter programs have been adopted,
which allow to observe the situation in vulnerable families for a time and
help them to solve problems.
In general, the changes observed in the social protection system are
implemented not only in European countries, but also globally on the
world. The best practice and model is that the detailed analysis of the problems of the social protection participant and the development of clear individual plans that reflect the way out of the existing difficult situation are
considered. Such a model was applied in Chile. In Chile, for several
decades, a program of community involvement in disadvantaged people is
being used.
In Brazil, since 1990s, efforts have been made to improve the social
protection system and to further improve the interaction between the citizen
and the state based on the program. The main program of the transfers
“Bolsa Familia” Program is the largest program implemented in this area
and 20% of the country's poor population benefit from it. It means use of
programs in health care, education, and labor market in addition to getting
regular allowances. Although Brazil is one of the countries with the most
powerful social inequality, this program has enabled the social processes
to be developed in a positive way. In the US, there are more than 100 financial aid programs, other than social insurance, the majority of which
are short-term and are replaced by other social programs, as their time runs
out. These programs differ in size, selection criteria, sources of financing,
direction and other indicators. The majority are administered and supervised by five federal ministries - Health and Social Services, Agriculture,
Labor, Housing and Urban Development, Ministry of Interior, Economic
Affairs Committee, Department of the Veteran Affairs, Railway Provision
Board and Civil Service Commission. The social programs implemented
under the influence and control of these authorities indicates that a large
number of government agencies are directly involved in social policy.
But to achieve a radical solution to social problems is to achieve the
ability of the population to address these problems at the expense of their
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own income. This is possible by increasing the employment and income
of the population. During the period when the structure of the economy
changed and the unemployment rate increased, thanks to the development
of science and technology, many countries have begun to give preference
to programs of involvement of unemployed individuals in individual entrepreneurship activities. For example, in the United States, employment
in this form are known under names of "home-based employment" and
"home employment" or “homework”. This is a possibility of doing part of
the job functionalities at home, and it has also helped to increase employment across the country, making it ideal job for many people.
Thus, according to the National Bureau of Labor Statistics of the US
for 2001, the number of households working at home was 19,76 million
people and 5.87 million people (29.7%) belongs to the sphere of self-employment. In 2003, only 23.5% of 22.2 million disabled people worked in
institutions. The rest worked at home. In 2004, the number of population
engaged in home working reached 21 million. Finally, in 2007, 20% of the
employed people were doing their job at home. This new approach has
given entrepreneurs a chance to reduce costs (lease, utility, transportation,
etc.), and create conditions for people to independently manage their lives
[11].
Studies show that any social protection program boosts economic
growth in three levels - micro, macro and meso levels. At the macro level,
the effects of social protection are reflected in the elimination of political
processes that are resistant to reform and thereby achieving significant economic results. At macro-level social protection influences decision-making
in the field of investment, and changes stimulus similarly. Thus, funds can
be used to find new jobs by providing allowances, creating new jobs for
obtaining production means in agriculture and developing the economy in
this field and increasing the activity in other areas. At the macro level, investments in education and healthcare, as a rule, eliminate credit deficits
in this area and help boost social welfare. At the micro level, it is now explained that the effects of the social protection can eliminate the inefficiency of the credit market, production factors and the insurance market.
Analysis of a large amount of social protection related to social protection
at micro level (for example, pay-outs, free meal for students in schools,
etc.) and analysis of actual materials show that they have a positive impact
on fight with poverty.
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These measures, which are mainly implemented at the micro level,
allow increasing net income. Social measures are shaped as a set of capabilities to satisfy the micro level demand, their factors and organizational
management measures. Microeconomic social studies are provided by the
structure of social policy and social management bodies as well as the system of territorial, field and self-governance methods. Increasing the effectiveness of local economies, improving labor market performance and
promoting demand by influencing investment are related to the social protection impact at the mezzanine level or at the regional level.
Featuresofsocialprotectionprogramsapplied
inforeigncountries
The effectiveness of social policy depends on the objective and the
mechanisms of its realization. If the goal is to grant allowances to those
who are inexperienced or who need other social assistance, this is measured
mechanically by the specific weight of social programs and budget allocations to the social sphere. If the goal is to reduce poverty and improve the
welfare of people, then the role of social programs also varies.. Thus, in
the United States there is a federal program on distribution of targeted social meal coupons (cards) that is financed from the state budget (only foods
can be purchased with this cards), and this program is the first for efficiency
in terms of addressing in the world. The distribution of coupons (cards) is
carried out as targeted social assistance and is organized with participation
of the local communities, schools, and on the basis to provide only for those
who need it. It does not allow the occurrence of negative situations and at
least retains the desire to be employed and work in the people and saves
the family from poverty by providing the minimum needs. In Latin America, other useful social software transfers are provided by observing certain
conditions, such as performing a medical examination protocol, actively
looking for a job, and other similar terms.
The factor, which in under focus in view of efficiency is measured by
the adequacy of social assistance, that is, to fit the situation. In many countries, the minimum amount people receive as hardship allowances cannot
change their lives. However, social programs implemented in Latin American countries allow families to receive social support for their children,
such as schooling, and medical examination. In this regard, most countries
reduce their administrative costs in their budgets to finance social programs
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and prefer a complex social protection system, abandoning various small
social programs.
Literature tells us about 70 small and some great welfare programs in
the United States. These programs include a guaranteed income program,
a program of aid for families with children, a food program, a housing subsidy program, and a medical aid program (Medicaid). Guaranteed income
program covers elderly, disabled and the blind. The program has been operating since 1974. Under the category of this program, the federal government pays money, i.e. guaranteed income, to ensure minimum survival.
This guaranteed income is at a minimal level and constitutes about 60% of
the "poverty line". States have the right to increase this amount from their
own budget within the program. In the mid-1980s, only 26 states (in the
province Colombia) had used this right. The amount of allowances depends
on the remaining income of the beneficiaries and is added to their income.
The level of guaranteed income is indexed taking into account the inflation
rate, and it is increased as the consumer price index increases. Approximately half of those who benefit from this program are elderly [5]. Many
older people receive pensions through the insurance scheme, but their
amount is so low that they have to apply for poverty benefits. The second
program is a program for families with children and low-income families,
single-parent families with many children benefit from this program. In
some states, poor families and families with unemployed head of family
are also benefiting from this program, but their number is small.. While
the program for families with children is considered as a federal-state (i.e.,
both levels are considered to be important), the major roles are given to
states and States have the right to determine the criteria of need, the list of
beneficiaries, the amount of allowances. But the analysis shows that the
amount of this allowance is not high and is about $ 390 US dollars, and
only 50-70% of the minimal costs can be covered by it.
However, the average wage in the country is around $2,000. Another
drawback of this program is that it is not indexed during inflation, and
therefore, it is rapidly deteriorating during price increases. In the 1980s,
states introduced a demand to work in the state or non-commercial structures in exchange for the benefit of this program in order to reduce women's
employment and reduce the costs of living in the United States. For those
who did not want to work, some of the allowance was reduced. And working in return for the allowances was promoted under the title "to get edu102
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cation and master the skills" within the program.
Within the framework of the program, single mothers are involved in
education, mastering the practical skills and, in general, the employment
of single mothers within the framework of this program, employment increased, and thus the number of beneficiaries of allowances under the program is gradually reduced. Foodstuffs coupons were distributed to those
with special needs within the food aid program and according to the 1981
legislation, families and individuals whose income did not exceed 125%
of the poverty line could get these coupons. In fact, most Americans with
this level of income are using the coupon system and guaranteed income,
and the majority of families receiving child support programs within aid
to families with children are automatically provided with coupons free (the
poorest) or at low cost.
Only 40% of the poor are using food coupons. In economic literature
there are records of objective and subjective effects of coupons, and as subjective reasons it is shown that they are not fully informed and cannot collect documents considered as necessary for aging, illness and other reasons.
Many are concerned about the procedure of legalization of allowance, the
length of time that the procedure takes place, and the demand for a large
number of documents, causing dissatisfaction among people, and most of
them accept it as degrading and disrespectful to the individual. On the other
hand, there is no certainty that no aid has been provided due to lack of
funds, even when crossing all the bureaucratic procedures.
There are also other food programs. Food programs for children at
school and for mothers with babies under the age of 1 may serve as an example.
Low-income families are provided with subsidies to purchase housing,
and they are valued at $ 2,000 per year. But because of the high cost of
housing in America, this amount is considered to be very low. Nonetheless,
granting subsidies for housing, unlike other programs, granting of subsidies
for housing will be realized after the state authorities have reviewed and
agreed upon for each concrete case.
The Medicaid program is a medical service program for people living
with poverty and its difference from other (Medicaire) program is that the
service recipient does not pay taxes and service is fully funded from the
budget. Each state determines its own rules, the volume of the medical
service, and the payment terms. The same for all states is that this program
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involves children in families with children or guaranteed income program
participants.
Social security programs are at the execution of various government
agencies and federal-state programs can be administered by different agencies, subject to the administration of the state. Payments for social insurance and guaranteed income programs are made by the US Department of
Health and Social Service. The Ministry of Labor ensures the unemployment insurance program and the execution of programs for injury in the
production. Housing subsidies and loans are provided by the Housing Construction and Urban Development Ministry. Food programs are being managed by the Ministry of Agriculture. The War Veterans Assistance Program
is implemented by the Veterans Department.
Social programs in the United States receive great support from the
public and social insurance programs have a high social status. All the
working population transfers payments to certain funds on a regular basis.
Therefore, doles are regarded as "earned" allowances by the population.
But because the poor do not pay a special tax (insurance premium), they
cannot use this social status with the same amount and they constitute a
small part of the population. In addition, all core programs are unified at
the universal level. This is funded and managed by the common norms and
criteria set by the Congress. The age of the recipients is also taken into account.
Thus, the age of majority of the recipients of aid is less than those who
benefit from the insurance scheme. At the same time, the image and population of those receiving poverty related subsidies in the community are
negatively impacted by public consciousness as they have never worked
or have long been away from business life. All of these, as a matter of criticism during the economic crisis, lead to an increase in ideas for reducing
public assistance programs, and decrease in the scale and volume of state
aid in the recent years. Therefore, working Americans are beginning to prefer the services of the private insurance system.
In recent years, the experience of India has been widely promoted. In
India, people from this category belonging to disabled people, women, children and most vulnerable groups of the population are provided with public
programs, and the country and the state governments are responsible for
that. The Central Social Security Department, which was established in
1953, implements social policy. According to the Constitution, it is forbid104
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den to divide the populations in the upper and lower casts (layers) that create restrictions on access to places of worship in India, temples, other public
places and equal opportunities for the entire population should be provided.
The law adopted in 1955 forbids any form of public division of the population, and serious penalties have been established for violations of the law
adopted in 1976. In 1952 a community-level community development program was adopted to achieve the development of rural areas, and as a result
of its implementation, the village councils (panchayats) were established.
After 1947, strengthening of the material base in the field of health has
been ensured, but health is more efficient in urban areas than in rural areas.
Nevertheless, measures to increase the level of medical care for vulnerable segments of the population are continuously being implemented
and a large number of emergency health care centers have been set up in
the villages [7].
It should be taken into account that the costs of social protection should
not be for charity, but should play the role of investing in the future. Therefore, it is necessary to take into account the realistic elements of the transfer
programs, for example, the economic value of assets generated in the public
business process. And financial sources obtained in connection with agriculture can be used to reduce risks and programs related to insurance, financial integration and microcredit programs may be used for elimination
of the shortcomings aimed at pension security and accumulation, which
ultimately will increase the allowances of social support through such various indirect means.
CONCLUSION
Azerbaijan has joined the global poverty eradication process and implemented the Poverty Reduction Program through the implementation of
promising measures, taking into account the existing opportunities of the
republic. Successful implementation of measures envisaged in the field of
education, health, social security and environment protection and in other
fields provided in the State Program on Poverty Reduction and Sustainable
Development in the Republic of Azerbaijan in years 2003-2005 and 20082015 played an important role in reducing poverty in the country and at
result the poverty in the country reduced from 40% to 4,9% (by Jan 01,
2016). In accordance with these programs, creation of new workplaces, social protection of the population and social protection of low-income famİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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ilies have been developed and implemented.
Raising the living standards of the population and solving the poverty
problem are the result of the improvement of the distribution and redistribution of material and spiritual wealth, and its stimulating role in the market economy. For this reason, the need for social programs covering the
tax system, wages, it additions and development of special social insurance
systems that cover 3-5 years is increasing. Taking into account the following measures within the framework of the social protection strategy can
increase the quality of social protection programs and the implementation
process:
- Reduction of income (hidden labor market). Registration of employment, prevention of illegal payment of wages, disclosure of hidden sources
of income (eg rent, etc.) may be an example and there is a need to increase
measures in this direction, in particular, to improve inspection and supervision mechanisms;
- It is important to analyze the differentiation of income and wages in
various sectors of the economy and regions of the country, and to coordinate various assistance programs, public assistance and insurance payments
systems;
- Receive food aid programs for families with income below the subsistence minimum (the amount received after deducting the total income
of family members) and the provide food coupons within the program. It
is possible to develop the agricultural sector and the food industry through
the state order for the implementation of the program. It is possible to organize year-round sale of cheap products to the population through fairs;
- The adoption of a special program for families with children with unemployed single mother (father, guardian) and the creation of opportunities
for "education or mastering skills" in parallel with the provision of allowances within the program, first of all, increasing the employment of the
beneficiaries of the program;
- Implementation of a targeted program for granting subsidies for housing to low-income families along with providing social housing;
- Investigating opportunities and granting such powers to increase the
amount of hardship allowances by Regional Executive Authorities, municipalities at the expense of local budgets;
- Improvement of interstate interdepartmental coordination (matching)
work (organizational mechanisms on (base and exchange platforms, web
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portals, etc.) coordinating the activities of ministries, administrations and
representatives of various sectors involved in the implementation of social
protection programs in the country) and through an innovative administrative mechanism as the social register, electronic monitoring of people's involvement with the social program (determining which programs are used
by those in need of social aid), and the organization of electronic services
to determine what programs they can use to help people effectively and
purposefully utilize these resources.
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SUMMARY
The article is part of the national economic policy. formation and use
of regional development model. In this area, generalizations have been
made on the world experience and theoretically on the selection and justification of regional development paradigms. The article assesses the practice of formulating and realizing the State Program on Regional
Development over the past 15 years in Azerbaijan as an overall Azerbaijan
model. The authors substantiated their views on the current problems and
problems of regional development policy in national economic systems on
the basis of Azerbaijan and world experience and theoretical views. In the
end, the authors have provided substantiated proposals and recommendations on the regional policy's responsibilities in economic governance and
the regional policy mechanism.
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Introduction
The rapid socio-economic development strategy implemented in Azerbaijan over the past 25 years has been described as a phenomenal development model by many scholars and statesmen. Indeed, the transition from
a deep and lasting crisis to a pathway that may be an example of a short
historical period in the face of ongoing military conflict and foreign mili110
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tary-political threats can be considered as a productive, sustainable, productive development model. All dominants and results of this model can
be an example of research and example. From our point of view, one of
these examples is a regional development trend.
Thus, the main problems inherited in our economy during the planned
administration period, which ended 28 years ago with the restoration of
state independence, are the formation of the unmatched structure of the national economy, its low level of complexity and so on. , as well as the uneven distribution of productive forces, the proportion of the economy in
areas and areas is, in particular, undesirable. (3) Lessons from world experience show that the speed and quality of economic development in the
country depends largely on the balance of economic spheres. From this
point of view, after the return of the Great Leader Heydar Aliyev to the
state administration, serious reforms in the socioeconomic development of
the regions have begun, as one of the country's major problems, which provides a systematic and consistent character in the country, the basis of an
independent economy. The first important decision in this direction should
be the adoption of a decision on privatization of the land in the former Soviet Union for the purpose of obtaining an overwhelming crisis in agricultural production which is crucial in the economics of our regions and for
the development of private entrepreneurship. This decision, which is crucial
for its power and influence, was also a very courageous and radical decision
for its socio-political character. In fact, this decision was a fundamental
strategic decision aimed at improving the immense territory and area structure formed in Azerbaijan's economy for many years.
Regional development problems have always been one of the priorities
for Azerbaijani scholars. Regional development factors of our country have
been scientifically substantiated in the fundamental researches of famous
scientists A.Nadirov, A.Nuriev, R.Sultanova, Sh.Goychayli, T.Hasanov,
A.Salmanov and others. However, in our view, at present, it is important
to discover the potential for developmental resources through the complex
consideration of the resource factor in terms of the effectiveness and effectiveness of regional development.
We consider it appropriate to consider the policy of shaping such policy in the world practice for scientifically-evaluated regional socio-economic policy conducted in Azerbaijan in recent years. International
experience shows that the goals and priorities of regional policy are of douİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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ble character. On the one hand, it is related to the solution of the problems
of development of different regions of the country and, on the other hand,
the implementation of public functions. The economic objectives of the
state's regional policy are aimed at achieving the effective use of production
potential of each region to ensure high national well-being, and socio-political goals include the provision of equality between the quality of life in
the regions and the social environment. As a matter of fact, economic policy and regional policy must complement each other. If the economic policy
focuses on the solution of the problems facing the development of the country and the well-being of the country and its part, regional policy should
serve for the proper management of the inclusiveness of territorial development. However, in any case, the principle of the state's regional policy
should be based on all aspects of the principle of "supremacy of the country's interest".
Theoreticalapproachestoregionaldevelopment
paradigmandworldexperience
In the twentieth century, with the increasing attention to the regional
aspects of socio-economic development in some countries, a new dimension of socio-economic policy - a regional policy has emerged. As a result,
traditional theoretical studies in this area have also been deepened and the
regional economy has become an independent science field.
There are already a number of theories in this area. Theoretical concepts such as "Centers and states" by V. Crystal, "The general theory of
placement" by A.Veber, "The theory of regional development and historical
analysis" by S.Pollardin, the concept of "development poles" by F. Perry
and others. in fact, has created the basis for regional development theories.
(5, 6)
The main difference in the neo-classical theory, which explains the
existing differences in the development of the regions, is that there is insufficient mobilization in the regions, the focus is on eliminating differences between the regions on the socio-economic development level and
ensuring free competition for their closeness, The full involvement of production in the production process, the use of adequate technologies, and
the full functioning of capital and capital.
From the 50s of the 20th century, a complex vision of regional development has begun to form. These perspectives used in the preparation of
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more regional development programs and concepts differ from previous
theoretical ideas, while covering complex development, practicality, and
even theoretical generalization of regional development experience of any
country.
Subsequently, the deepening of the basic concepts of these theories led
to the emergence of "social theories" of regional development. The "social
theories" of regional development consider the dialectical unity of national
and regional interests as essential. These theories pay special attention to
problems such as division of political power and resources between regions
and centers, social differences and conflicts. The main principle of the
methodological paradigm of regional politics based on these theories is to
delegate responsibility for the development of the regions to the local authorities and to grant them the appropriate powers in order to realize the
potential of self-development of the regions in the interest of their interests.
At present, many regional development policies are based on such provisions.
One of the most widely spread theories in modern times is the theory
of "diffusion of newities" by Y. Shumpeter. According to this theory,
changes in the dynamic and regional leader (positive or negative) diffuse
in other areas. The theory of Shumpeter is a modernized version of Perry's
"development polar" theory.
Among the theories of regional development, theories of "non-equilibrium" are of particular importance. According to these theories, investment in the region should be concentrated on the area of more profit. The
introduction of this "non-balanced development" concept in the developing
countries creates some difficulties, as these countries are unable to make
large-scale investments. Putting these investments by foreign subjects does
not give the expected effect in many cases.
One of the typical features of modern theoretical research is the study
of the region as a multifunctional and multilevel system. At present, four
paradigms (5) are widespread in terms of systemic approach to the region:
• In the quasi-state approach to the region, the region is thought to be
a relatively free subsystem of the state and the national economy;
• Regional quasi-corporative approach to the region is taken as large
property (regional and municipal) and economic activity;
• In the regional market approach, the region is regarded as a complex
market operating within a relatively independent territory;
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• In the region as a socios, the region is taken as a community of people
living in a certain area, where the development of social life and the development of the settlement system are at the forefront.
From the point of view of the general socio-economic development
theoretical and methodological studies, which are related to regional development, are more prominent in the direction of sustainable (economic,
socio-ecological) development model. This is explained by the fact that
the objective development of society's historical development (natural resources - the restriction of natural resources - land, water and forest resources, expansion of production causing ecological damage,
intensification of land exploitation, the unwanted use of protection means,
and the strengthening of human anthropogenic impacts on natural resources
as a result of human existence) puts the need for sustainable development
of existing and future generations.
The theory of "adaptation to postindustrial conditions", which is most
widely used in sustainable development models, links the region's development capabilities to adaptability to the demands of post-community society. In this regard, the report "Our Common Future" (Report by
Brundtland), which was presented by the United Nations Environment
Commission in 1987, has a strong resonance, played a very important role.
(3) The concept of "sustainable development" in the Brundtland approach,
which sets out a new direction in regional studies at the UN Conference
on Environment and Development in Rio de Janeiro in June 1992, focuses
primarily on the new outlook of humanity's economic and economic
growth, The political principles based on the sense of "responsibility towards future generations".
World experience shows that the regional methodology has a few
stages in its development. The first phase covers the 1920s and 1940s, and
the main purpose of regional policy is to provide emergency assistance to
crisis-affected areas. The second stage aims to ensure the balance of regional development through the redistribution of economic growth across
the regions, and the emergence of vibrant poles. This phase coincides with
the 1950s and 1970s. At the third stage, the main idea was to restructure
the regions based on neoclassical and technological theories, focusing on
the maximal utilization of the domestic potential of each region, the protection of small and medium enterprises.
The main methodological principle of regional policy in this stage is
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the transfer of local government's responsibility for the development of regions by realizing the potential of self-development meeting the interests
of the regions. In other words, the new regional development paradigm is
the "public theories" of regional development. The "public theories" of regional development consider the mutual struggle of national and regional
interests as essential. This theory pays special attention to the problem of
division of control rings and resources between regions and centers, social
differences and conflicts. It is important to note that this approach to regional politics is more applicable in the world practice. However, the PostScript theory, which regulates the inter-regional differences with the state's
stimulation of investment flows to weaker regions in modern practice, neoclassical theory, which recognizes that unregulated market can eliminate
inter-regional differences, such as theoretical views. In many countries, focusing on regional politics is more focused on "troubled regions." That is,
regional politics is built on the theory of non-equilibrium, which recognizes
the post-conflict and unregulated market's regional differences.
In the modern world practice, regional economic policy is regarded
as a function of the country's economic development as a whole and from
the regional point of view, reflecting the relationship between the state and
regions and regions. In any case, the principle of "supremacy of the country" is the core of the state's regional policy.
With the economic policy of the state, regional politics must complement each other in their logic. If the economic policy focuses on the solution of the problems that arise in achieving the objective of development
and the well-being of the country and its part, regional policy should serve
for the purpose of the territorial development of the above stated objectives.
Let us note that "regional ownership" can not have anchorage features
in any case to use and enjoy. In other words, the capacities of each region
should serve to a greater degree of interest, and this service should not be
measured in a local sense. The formation of each model unit development
model is important in several ways:
• Sustainability and balance of the socio-economic development of the
area unit are long-lasting when based on local capabilities and capabilities,
and can easily compensate current external influences.
• When the socioeconomic development is aimed at reaching targeted
localized targeted goals, it is possible to realize the potential for a fast and
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efficient way and benefit from the extremes of the region.
• The socioeconomic development of the territorial unit does not have
a rational governance for a long time with the logic of internal processes,
as it is always located in a non-closed economic space.
• Socio-economic development does not have all aspects of economic
governance in the region (eg economic instruments of economic management). In other words, the integrity of the economic system of a territorial
unit is practically impossible, and so on. From the foregoing, it is clear that
the evaluation and direction of the territorial development differs in a number of general economic development criteria. Therefore, it is important to
develop a system of special diagnostics of regional development. Depending on the purpose of this system, the following is a set of different indicators: - Natural resource potential assessment; Diagnosis of demographic
situation and labor market; Diagnosis of Population Settlement; Ratios of
determining the economic level of the region's development; Study area,
functional and territorial structure of the region.
The state's regional policy means the complex of measures by the state,
both at the regional level and in the regions itself, to reflect the mutual relations between states and regions and between the regions, and to identify
the country's political, economic, social and environmental management
is understood as the area of activity. International experience shows that
the goals and priorities of the regional policy are of a double nature: on the
one hand it is related to the solution of the problems of development of different regions of the country and, on the other hand, the implementation
of public functions. At the same time, the state's regional policy can be
most commonly divided into economic, social and political areas. Economic objectives of the state's regional policy include:
• regulation of the region's development depending on its place in the
regional, regional and other state building plan;
• differentiation of policies, depending on the initial conditions (resource, natural, social, labor, etc.);
• Considering the economic regions as an independent entity of the
state's regional policy in the implementation of policy towards economic
regions;
• Solving the problems within the regional and regional aspect of the
domestic policy;
• raising competitiveness of regional production;
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• Strengthening regional economic integration. Dövlətin regional
siyasətinin iqtisadi məqsədləri ümummilli rifah halının təmin edilməsi üçün
hər regionun istehsal potensialının effektiv - rasional istifadəsinə nail olunmasuna istiqamətlənmişdir. Regional siyasət dövlətin taktikasını əks etdirir. Regional siyasət adətən sosial-iqtisadi inkişafın milli strategiyasının
tərkib hissəsi olub, tamamilə hakimiyyətin fəlsəfi konsepsiyasına əsaslanır.
The social objectives of the state's regional policy can be summarized
as follows:
• increased employment and income of the population;
• Development of social and social infrastructure in relatively undeveloped regions;
• expanding access to social benefits;
• distribution of functional burden and identification of social standards
among the subjects of regional policy (minimum wage, compensation
amounts, supplements and other payments);
• regional infrastructure, law system, property relations, labor market,
etc. the solution of issues determining the openness of the country's economy in connection with its development and so on.
• The essence of regional politics in the social sphere is to ensure the
equality between the quality of life and social environment for different
regions and populations (typically urban and rural). The main object of
soial politics is human being, as a representative of the socios, family and
ethnos, as well as the terrestrial majority of people in terms of production
and the environment, their internal structure.
The political goals of the state's regional policy are:
• foreign objectives (national security, geopolitics, etc.);
• It can be identified as internal goals (national idea, elections at various
levels, political party system, civil society institutions development, local
self-governance, regulation of mutual relations between authorities at different levels, etc.).
Regional development-oriented strategy: Azerbaijan model
Thanks to the well thought-out economic policy carried out in all
spheres of Azerbaijan's economy during the years of independence, from
the first years of the twenty-first century, the goals of ensuring sustainability, stability and balance in the development of our national economy have
been the main targets. In terms of achieving these goals, the Government's
economic policy has shown a change in velvet. This includes changing the
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nature of cooperation in international relations, increasing the regulatory
role of the state budget, strengthening the program's economic policies, increasing the multi-directional policy in the economic intervention policy,
and so on. examples can be illustrated. Meanwhile, one of the important
steps can be to increase the focus on regional development in the economic
policy of the State. The best manifestation of this focus is for the first time
in national economic policy, namely the broad application of proramency
in regional development. Since 2004, regional development has been implemented through consistently adopted five-year programs. In the beginning of 2019 already the 4th such State Program was adopted.
The peculiarity of these programs can be characterized in several ways.
First of all, it should be noted that the Programs have focused on several
areas, covering all regions of the country. These goals are to completely
eliminate disproportions in the socio-economic development of the regions,
to fully upgrade production and social infrastructure in accordance with
advanced world standards in order to increase investment attractiveness of
regional development, to involve local resources (natural and created, tangible and intangible assets) into active economic turnover (eg tourism and
transport system development, intensification of recreational resources,
etc.) can be attributed to the priorities of the project, to ensure stabilization
of demographic development and increase the efficiency of use of labor
resources, increase the use of renewable resources. Another important factor of our special attention to regional development in our country is that
we believe that regional development is justified by a higher level of development targets - restoration of territorial proportions in national development, recovery of economic development, and ultimately a crucial factor
of sustainable development - the balance of social development is an effective way of ensuring that.
One of the first decisions of Reverend Ilham Aliyev elected as President of the Republic of Azerbaijan in 2003 was the confirmation of the
State Program on Socio-Economic Development of the Regions of the Republic of Azerbaijan (2004-2008). The implementation of this program,
which was the first in our national development history, has shown that,
essentially, the program was the beginning of realization of the regional
development concept, corresponding to the national economic development
strategy of Azerbaijan. It is important to note that, in general, the important
feature of President Ilham Aliyev's economic policy is the active applica118
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tion of the priorities in world practice. In the sense of ensuring its balance,
as an important component of sustainable and sustainable development, it
can be considered remarkable. One of the key issues in the Republic of
Azerbaijan, which has entered a qualitatively new stage of socioeconomic
development, is the first regional development program, which aims at promoting the development of entrepreneurship in the regions through sustainable development of the economy through efficient use of labor
resources, natural and economic potential. , increasing the employment of
the population and reducing the level of poverty in the country. Implementation of measures in these areas will be the elimination of the sharp differences in the economic development of the regions and the achievement
of regional balance and will increase their economic power and speed up
the solution of social problems. " (1,7 )
As a result of the successful implementation of the State Program, a
lot has been done to ensure the sustainable development of the non-oil sector in the country and in the regions as well as the creation of new jobs and
businesses, the improvement of communal services and social infrastructure in the regions, the improvement of entrepreneurship and investment
in the country, increased employment and poverty reduction.
Taking into account the successful implementation of the 1st State Program, the government considered it appropriate to prepare a new State Program for the Socioeconomic Development of the regions in 2009-2013.
The main objective of the "State Program on Socio-Economic Development of the Regions of the Republic of Azerbaijan for 2009-2013" is to accelerate the development of non-oil sector, diversification of the economy,
balanced regional and sustainable socio-economic development, as well as
improvement.
Regional Development Programs, which have been identified as a priority in the country's socio-economic development strategy and play an exceptional role in ensuring socio-economic balance through efficient use of
oil and gas revenues, increase the entrepreneurial activity of the population,
further expand entrepreneurship in the regions, implement infrastructure
projects, which led to the creation of new enterprises and facilities producing competitive and export-oriented products that significantly improved
the quality of the population's welfare.
Given the high effectiveness of this factor and previous regional development programs, the government has adopted the 3rd "State Program
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on Socio-Economic Development of the Regions of the Republic of Azerbaijan for 2014-2018". The main objective of the third program was to
broaden the country's non-oil sector development, diversify the economy,
and continue to undertake measures to promote rapid development of the
regions, particularly as the improvement of infrastructure and social services related to rural development. In order to achieve the goals set out in
the State Program, infrastructure improvements in the regions, including
the improvement of public utility services, accelerating entrepreneurship
development in the field of export-oriented and competitive products, increasing the employment rate of the population, especially the rural population, and the continuation of measures to reduce poverty important tasks
were envisaged.
The overall effectiveness of state programs has led to a transition to a
new qualitative stage in the socio-economic life of the country, especially
in the areas of accelerating economic development, enhancing the population's employment and social well-being, and enhancing environmental
safety. A successful solution to these issues requires the acceleration of socioeconomic development in the regions, including rural areas, and by
strengthening the sustainability of this development, by making more efficient use of existing regions. This, in turn, required the continuation of the
policy measures related to socio-economic development of the regions of
the country, including the continuation of the implementation and implementation of new complex programs.
Thus, the work done within the framework of the State Programs provided serious support to the overall socio-economic development policy
carried out in the country, resulting in GDP in real terms in 2004-2018, in
real terms 3.3 times, including non-oil sector 2.8 times increased. In this
period the industry increased 2.6 times in real terms, including non-oil industry 2.4 times and agriculture 1.7 times. Strategic currency reserves increased by 24.3 times compared to 2004 and reached USD 45 billion by
2019. During the implementation of state programs, the geography of foreign trade has expanded, its commodity structure has improved. During
this period, Azerbaijan conducted foreign trade operations with nearly 190
countries, while non-oil exports increased 4.2 times. According to the
World Bank's Doing Business 2019 report, Azerbaijan has risen from 57th
to 25th place in the rating by 32 points in comparison with the previous
year. According to the methodology of the rating system, Azerbaijan, which
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has improved its position on 8 out of 10 indicators, was included in the list
of 10 most reforming countries in the world and became the most reforming
country in the world. Also in the past period, practical measures have been
taken to increase the incomes of the population, the policy of bringing the
minimum wage to the country's living standards was continued, and the
annual increase in the average monthly wage of those employed as a result
of labor policy and labor remuneration raising the living standards of the
population. During 2004-2018 average monthly salary increased 7 times,
average monthly pensions rose 9.4 times, poverty level decreased from
44.7% in 2004 to 5.1% in 2018. The promotion and stimulation of investments into the Azerbaijani economy has become the main line of economic
policy strategy, and has invested $ 244.9 billion in the country's economy
in 2004-2018. At the same time, state-funded expenditures in the state
budget have also increased dramatically to ensure sustainable socio-economic development, with investment expenditures being significant in the
state budge. (2,7,8)
The state's policy of building a socially-oriented economy and providing people with decent jobs has contributed positively to the fact that
as a result of purposeful measures in the socio-economic development of
the country, more than 2 million new jobs, with 1.5 million permanent
members in 2004-2018 where 75% of these jobs were shared by the regions. In order to increase the competitiveness of the country's economy,
the introduction of innovative technologies was continued in 2004-2018,
new enterprises were created, production capacity of enterprises increased
and the real growth of 2.6 times in the country's industry was recorded.
The share of the private sector in the total volume of industrial production
was 56.8 percent in 2003, while currently more than 80 percent. All this
has given a powerful impetus to the growth of business activity in the industry, the creation of new jobs, and the development of entrepreneurship,
including small and medium enterprises. Dynamic growth has been registered in the machine-building, metallurgy, chemistry, furniture, textile, food
and other sectors of the industry, while the world economy has faced the
crisis even in the non-oil sector of the Azerbaijani industry.
Within the framework of state programs on regional development, industrial parks, industrial neighborhoods in the regions to ensure sustainable
development of the non-oil sector, to create favorable conditions for the
development of innovative and high-tech competitive products in the counİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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try, to organize industrial enterprises based on modern technologies, a lot
has been done in the direction of creation.
Sustainable Development Principles as set forth in the 4th "State Program on Socio-Economic Development of the Regions of the Republic of
Azerbaijan in 2019-2023", including the UN Sustainable Development
Goals, defined by the UN "Our Transformation of the World: Sustainable
Development Agenda 2030" , "Azerbaijan 2020: Looking to the Future"
Development Concept, strategic road maps for the development of 11 priority sectors of the national economy and economy, approved by the Decree
of the President of the Republic of Azerbaijan dated December 6, 2016,
cooperation agreements and implementation agreements signed between
the Republic of Azerbaijan and international partners projects were taken
into account. The progressive world experience shows that the application
of innovative solutions is crucial for the flexible and efficient management
of socio-economic development of each country, region, city and village.
At present, the key issue is to increase the efficiency gained by applying
the best economic mechanisms approved in international practice. (2)
The main purpose of the State Program is to ensure the sustainable
and balanced development of the regions of the Republic of Azerbaijan,
including the competitive economy based on sustainable development principles in the field, high social welfare, efficient use of natural resources
and the establishment of an environmental safety system the creation of
favorable environments. (2)
Thus, we can say with certainty that "The State Program on SocioEconomic Development of Regions, in fact, has become the most important
and most important economic instrument for the successful, sustainable
development of our country and the diversification of our economy," as
President Ilham Aliyev said. That is, the regional economic policy of the
state is a complex of measures undertaken by the state both on the regional
level and in the regions, or rather, reflecting the mutual relations between
the government and the regions and between the regions, and from the
point of view of the country's political, economic, and the area of environmental management. In this sense, in our opinion, the essence of the regional economic policy of Azerbaijan is valued by President Ilham Aliyev:
"The main objective of the implemented regional economic policy is to develop the non - oil sector, to further expand the production of enterprises,
to use the existing potential of all regions of our country, to stimulate pro122
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duction, to improve the quality of life of the population through the development of local entrepreneurship, to increase the employment level, especially to young people, and to ensure the dynamic development of the
country's economy. "
As a matter of fact, the above-mentioned assessments, which are generally relevant to the economic policy carried out in Azerbaijan in recent
years, have shown that there is another important trend in our country:
strengthening the economic policy of the country, is. Thus, it is safe to say
that the programmatic approach to the socio-economic development of the
regions, which has been established in Azerbaijan since 2004, has a new
methodology from the methodological point of view in the public administration, with high efficiency and effectiveness, and the priorities of the
state's economic policy and the importance of President Ilham Aliyev's
dominant.
Obligationstoensurethebalanceofregional
developmentinAzerbaijan
Ensuring rapid development of the Azerbaijani economy is considered
as the most important outcome of the State policy over the past 25 years.
Thus, research shows that the rapid development of the national economy
is accompanied by significant quality changes. From this point of view, to
ensure sustainability of development, to increase its social orientation, inclusiveness and so on. as a result of such important events, strengthening
the international competitiveness of the Azerbaijani economy, characterizes
the new quality stage of our development. One of the most important features of the national economic policy over the last 15 years is the acceleration of regional development. The implementation of numerous State
social-economic development programs across the country over four consecutive years and from 2004 to this day has resulted in higher results. The
acceleration of regional development is also an important factor in ensuring
the priority development of the non-oil sector. From this point of view, the
effectiveness and effectiveness of regional development is considered to
be one of the important and actual tasks of economic research. Increasing
the rationality of using the natural and established advantages of the regions
considered to be one of the most important aspects of improving productivity and effectiveness, as well as the broad spectrum of resource factors,
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fulness of economic policy, as well as ways to increase the share of regional
factors in raising the international competitiveness of our country, etc.
should be considered.
Surveys show that in the present stage of development, in order to ensure more productive development of the non-oil sector in our country, the
identification of unrealized regional development, as well as ensuring the
rationality of the state's priorities for regional development, especially
budget resources and other it is extremely important to develop recommendations and evidence that will be proven by a coherent, coherent, coherent,
regional governance and development capabilities, as well as enhancing
the functionality of regional development as well as scientific arguments
and advanced world practice.
World experience and numerous studies have shown that an important
part of the regional factor and the conditional role of national economic
development are identified by:
• Without normal regional development, the balance and sustainability
of national development will be impossible or will require greater costs;
• The regional factor is the absolute requirement of the nucleus. This
is crucial to both global (national) development, as well as expanding the
expense market, enhancing the circulation, and strengthening the social
support of economic policy.
• When regional development does not synchronize with national development, economic factors, first of all, concentrate in the center of the
population. In the latter case, the cost effectiveness of the economy as a
whole is reduced, due to the slightly agglomeration. Regeneration of regional resources requires more costs. Specifically, through the restoration
of soil fertility, irrigation, etc.
The factors that contribute to the regional development's sustainability in the national economic system can be summarized as follows:
• Regional development, as an important and productive aspect of the
diversification of the national economy, has a significant impact on the integrity and effectiveness of the national economic system;
• Regional development is an important means of securing and protecting the "self-development" of the national economy;
• Regional development is a factor in the efficiency and effectiveness
of the use of the resources acquired in the national economy (economic
policy).
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In the context of identifying the role of the regional factor in the formation of national economic policy in Azerbaijan, it is important to:
• Target and structural features of national economic policy and its
dominant identification
• factors that shape the goals and means of economic policy (including
the effects of regional balance)
• Determine the impact of regional development on the character of
economic policy
• The essence of the current regional development experience in Azerbaijan, the role of the evolution of regional development, including the role
of land reform, the implementation of socio-economic development programs, fiscal policy, and the impact of investment attractiveness and investment climate impacts, as well as the impact of resource factors on
regional development prism.
Modern Challenges, Perspectives and Priorities of Regional Development Balance in Azerbaijan can be expressed as follows:
• Identify and formulate an effective institutional framework for balancing regional development;
• Determining the functional constraints of regional development balance in the conditions of high openness of the national economy;
• Strengthening the role of a balanced regional development strategy,
factors and factors in the national economic policy in the context of
stronger impacts of global development.
Conclusionandrecommendations
1. Research shows that, with the establishment of national economic
systems, the domestic regional development issue is transformed into an
important component of economic policy and its significance is accompanied by rising dynamics. This, naturally, requires the formation of adequate
methodological paradigms in the economic theory. However, there is no
unified and unified approach to the choice of regional development paradigm, such as economic development and policy models.
2. The regional development model and the development of a relevant
development strategy should, together with all other targets deriving from
the national development model, be the complement of the national policy
and, in some cases, the diversified, balanced and dominant of the economic
development.
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3. The important and absolute peculiarity of the regional development
strategy should be to increase productivity and functionality of local resources (all economic assets).
4. Successful results achieved in recent years in regional development
in Azerbaijan enable us to formulate such a conclusion that the application
of the programmatic approach in other areas of national development is
highly likely to be encouraged and promoted.
5. Considering regional development as a key factor in the sustainability of the national economy should be considered extremely important in
modern times to ensure the social, economic and political interests of the
country.
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SUMMARY
This article deals with the expenses management process that has been
studied through investigating the world transformation into a single organism, increased external threats in separate national economies, acceleration of the international movement of capital and finance and such like
issues as a result of globalization and integration processes in modern age.
In general, the process of budget and financial expenditure allocation and
efficient management has been explored.
Key words: sustainable economy, economic integration, national economy, macroeconomics, state policy, integration, investment, realization.
Preamble
So that, to achieve the maximum cost of expenditures, it is important,
first of all, to have a justified budgetary policy, clarify the main objectives
of the budget and availability of sufficient resources for their implementation. Naturally, optimal allocation of resources is the next most important
stage. At the same time, the choice of a more optimistic option for achieving the targets set aside after the allocation of expenses is of paramount
importance.
Practice shows that, these issues are taken into consideration in budgeting and execution processes or at some other level.
Including, expenditure management can also be viewed as a process
in which issues like taking account of income and expenditure opportunities, allocation of state-owned resources, their effective usage and creation
of necessary information system are solved. Considering that, proper management is also impossible without effective allocation, we can consider
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the expenses allocation process as a way to solve above-mentioned issues
[1].
Effectiveuseoffinancial-monetaryresourcesin
economicgrowthprovision
It is known that budget expenditures are generally classified in four
groups, including expenditure on management, defense and law enforcement bodies, social and implementation of state economic policy. Familiarity with the budgeting process makes it clear that during the
classification of expenses great importance is attached not only to the total
amount of expenditures, but also determination of their effective composition and structure at any stage of budgeting development; because the
state achieves its goal by spending certain funds in this or that area. From
this view point, it is worthwhile to overcome tasks set by the state by defining state expenditures only with these parameters.
In modern age, the structure of state expenditures in developed countries varies towards the benefit of social programs and support the development of separate service areas. So that, in budget expenditures structure
of most countries the first place is occupied by social-oriented expenses
such as: pension and scholarship, education, health care, culture and so on.
This also is natural, because the main goals of the state's economic or
budget policy-stabilizing, strengthening and adapting the existing socioeconomic situation to the changing conditions are manifested just in them.
If we analyze the Republic of Azerbaijan in the current situation, it will
be clear that the level of state budget expenditures has effectively overpassed the positive impact on economic growth in our country. However,
in general, an evaluation of the state budget expenditure level and putting
forward ideas on the budget structure, might even not completely prove itself without investigating the possible directions of economic growth and
regulatory mechanisms [2]. It reduces an importance of results obtained
and indicates a recommendation character of the above mentioned, in terms
of practical use. In other words, these approaches reveal necessity of increasing the quality of budget expenditure policy and efficiency of budget
expenditures, implementing a more responsible budget expenditure policy
by the accelerating economic growth in the country. This situation may be
different depending on the socio-economic conditions, status and financial
opportunities of each country. Besides, according to the minimum level of
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these expenditures or rapid increase in revenues, the optimal level of government expenses does not necessarily mean the need for rapid expenditure
increase. Either the rise in government expenses without speaking on existing financial situation or financing of specifically important destinations
less than required level are negative factors that affect the economic growth
in the medium-term perspective in the country. For this reason, concrete
economic conditions and prospective development trends in each country
determine the optimal level of government expenses share in GDP (Gross
Domestic Product).
Researches show that the structure of state budget expenditures has
undergone serious changes in transition to market relations; i.e. budget expenditures for the national economy, above all, centralized capital investment have been sharply reduced. Large re-production is implemented on a
larger scale at the expense of special funds and other funds collected in the
financial market in connection with the implementation of the privatization
program in our Republic and transformation of a large part of state-owned
enterprises into a joint-stock company. But in the market mechanism conditions, financing of separate sectors, territories, state investment program,
public sector of the economy continues to maintain its importance. Specifically, the reserve fund of executive authorities and local self-governing
bodies is created at the expense of all stages of the Azerbaijani state budget
system. The reserve fund volume should not exceed 5% of the next state
budget year. Reserve fund resources are used for the financing of unforeseen expenses in the budget and for emergencies as well [3]. In general,
the functional classification of budget expenditures is of crucial importance
and covers various aspects. The functional classification includes expenses
related to: general state services, defense, judicial power, law enforcement
and security agencies, prosecution, education, health care, social protection
and social security, culture, arts, mass media, physical education and religious activity, housing-utilities, agriculture, forestry and fishing industry,
industry and construction, transportation and communication, economic
activity, not related to the main segment, state debt and commitment servicing [4].
As can be seen, budget expenditures have been classified so that such
a classification clearly reflects the state's activity in various spheres of life.
Expenses of each group are divided by administrative signs as well. Administrative classification allows selecting relevant ministries with budget
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allocation, other government agencies and legal entities. Such classification
of budget expenditures reflects changes to be made in the structure of expenditures associated with the change that may occur in the management
system. It is obvious that, budget expenditures are implemented through
budget financing and this is based on certain principles. These principles
play an important role in the effective organization of budget financing.
It is known that the main principles of budgetary funds usage mean efficient and purposeful use of funds. At the same time, the allocation of
these funds does not require any payment and is very dependent on the efficiency level of the previous resources. Being key features of budget expenditures, all of these, characterize typical features of the budgetary
expenditures utilization [5]. Along with the noted ones, some of the main
budget features are formed during budget financing; they more precisely
are related to financing form and methods. Studies show that in budget allocation practice, two methods of budget financing are used, netto and
brutto budget. The net cash submission method is characterized by the budgeted expenditure meant in the approved budget.
As noted, the direct economy regulation by the state is carried out
through the budgetary-tax policy instruments. The final budget and its expenses of this policy always provides a balance between different layers
of social economic interests. Regardless of the economic development level
and its available capabilities, effective management of budget expenditures
in any country is considered one of the most important problems at all
times. First of all, this is connected with an incompatibility to real demands
of allocated funds for financing activities and development of the country's
social life and separate areas by the state. Therefore, expenditure management should be implemented in line with the objectives of the state as well
as the state budget. Just for this reason, budget expenditure means the
money directed to the fulfillment of the duties and functions of the state
and local self-governing bodies. In the condition of modern sustainable
development, the expenditures management process has even been more
complicated due to the lack of resources required for managerial decisions
at all stages of total expenditures: from the definition to their distribution
and financing. So that, in general, the expenditures management process
covers various stages like defining the justified budget policy and its
supreme goal, as well as identifying the resources needed for their implementation, optimal allocation of resources to ensure efficient budget policy
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and organizing a more effective solution of concrete issues. In practice,
these issues are considered in the process of budget compiling or execution
or at other levels. At the same time, the expenditures management process
can be seen as a process in which issues such as taking account of opportunities for income and expenditure, the allocation of state-owned resources, their effective use and establishing an information system that
ensures the acceptance of important management decisions [6].
Research shows that total expenditures volume, efficient composition
and definition of structure are of great importance during the classification
of expenses at all times. It is possible to overcome the state’s tasks by defining these parameters of expenditures.
As it is known, the budget is of quite serious macroeconomic importance, including the effective regulation of the volume and structure of
budget expenditures have a significant impact on the level of macroeconomic stability in the country. Therefore, priority directions for the regulation and management of expenditures should be clearly defined to
maintain this stability. Such priority directions that are crucial to be realized, include: determination of the centralization level of expenditures in
the summary state budget, allocation of state funds by the central executive
authorities only within the limits of powers granted to them by the legislation, considering the field structure of expenditures, their distribution on
current and capital expenditures, grouping of current expenses on cost elements and other directions.
Researches prove that, it is also essential to take the medium and longterm priorities of the state's budgetary policy during the solution of mentioned issues. So that, according to the concrete period of time preparation
of the state budget expenditure policy much depends on the level of budget
expenditure classification. The scientific justification of expenditure classification creates favorable conditions for their precise planning. In its turn,
the economic benefits of budget expenditures are largely dependent on the
quality of their planning methodology. Economic benefit of budget expenditures depends largely on the quality of their planning methodology. The
state gets opportunity to influence the pace of economic growth and macroeconomic stability in the country by adjusting the volume and structure of
budget expenditures. If we take into consideration that, the necessity of applying STP achievements has increased even further in production during
the period of modern sustainable development, it would be more expedient
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to base on investment expenditure and progressive technology development
as a priority direction [7].
Optimizationissuesofstatebudgetexpenditures
One of the major issues facing sustainable development is the optimization and proper allocation of state budget expenditures. The consideration of medium and long-term state programs is, of course, one of the
important issues. At the same time, coordinating sustainable development
goals with budget expenditures distribution is also very important. First
and foremost, this is due to the socio-economic policy implemented in developed countries. Giving priority to the private sector in all fields of the
economy and creating favorable conditions for the normal development of
the country's economy as a whole are the basis of the socio-economic policy [8].
Research and practice show that proper distribution of governmentlevel expenditures is one of the most important and straightly affecting the
macroeconomic stability directions for the regulation of efficient use of
budget expenditures. Naturally, distribution of government-level expenditures has a distinctive feature in separate states. Nevertheless, there is a
general tendency towards lawfulness the requirements of which must be
certainly taken into consideration in the management of state budget expenditures during the implementation of budget reforms and distribution
of government-level expenditures. At the same time, budget expenditures
must be unconditionally compliant with the authorities given to the relevant
level of power by the existing legislation. Along with all this, one of the
most important directions of effective utilization of state budget expenditures is its distribution on the fields, as well as on current and capital expenditures; so, the macroeconomic stability in the country depends largely
on the proportion of these expenses. Along with the noted ones, observations prove that the budget expenditure policy is selected by its conservatism in all countries. The social development of the society requires a
faster increase in expenditures compared to the increase in revenues as
well; and this, in its turn, necessitates a long-term planning of income, expense and budget deficits [9].
Researches clarify that the purposefulness of the institutional budget
financing is one of the implementation elements of the policy on the efficient use of budgetary funds.
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This means that, one of the requirements coming forward is to minimize the network of numerous organizations entirely operating at the expense of budgetary funds in line with the market relations and concept of
sustainable development. In other words, an inventory of budgetary organizations should be carried out, the number of budget organizations
should be reduced to an optimal level with the aim of achieving a system
that will ensure the effective execution of state functions for increasing efficiency of the financing and public funds utilization and optimization of
expenses. Along with all these, according to the nature of expenses, it is
possible to further increase the impact level of the state budget on macroeconomic indicators by removing a number of inefficient expenditures that
are not inherent to the central governmental functions and reducing them
to municipal level. In this case, the structure and expediency of expenses
associated with the implementing the state’s economic policy is of particular importance. The distribution of state funds for the real sector development varies dramatically depending on the size of the public sector. For
example, because of too much specific gravity of this sector in the Western
European countries, most of the state budget expenditures were directed
to the maintenance and development of nationalized enterprises in the form
of subsidies, whereas direct investment made up 10-20% of total investment. Recently privatization of nationalized enterprises has enabled to significantly reduce capital investments in farms and the amount of subsidies
granted to state-owned enterprises.
Obviously, no state is interested in the bankruptcy of farmers and peasants who play a special role in the country's food security, people's normal
living and socio-economic development of the regions. Therefore, the
agrarian sector is more selective in the expenditures distributed for economic purposes. The assignment of expenses is also different in this direction. İf a state multiplies domestic production expenses, another state
strengthens the patronage function and prevents large amounts of foreign
agrarian products into the domestic market and prevents an access of large
amounts of foreign agrarian products into the domestic market. In addition,
domestic public debt service costs, expenditure on financing agricultural
activities, loans and subsidies allocated to public and private enterprises,
and the creation and improvement of infrastructure facilities serve to
change the purpose of budget regulation. Along with all these, service expenditures on domestic state debts, financing expenses for agricultural
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measures, loans and subsidies allocated to public and private enterprises,
expenses for creating and upgrading infrastructure facilities serve for variable purposes of budget regulation. The volume of these expenditures has
a significant impact on the level of investment. Usually, the volume of the
state economy expenses for farming purposes is increased as a rule during
the period of crisis and recession, but on the contrary, as economic revival
trends become stronger, the volume decreases.
The experience of countries with sustainable development shows that
budgetary expenditures on export crediting and their insurance are increasing in the conditions of sustained development. It stimulates exports, improves the balance of payments, enables the acquisition of new foreign
markets for the economy, promotes the strengthening of the national currency, provides only necessary imported goods from abroad to the domestic
market. They determine the foreign economic dimension of state budget
expenditures. Efficient management of budgetary funds, proper allocation
of expenses and their rising qualitatively to a new level conserve an increasing the efficient usage of budget funds, improving the quality of socially oriented expenditures and optimization of budget subsidies and
dotations [10].
Conclusion
Unambiguously, state policy on expenditures should be implemented
taking into account the optimal volume and structure of budget allocations.
Realization of priority directions of socio-economic development should
be ensured. Taking into consideration that, external threats are increasing
dramatically in the accelerated period of globalization and integration
processes, then state resources should be concentrated first of all, on priority areas where the country's national security, social protection of the
population and implementation of structural changes depend on. First of
all, state investment expenses should be focused on the support of perspective areas that enable the industry to turn into a high-tech field in the raw
material base.
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SUMMARY
The presented material, based on the documents of the Central state
archives of Azerbaijan and Georgia, shows the whole tragedy of the Azerbaijani people, who were subjected to brutal violence by the bandit groups
of Andranik. Azerbaijani historians have long given an objective assessment of the actions of Andranik and his gang.
The need for the publication of this material is of great importance, as
already in the years of" developed socialism "and" fraternal internationalism" information began to appear in the Armenian press, in which Andranik and his gang were presented as national heroes fighting against the
Turks and Azerbaijanis in the name of the victory of Soviet power.
Keywords: ADR, genocide, Andranik, Dashnaktsutyun party, antiAzerbaijan policy, General Thompson.
The history of the genocide committed by the Armenian dashnaks, led
by Andranik in the early 20th century, has been thoroughly studied by domestic historians and duly presented to the world community. Those terrible events that led to the mass death of thousands of Azerbaijanis went
down in history as "genocide". I would like to enlighten the international
and domestic public in the fact that the atrocities, murders and bullying
committed by dashnaks in those distant years cannot be forgotten, they
should be given a modern and fair assessment.
In the collections of the GAAR of the Azerbaijan SSR and the Georgian National archive, the periodical press, as well as in the existing historical literature, contains a wealth of information about the activities of
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gangster groups Andranik in 1918-1919 in the territory of Azerbaijan.
Andranik Ozanyan, an active member of the bourgeois-nationalist
party Dashnaktsutyun, major General of the tsarist army, became widely
known as the organizer of the armed groups composed of bourgeois-nationalist elements and, in many ways, deceived by him representatives of
various segments of the Armenian population in the Caucasus, became famous for his cruelty of the Punisher, especially against the Muslim population of the region.
Andranik was born Ozanian 13(25) February 1865 in the town of
Shapin-Grancare, in Western Armenia in the family of a craftsman. In 1912,
during the first Balkan war (1912-1913), he was a member of the Bulgarian
army, at the head of a volunteer detachment, participated in the battles
against the Turkish troops and in those days was particularly cruel to the
local civilian population.
In its program, "Dashnaktsutyun" set the task to deploy active political
activity in Western Armenia and through armed protests, terrorist acts, with
the help of the Entente powers to eliminate Turkey as a state and help the
Armenian population of the Turkish state to create its own territory.
At the beginning of the first world war, when the Dashnaktsutyun party,
hoping to use the situation to resolve the "national issue", with the permission of the commander-in-chief of the Caucasian army, began to form volunteer squads to fight Turkey, Andranik arrived from Bulgaria to Russia.
Introducing himself to the Governor of the Caucasus and enlisting his
support, he led the volunteer-terrorist groups. The outstanding Azerbaijani
writer M. S. Ordubadi wrote about his subsequent actions in his novel
"Tavriz misty" that in 1915 "Andranik Pasha, famous for his cruelty, sent
faithful people to Tavriz. For several days they have been recruiting volunteers among local Armenians to his troops. The betrayal was conceived
under the sign of the fulfillment by the Pro-Armenian poor of their "sacred"
duty. Many fall into the trap of dashnaks, and enrolled in the
troops".(9,247)
M. S. Ordubadi wrote that the small merchants and the poor were
against the recruitment of Andranik's troops. They understood that such a
policy could adversely affect the fate of the Armenian population of Tavriz.
However frankly to oppose, there was no opportunity. Armed dashnaks
were patrolling the city, threatening to kill every disgruntled person. In
many Armenian families Andranik-Pasha's appeal was perceived as a harİqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı. № 3 (16) 2019
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binger of great misfortune. The dashnaks felt a dull discontent of the people. They armed notorious thugs who, on pain of death, drove "volunteers",
not listening to protests, and often using force.
Using the illiteracy and narrow-mindedness of the Armenian population for the most part, the Armenian nationalists, led by the Dashnaktsutyun
party, launched a broad anti-Muslim, nationalist propaganda in the Caucasus. Putting forward a widely promoted program of liberation of the Armenian people from the" Turkish yoke "and the creation of" great
Armenia", flirting with the ideas of socialism dashnaks sought to attract
the masses of workers. In fact, they pursued a reactionary, anti-people, antiAzerbaijani policy.
Hiding behind the phrases of freedom and homeland, dashnaks actually
betrayed the interests of their own people. This propaganda was particularly
widespread during the first world war. By inciting Armenians against the
Muslim population, they called for a fight against it and in particular, did
everything possible to foment ethnic clashes in the South Caucasus.
Their anti-national adventurous policy contributed to the sharp deterioration of the situation of the Turkish Armenians themselves, causing a
strengthening of the corresponding reaction from the Turkish authorities.
In this regard, it was followed by "severe condemnation of Transcaucasian
dashnaks by Turkish Armenians, who blamed dashnaks for the death of
their brothers and demanded that the Dashnaktsutyun party take up its business and not interfere in the Affairs of Turkish Armenians, as the adventurous activity of Transcaucasian Armenians not only did not bring freedom
to Armenia, but also led to the death of Turkish Armenians." (8,23)
In the criminal policy pursued by dashnaktsakans, Andranik Ozanyan
was an obedient and zealous executor of their plans. In the 80-90-ies of the
XX century in the literature and press of Armenia appeared notes about
Andranik, in which, in particular, it is reported that he allegedly "in 1917
renounced the party Dashnaktsutyun, a member of which was considered
only on the basis of statements Dashnak Newspapers." (5)
This is a clumsy attempt to protect Andranik from belonging to this
anti-people party and from the responsibility he bears to the peoples of the
South Caucasus and in particular to the Azerbaijani people. Meanwhile,
the orphanage, and the right thing for you assessing the changing in the
South Caucasus the political situation, and being the soul supporter of the
Dashnaktsutyun party, in his letter to the newspaper "Hayastan" written on
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secession from the party in October 1917. Of interest is the style of this
statement, where he wrote: "without touching the reasons, I declare to comrades Dashnaktsutyun that I am leaving the party Dashnaktsutyun."
The duplicity and inconsistency of Andranik's nature manifested itself
in his further actions. Andranik, who officially left the dashnak party in
1917, according to the Armenian newspaper published in Tiflis, at the same
time represented the dashnak government abroad in 1920 as a General.
There is no doubt that Andranik remained faithful to the criminal policy of
the Dashnaktsyutun party, which is confirmed by all his subsequent activities.
In the remaining documents and materials there is evidence that Andranik once declared his subordination to the Central Russian government,
at the disposal of which he is ready to go along with his armed group. Later,
he was awarded the military orders of St. Vladimir of the 4th degree,
Stanislav of the 2nd degree and the soldier's St. George cross of the 2nd
degree. (4, 76)
The real face of Andranik appeared in the summer of 1918, when he
took advantage of the difficult situation in Baku, crossed the border of
Ganja province with his detachment and invaded Zangezur district. As a
result of the activities of his gangs, many villages of the County were defeated and set on fire, and the inhabitants were exterminated or expelled
from their homes. In early July 1918, Andranik's detachment headed to
Julfa to join the British, appeared in The Arak gorge, thundering and destroying Azerbaijani villages on its way under the pretext of fighting the
Turks.
In August-September 1918, the troops of Andranik being wrecked in
the Zangezur village: Rut, Darabas, Abad, Bagudu, burned villages
Arakhly, Shukur, Melikli, Shaki, Kizil-Djack, Sisian, etc. Gangs Andronicus only in the summer and autumn of 1918 in Zangezur were destroyed
115 villages and killing and injuring 10.068 people. (3,247)
As reported by printing the time at the end of September 1918, Andranik gang began the indiscriminate beating of the Azerbaijani population
of the 1st phase of the Zangezur uyezd, completely defeating the village
Gortkiz, Dastagirt. Archival documents testify about the horrible situation
in which residents of Azerbaijani villages in the result of the predatory actions of the bands of Andranik. Many women and children, left homeless,
roamed the roads of the County.
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A terrible picture of the mass beating of defenceless civilians took
place in the future in other parts of the Zangezur district, which was especially pronounced in early November 1918.
Newspaper "Azerbaijan". According to the data obtained from
Zangezur telegram reported that the troops of Andranik 15 miles from Ordubad defeated more than 10 Azerbaijani villages: Kilit, Legvas, N. Vartanazur, V. Vartanazur, Tey, Kugakar, Tagamir etc. and besieged the
following villages: Alidara, Tugut, Marziig, Nuvadi and Ernazur. "The population in a panic, it said - it tried to flee to Persia, many women and children were killed in Arax. The same fate awaits the defenseless Muslims of
Zangezur district and Ordubad the other day. Andranik irrevocably decided
to destroy muslims outside of any protection". (13, 9)
The author of the telegram requested urgent measures to protect civilians and the establishment of a social Commission to confirm the atrocities
committed by the Andranik gangs.
The number of troops of Andranik, stationed in Zangezur, reached 12
thousand people at the end of the year, with 1,600 horsemen, with mountain
and field guns. His army found their shelter a large number of them released in hoy ( Iran) white Cossack officers.
In November 1918, Andranik's gangs entered the territory of Ganja
district. Telegrams of the Ganja Governor dated December 8 and 13, 1918
in Baku addressed to the Minister of internal Affairs of the ADR government contain information on the facts of the attack of the dashnak Andranik
groups on the Azerbaijani population in Javanshir, Jebrail, Zangezur and
Shusha counties, accompanied by robberies and murders of civilians.
In particular, the report stated that “in this case, the great evil is the
presence of the bandit Andranik, who does not recognize any authority over
himself and the obvious support, even if only moral, of the British.” (14.2)
“Having in their hands a significant fighting force of soldiers and
armed Armenians of the villagers,” the report of the Ganja governor A.
Vekilov noted, “Andranik, invading the borders of Azerbaijan, having the
directives of the Government of the Armenian Republic, demanded the
Muslim population either to submit to the power of the Armenians or clear
the territory of the county, seeking to incorporate it into the Armenian Republic. The Muslims of the county, cut off in their villages from the whole
world, having no protection or assistance from anywhere, and poorly armed
in some villages, nevertheless, did not wish to submit to the demands of
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the Armenians. The latter have shown monstrous cruelty. In an effort to
expand the territory of their Republic, the Armenians did not spare the Muslims, even if they, seeking asylum, voluntarily left their homes.” (14.3)
More than 30 Azerbaijani villages were destroyed in Zangezur district
alone. The Zangezur military leader, reporting in a telegram about the atrocities of Andranik's troops, noted that the purpose of his actions is the desire
to clear the Zangezur district from the Muslim population and make it an
integral part of the Ararat Republic, to secure the ways of moving his troops
and capture Shusha. In more than 50 Muslim villages, he reported, the population is completely cut out, and the villages are burned to the ground.
The newspaper " Russian thought "in the correspondence" Horrors of
Karabakh " in the spring of 1919 reported that the result of the capture of
troops Andranik Zangezur County was the destruction of 119 Muslim villages and the emergence of more than 50,000 refugees. (13,7)
It should be noted that the atrocities of Andranik's troops spread not
only to the Azerbaijani, but also to the Armenian population, as evidenced
by the report of the newspaper "Our way". The newspaper wrote that "
cleaning...from the Turkic population the vast territory of the counties of
the Karabakh province and, justifying himself with all truths and untruths,
that "great" conqueror is making a curse of both his own and others, because we have heard the cries and groans of not only the expelled Azerbaijani Turks, but more than that we have heard the pleas of the local
Armenians that, finally, any power would remove from there the glorious
General." (5)
One of the letters of the latter, dated November 22, 1918, published in
the newspaper "Our time"testifies to the unfriendly attitude of the local Armenian population of a number of districts to Andranik's detachments. Andranik wrote that having joined with his detachment in Abrakunis, he
discovered the complete helplessness and ill-will of the local Armenian
population. In the same letter he wrote that: "for the complete lack of food,
I was forced to go to Heresy: was hoping for local help. But there was no
help due to food difficulties." (6)
These avaricious confessions of Andranik indicate that his dubious
fame was inflated, and he is not always, and not everywhere among the
Armenian population enjoyed the popularity, which he is often credited.
Although diplomatic representatives of the Ararat government tried to
prove that the actions of A. it is not responsible because he is not in his
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service, honors rendered to him in Echmiadzin on the orders of Erivan, testify that he had the fanaticism of the dashnak government.
The situation of Muslims in Irevan was indeed difficult. There was no
help from the center, the forces were unequal. Bandit General Andronik,
leading his army, went to Irevan. Their main goal was to expel Azerbaijanis
from these places. The army led by it destroyed villages of the Zangezur
region, the population cut down sabres. (13.23)
The third ADR government, established in December 1918, sought in
every way to suspend lawlessness and pogroms in the territory of Azerbaijan and to start negotiations. The Ministry of foreign Affairs of the ADR
sent a note to the Republic of Armenia. The note was published on December 25, 1918 in the official printed body of the ADR, the newspaper "Azerbaijan".(8)
In particular, it stated that "Muslims of the Irevan province are being
killed by numerous armed forces of Armenia, disarmed and forced to submit to their will by force. According to available data, it is known that as a
result of persecution by Armenians, about 300 Muslims were killed only
when crossing the Arax river." (11)
Particularly noteworthy is the close relationship that Andranik maintained with representatives of foreign missions sent to the Caucasus by the
Entente powers. The presence of these ties was discussed at a meeting of
the Transcaucasian Seim in Tbilisi on 7 March 1918 Read out a telegram
from A. to address the English mission and the US Consulate in the Caucasus, was published in the newspaper "Respublika" on March 5, 1918. In
it, in particular, it said:"in View of the fact that I found myself among traitors and traitors, please release me from the duties of the head of the Department." (12,67)
From this telegram it is clear that Andranik himself and his squad performed the tasks set by the Anglo-American mission in the South Caucasus.
Andranik, leaving the Caucasus tried to get to Urmia in South Azerbaijan,
there to connect with the troops of the English expedition of Densterville.
But Turkish troops occupied Urmia and Tabriz before Densterville and
forced him to retreat.
General Andranik kept in touch with the tsarist General Denikin, who
waged war on the one hand with the Bolsheviks, and on the other constantly threatened the independence of the ADR. In particular, in a confidential message to the Minister of foreign Affairs of the Armenian
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government, it is said that "the Board arrived from Andranik got sick with
typhus and the sending of a package from General Denikin to General Andranik was delayed." (2.89) Thus, the fact of existence of military-political
Union between dashnaks and Denikin is indisputable.
In December 1918, the commander of the British interventionist forces
in Baku, General Thompson, sent his representatives to Shusha and Gerus,
ostensibly to protect the Azerbaijani villages from being defeated by the
dashnak gangs. In fact, these representatives supported the actions of Andranik and his gangs in their atrocities against the civilian population.
Zangezur agronomist D. Sultanov reported in January 1919 to the
Ganja governor that the representative of the British mission, Major Gibbon, decided to transfer 4/5 territories of Zangezur district to Andranik.
Sultanov also reported that he "saw a clear predilection of the British for
Andranik." Moreover, Gibbon himself declared on December 26, 1918 that
he had asked Andranik to remain in Gerusy and informed about his decision
to General Thompson. (14)
With the connivance of the Anglo-French mission in Transcaucasia,
which on December 11, 1918 demanded the withdrawal of the Azerbaijani
self-defense detachments from the regions inhabiting the Azerbaijani population, Andranik not only destroyed the Azerbaijani villages, but also brutally cracked down on the Armenian population, who had evaded helping
his troops, from participating in murders and robberies. Andranik widely
practiced the death penalty.
The defeat of the Azerbaijani villages continued throughout December
1918 - early January 1919. On December 19, 1918, a member of the Azerbaijani parliament, Karabek Aliverdiyev, telegraphed from the city of
Shusha to the parliament: “I, as a representative of Karabakh, inform about
the situation in Karabakh and report that Andranik subjected Zangezur to
shelling, resulting in a dangerous situation in all of Karabakh, Ordubad and
Javanshir. He seized the center of Karabakh, Shusha, robbed its inhabitants
and distributed property to his soldiers from Ararat.” (7)
At the same time, Andranik’s troops, with impunity, set fire to Azerbaijani villages. In the first days of January 1919, the villages of Kuleshlu,
Adzhil and Argaz were destroyed. The troops of Andranik besieged the villages of Kabagi, Gabarlu, Bashbashi, Mahmudlu and others, threatening
the complete extermination of all the inhabitants.
The Anglo-French mission did not take any measures to protect the
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Azerbaijani population. The staff of the English mission in Shusha and
Gerusy were concerned only with opening the road for Andranik to Shusha
and beyond. The Zangezur district chief reported these days in Baku that
"the brutal extermination of Muslims in the presence of the mission of the
great powers goes with impunity." (1.39)
Andranik’s collusion with the British and their patronage in all his actions are evidenced by the statement of the Azerbaijani population of Yerevan province, which, complaining about the forced eviction, expressed
doubt that it would find support from a representative of the British command who accompanied Andranik.
The direct help of the English command to the gangs of Andranik is
indicated in the memoirs by the Russian general A.I. Denikin. He wrote
that "due to the aggravated English-Turkish relations and with their armed
assistance, two sovereign Tatar republics, occupied by Armenians - SouthWest and Arakskaya, fell, with the direct participation of Andranik" - who
had established its authority on the official territory of Azerbaijan. (10)
At an emergency meeting of the ADR parliament on December 20,
1918, Fatali Khan Khoyskiy, the head of the government, noted that the
plan of Andranik is to “cleanse” Zangezur and Shusha from the Muslim
population and tear off these pieces from the living body of Azerbaijan.”
(7)
The defeats committed by Andranik gangs over Azerbaijani villages
and the killing of local residents did not stop until the spring of 1919. Thugs
from his troops raped women, mocked the corpses of murdered Azerbaijanis, stole livestock, robbed property. On February 23, 1919, a detachment
led by Andranik set out from Gerusy towards the village of Dykh. (2,140)
Andranik’s offensive in the Shusha and Arak directions through
Akarak, in the girth of the Azerbaijani population of Zangezur, confirmed
Andranik’s objectives of capturing the entire mountainous territory of the
Jebrail and Ganja districts to Asuran, and Zangezur – entirely, up to the
Hudhaferin bridge.
The British’s categorical refusal of real intercession for the Armenian
people during the bloody events in Karabakh and Zangezur manifested itself when the British declared that they would not provide armed assistance, but “use only their moral authority”. This finally undermined the
trust and sympathy for the Armenians from the British. (10)
In early March 1919, an agreement was concluded with the British
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mission, according to which Andranik’s detachment was to leave Azerbaijan.
In April 1919, the Azerbaijani army ousted Andranik’s gang from the
country's territory. Andranik, feeling the weakening of his position, disbanding his gang, and surrendering his weapons to a catalicos in Echmiadzin, fled abroad. He settled in the USA (California), where he died on
August 31, 1927.
The result of the stubborn struggle of the Azerbaijani government
against the Armenian gangs of Andranik was the recognition by the Armenian population of Nagorno-Karabakh of the decision adopted at the
congress in August 1919. In accordance with it, the Armenian community
of Nagorno-Karabakh, before the final resolution of the issue at the postwar peace conference in Paris, agreed to create territorial autonomy for the
whole of Karabakh and national-cultural autonomy for the Armenian part
of its population.
The life of Andranik, especially the last years of his devoted service to
the Dashnaktsutyun party in the Transcaucasus, received an enthusiastic
assessment of many Armenian historians, which cannot but cause serious
objections. The desire to present Andranik as a national hero, leader of the
liberation struggle of the Armenian people, which does not fit in with the
true assessment of the events that unfolded in the South Caucasus, causes
deep protest.
In none of the eulogistic articles addressed to Andranik, we find no
materials from which to judge a positive attitude towards this “fighter” for
people's happiness. And it is quite natural. For only a nationalist Dashnaktsutyun party that promotes genocide could imagine a person whose hands
are stained with blood as a “national hero”.
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SUMMARY
Relations between Turkey and Iran are important not only for these
two states but also for the security and prosperity of the whole Middle East
region. Since any crisis between these two regional powers affect the whole
region and no solutions become permanent in the region without active
participation of Iran and Turkey. Pragmatic decision-makers of both states
historically tried to maintain and increase economic and political relations
though deep divergence and differences in their ideologies, state structures
and views over the region.
Keywords: Turkey, Iran, geopolitical rivalry, economic cooperation,
rapprochement
Turkey and Iran are two countries both located in the strategically important places. Due to geographic proximity, Turkey has the potential to
influence the Eastern Mediterranean, Bosporus and Black Sea, an important
part of the Balkans and the Caucasus, as well as large part of the Middle
East. Iran has the potential to exert influence over South Asia , Central
Asia, the Caspian Basin and the Caucasus, some part of the Middle East
and most importantly the Persian Gulf. Both of these countries share the
traditional transportation roads linking inner Asia and Europe. Thus, they
constitute a link between the “east” and “west”, in terms of culture, politics
and economics. Although two Muslim peoples have been habituating over
these countries for centuries, they have belonged to different sects, Sunnism
and Shiism of the Islamic faith. The two neighboring countries experienced
a difficult neighborhood, especially after the establishment of powerful
rules in each side, the Ottoman Empire and the Safavid rule, in early 16th
century. Though Turkish-Iranian border that was set by the Kasr-i Shirin
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Agreement of 1639 remained stable, Turkish-Iranian conflicts and clashes
went on by the end of the World War I. It is notable that the Turkish-Iranian
conflicts and rivalry mainly revolved around Iraq and the Caucasus [1].
In this article, the main spheres of rivalry and cooperation between
Turkey and Iran have been discussed one by one. Turkey and Iran compete
mainly to obtain regional influence over Central Asia, Caucasus, Iraq and
generally Middle East. Their regional visions and policies are totally different from each other despite of some pragmatic interests that coincided
as in Qatar issue. When all Gulf states and USA pressured on Qatar, Turkey
and Iran’s interests impelled them to support Qatar government.
Sectarian differences(Sunni Turkey, Shiite Iran)are also the cause of
rivalry between them, as Turkey tries to establish and strengthen Sunni
governments in the volatile Middle East ,such as supporting Sunni Muslim
Brotherhood movement in Egypt and Syria, and Iran Always supports Shiite regimes (as in Iraq and Syria) to export its state and religious ideology.
State establishments and ideologies are also the big factor that increases the competitions of these two neighbors; while Turkey tries to export democratic Islam model to the region, Iran tries to spread Shiite
crescent to the whole Middle East. Economy and energy can be considered
the other aspects of rivalry. While Turkey that is mainly depend on Iranian
oil and gas, tries to be an energy hub and a corridor to the pipelines towards
Europe, Iran is reluctant to give energy championship to Turkey and wants
to be an energy center itself. Ethnic minorities are also a tool for both sides
to impact one another. While Iran supports Kurdish minority against
Turkey, Turkey supports azeri-turkic population (estimated more than 20
million in Iran) to gain some of its objectives. Palestinian issue is also very
critical title for both states agendas. Both governments try to acquire dividends by supporting Palestinians and criticizing Israeli policies. Even
though it seems that their policies are similar over Palestinian issue, they
also compete over being the main supporter and protector of Palestinian
Arabs.
There are very essential issues that force these two countries to cooperate as well. First of all, they are neighbours in the very dangerous and
fragile region. Economic cooperation especially on energy issue is of utmost importance between them as Turkey needs Iranian oil to avoid its dependence on Russian oil, while Iran needs Turkey as a door to European
markets. Thus, energy issues, along with Palestinian and Kurdish problems
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are not only the matter of rivalry between Iran and Turkey ,in some cases
these issues become the reasons of their cooperation.
Especially after 2003, these states came closer to each other to balance
American hegemony in the Middle East .But Arab Spring, Yemen civil war
and especially Syrian civil war that erupted in 2011 displayed Turkish-Iranian rivalry very obviously. Syrian civil war displayed again their sharply
different views over the region. Nuclear issue can also be considered both
the cooperative and rivaling matters. Whereas Turkey mainly supports
Iran’s peaceful nuclear enrichments, it never wants Iran to obtain nuclear
weapon as this can be a great threat to Turkey’s security. Overall, it can be
claimed that, the most driving forces that impels two states to cooperate
are mainly their economic and sometimes geopolitical interests. In this article all these matters that cause rivalry and cooperation are discussed in
an elaborate way. Also chronological order is followed to explain Turkey
and Iran relations comprehensively.
In 1920s, powerful, central, western-oriented and secular-minded rules
were established in Iran and Turkey. Both leaders, Reza Khan and Mustafa
Kemal were former members of the military who combined authoritarian
instincts with a modernizing agenda. Each launched a domestic reform program, which included measures to reduce the influence of religion in public
life, curb the power of the clergy, introduce new legal codes similar to those
in Europe and even make citizens look like Europeans through the imposition of Western modes of dress. In January 1932, the two countries signed
a detailed border agreement, which closely followed the frontier established by the Treaty of Zuhab, with a few adjustments in Turkey’s favor.
In response to criticism for giving away Persian land, Reza Khan argued
that minor territorial concessions were a small price to pay for a strong,
long-term relationship with Turkey. In 1934the growing rapprochements
peaked when Reza Khan paid an official visit to Ankara, after which he
toured several regions of Turkey to witness at first hand the impact of
Ataturk’s reform program.
In 1937 Turkey, Iraq, Iran and Afghanistan signed Treaty of Saadabad,
under which they pledged to respect each other’s frontiers, not to interfere
in each other’s internal affairs, and to consult on issues of shared interest.
In 1955, Turkey, Iran, Iraq, Pakistan and U.K. formed the Middle East
Treaty Organization (METO) which was also known as Baghdad Pact. It
was strongly supported by the U.S. which regarded it as a bulwark against
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the growth of the Soviet influence in the Middle East. Since Turkey is quite
western oriented, the Iranian Islamist revolution of 1979 created tensions
with Ankara because Turkey’s ruling secular elite viewed Iran’s new regime
as a threat. This perception was in part fueled by the belief that Tehran was
the main sponsor of terrorist groups operating in Turkey as part of its intention to export its particular brand of Islamism to neighboring countries.
In turn, given Turkey’s secular ideology and its membership in NATO,
Iran’s new regime viewed Turkey as a threat to its revolutionary objectives.
Nevertheless, the contrast between the two states became more and
more visible with the tensions gaining in force and leading to the 1980 military coup in Turkey. This crisis in relations was held off by the outbreak
of the Iran-Iraq War which provided for a reason to warm up the mutual
relationship. Both sides benefited from this situation with the economic
crisis and political weakness of Turkey which gained time to recover and
Iranian needs for a reliable trade and transport route that Turkey had to
offer. Turkey also took the opportunity of the Iran-Iraq War to boost its
economic ties with Baghdad. By the mid-1980s, Iran and Iraq together accounted for around 25 percent of Turkey’s total foreign trade. However,
throughout the late 1980s and the 1990s, Turkish officials accused Iran of
actively providing logistic support and being a safe-heaven for the PKK.
Although Iran denied these accusations, it is widely known that Iran viewed
Turkey’s Kurdish issue as its “Achilles’ heel” and actively used the PKK
as an instrument to weaken Turkey. The relationship between Turkey and
Iran throughout the 1980s and 1990s was therefore based on mutual distrust
and rivalry.
On August 10, 1996,Turkey’s Islamist Prime Minister Erbakan who
often stated his wish to see Turkey to lead the establishment of a "union
of Muslim countries", made his first trip abroad since becoming to power
when he flew to Tehran for an official three day visit. While in Tehran,
Erbakan signed a 22-year, 23 billion dollars agreement to import natural
gas from Iran. By the time Turkish military establishment strongly criticize
government’s close relations with Iran. Also, the Iranians were greatly upset
when, in 1996, Turkey signed the Military Training Agreement with Israel,
which outlined a range of joint training and information-sharing activities
and allowed Israeli access to Turkish airspace for training purposes. The
position taken by the Iranians was understandable because, for Iran,
Turkey’s further military cooperation with Israel would have brought the
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latter to its borders [2].After that agreement, Turkish-Iranian relations were
declined and both states withdraw their ambassadors in 1997.Yet despite
the mutual expulsions in 1997,diplomatic ties had never been severed and
the relationship gradually began to improve again; particularly from 1998
onwards as Turkish Foreign Minister Ismail Cem began to prioritize improving relations with the country’s neighbors.
When the Justice and Development Party (AK Party) came to power
in Turkey in November 2002,Turkish government policy drastically
changed on many issues, including foreign strategy. The biggest difference
between the AKP’s foreign policy strategy and that of previous Turkish
governments was its focus on proactive diplomacy, aimed at reaching what
they described as ‘zero problems with neighbors’. This newly found independence from the West concerning Middle East policy was greatly appreciated in Iran and seen as a sign of willingness to normalize the bilateral
relations of the two countries. In Iran, what is known as ‘détente’ policy
approach was designed under the presidency of President Mohammad
Khatami, who was the leader of the country from 1997 to 2005, and was
focused on the non-ideological aspects of foreign policy [3].This ‘detente’
approach was twofold, consisting of a ‘Dialogue among Civilizations’ on
the one hand, and ‘détente with neighbors’ on the other hand, thus greatly
affecting the bilateral relationship with Turkey. A number of factors have
motivated the two states to enhance their bilateral economic relations especially Tehran’s desire for a reliable trading partner, Iran’s struggle to
overcome the crippling economic sanctions imposed by Western countries
and Ankara’s need of access to Iran’s energy resources. Within the period
of 2000 to 2011 bilateral trade between the two partners was reported to
have increased from 1billion dollars to 16 billion dollars and the number
of Turkey-based Iranian companies increased from 300 to more than 2000
firms. Within Turkey’s framework of ‘zero problems’, ongoing relations
between both countries have been based on ‘mutual pragmatism’, rather
than competition, due to the mutual understanding that both parties will
benefit more and will preserve their interests by doing this.
The regional context and power relations in the Middle East dramatically changed after the U.S. invaded Iraq in 2003.This event was a turning
point for the region and would continue to define interactions between
states and affect disputes between ethnic groups until today. After the USled invasion of Iraq and the subsequent occupation of the country, it became
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very unclear what kind of future the Americans envisioned for the country.
In addition, the occupying forces failed to establish a stable, legitimate
Iraqi government. This instilled both Turkey and Iran with fear of scenario
in which Iraq would disintegrate and slide into chaos. In other words, the
American actions and failures in Iraq unintentionally led to a common concern in Tehran and Ankara. More specifically, the possibility of an independent Kurdish state in the northern Iraq in case of a disintegration of the
country, which could trigger separatist Kurdish groups on Turkish and Iranian soil, was perceived as a very worrisome in the two neighboring states.
Thus, both countries strongly defended Iraq’s territorial integrity. After the
United States seized control over the Iraqi territory in 2003, they made it
very clear that they would not tolerate any Turkish operations against the
PKK on Iraqi soil, thus de facto establishing a safe haven for the terrorist
organization. It facilitated PKK operations and led to an increase of attacks
by the group against Turkey from 2004 onwards. Around the same time,
the PJAK (the Party of Free Life of Kurdistan) started an armed conflict
with Iranian security forces. This new organization had its roots within the
PKK and was also based in the Qandil Mountains area. It formed a new
and unknown threat to Iranian national security, whereas the PKK had
never really been perceived as very troubling in Iran. The presence of these
two organizations close to both the Turkish and the Iranian border caused
the two neighbors to increase their bilateral cooperation on security issues,
and to coordinate the military operations that they conducted against the
PKK and the PJAK. On July 24, 2004 during Erdogan’s first official visit
to Tehran, Turkey and Iran signed a Memorandum of Understanding on
security cooperation, with the PKK/PJAK as the target.
During the visit Tehran agreed on labeling the PKK as a terrorist organization, thus significantly strengthening the bilateral ties in doing so.
Both governments would eventually also sign an agreement on cooperation
against terrorism, smuggling, and organized crime in the context of Iranian
President Mahmoud Ahmadinejad’s official visit to Turkey in 2008 [4].
The rise to power of the AKP and the subsequent change in Turkish
foreign policy would lead to an even deeper cooperation between Turkey
and Syria. Thus, both Turkey and Iran maintained very close relations with
Syria throughout the 2000s. The rapprochement between Syria and Turkey
was hailed by the Iranian government, as it coincided with the détente in
Turkish-Iranian relations. Another development that most definitely
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brought Turkey and Iran closer during the time period 2002- 2011, was
Turkey’s increasing criticism of Israel, and its growing support for the
Palestine National Authority. In 2006, Turkey hosted a Hamas delegation
and declared its political support for the group, which led to disappointment
and frustration in the West and enthusiasm in Iran. Another example is then
Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan’s reaction to Israel’s invasion of Gaza and military operations in the area in 2008. He accused Israeli
President Shimon Peres of the murder of innocent Palestinians and stated
that Israel had offended international law. All these events led to a deterioration of Turkish-Israeli relations. A critical low in the relationship was
reached in 2010 following the Mavi Marmara incident. This resulted in a
deep political crisis between Turkey and Israel, and thus, in a rather perverse way, to a convergence of Turkish and Iranian positions regarding the
Israeli-Palestinian question. Turkey’s positive position and efforts concerning the Iranian nuclear programme were both a sign of rapprochement between Ankara and Tehran and an accelerant towards even closer bilateral
relations between the two neighboring countries. On October 27, 2009,
during a visit to Teheran, Erdoğan described Iran’s uranium enrichment
program as “an exercise in nuclear energy, an exercise with peaceful and
humanitarian goals. ”During that time Iran’s nuclear programme led to
major tensions with the West and an increasingly isolated position within
the international community. The major Western powers claimed that
Tehran was developing this programme for military objectives. Iran always
firmly denied these suspicions and claimed that it had an internationally
recognized right to conduct research and to develop peaceful nuclear technologies. Turkey, contrary to its Western allies, agreed with Iran and recognised this right, but asked Iran to acknowledge international concerns and
to increase its cooperation with the International Atomic Energy Agency
(IAEA).
In early 2010, as the U.S. pressure began to gain momentum, Turkey
and Brazil vigorously encouraged Iran to sign up to a swap deal in order
to avoid further sanctions. On May 17, 2010, Turkey and Brazil managed
to persuade Teheran to sign up to a deal involving the exchange of 1,200
kilos of Iranian low-enriched uranium, which would be temporarily stored
in Turkey, for 120 kilos of nuclear fuel. For the AKP, the agreement represented a triumph for Turkish diplomacy, proof that it could deliver where
other countries had failed. But the deal was rejected by U.S. and its allies,
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who argued that it would have left enough low-enriched uranium in Iran’s
hands for the production of a nuclear device. For the AKP, the rebuff was
regarded as proof of what it had long suspected; namely that the West’s offers of deals were disingenuous and that it was just looking for a pretext to
punish Iran [5].
In 2011, so-called “Arab Spring” brought about the collapse of the
regimes in Egypt, Libya, Tunisia and Yemen, as well as catastrophic upheavals in Syria and Iraq. The collapse of state power in the region, the
rise and fall of Islamic State (ISIS) and the realignment of tribal structures
are just a few of the more immediate consequences. This ongoing turmoil
combined with the perceived waning of great power influence has opened
the doors to the gradual reemergence of two regional powers with imperial
pasts and contemporary aspirations to restore their glorious heydays:
Turkey, the heir to the once might Ottoman Empire, and Iran, the Old Persian Empire. While Turkey promoted itself as a role model for the new
emerging democracies in North Africa and the Middle East, Iran perceived
the Arab Spring as a long overdue “Islamic awakening” in the Muslim
world. Some scholars critically remark that the Iranian regime’s claim of
an Islamic awakening “is an attempt to play to a domestic audience and
preserve their hold on power. ”On the one hand Tehran sided with the “oppressed masses” in Libya, Tunisia, Egypt, and in particular in Bahrain,
which has a predominantly Shiite population. On the other hand, Tehran
relentlessly supported the authoritarian regime of Bashar al-Assad and labeled the uprising in Syria as a “Western plot” to destabilize the region.
Iran’s support for Assad is mainly based on geopolitical reasons, such as
Syria’s geographical adjacency to Lebanon and in particular to Tehran’s
proxy there, the Lebanese Hezbollah. The Syria-Iran-Hezbollah axis is of
crucial importance for Iran’s foreign policy in the region and, the fall of
the regime would be a tremendous strategic loss for Tehran.Another crucial
point is the religious proximity between the regime of Bashar al-Assad and
Tehran. The Syrian regime is of Alawite origin, which is considered as a
branch of Shiism. Since the Islamic Revolution in 1979 Shiism played a
major role in Iran’s foreign policy doctrine. Thus, Turkey and Iran developed contradictory positions regarding the uprising in Syria.
The expanding civil war in Syria and the withdrawal of American
forces from Iraq in 2011 reignited the regional rivalry between Ankara and
Tehran, placing them on opposite ends of the Sunni-Shiʿi conflicts engulf154
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ing Syria and Iraq. Turkey provided support to Sunni groups in Iraq and
Syria, such as the Muslim Brotherhood, the Free Syrian Army, and the opposition Sunni Iraqi movement led by Ayad ʿAllawi. Ankara also adopted
a firm and outspoken anti-Asad policy. Iran, for its part, supported the Asad
regime in Syria and the Shiʿi political parties in Iraq.
Iran’s position in this regard is also characterised by support and hope
for the Shi’ite domination as this would broaden the Iranian sphere of influence in the country after the withdrawal of the US troops from Iraq. For
this reason Iran advocates the establishment of the so-called “Shi’ite Crescent”, as a strategic belt that would extend from the Persian Gulf to the
Mediterranean via Iraq (where Shi’ites would, according to the Iranian
hopes, dominate most of the country) to Syria. The main cause of strains
in relations between Turkey and Iran has been differences over Syria. When
the unrest in Syria initially broke out, Erdoğan advised al-Assad to introduce reforms that could defuse social tensions. Al-Assad promised to introduce reforms to Turkish envoys and interlocutors. However, he instead
stepped up repressive measures aimed at stifling the unrest. In response,
Turkey increased its criticism of Assad’s policies and began to strengthen
ties to the Syrian opposition, allowing it to organize and hold meetings on
Turkish soil. This support for the Syrian opposition sparked a sharp deterioration in relations with Damascus and created strains in relations with
Tehran, which backed Syria. At the same time, it has exposed the limits of
Turkey’s Middle Eastern policy. Ankara has been forced to recognize that
it needs American support more than it initially supposed. The swagger
and exaggerated rhetoric about Turkey as a medium-sized power has been
replaced by a much more sober and realistic appraisal of the difficulties
Turkey faces in Syria. Internal discontent with Erdoğan’s handling of the
Syrian crisis has also increased.
From the very beginning of the Syrian conflict in 2011, Turkey publicly
condemned the actions of Bashar al-Assad and his regime, and demanded
his resignation. Ankara actively engaged in the conflict, first and foremost
as a humanitarian actor, hosting an astonishing 1.5 million Syrian refugees
on its territory over the years. Lastly, Turkey also got militarily involved
in the Syrian Civil War, in different ways. Shortly after the outbreak of the
conflict, Turkish military intelligence started training dissidents of the Syrian army on Turkish territory. This would result in the emergence of the
Free Syrian Army (FSA), which would become one of the biggest and most
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powerful rebel factions in the conflict. Ankara also provided Syrian rebels
with arms. Turkey initially expected a quick victory against the Assad
regime, because of the enormous international pressure and the support for
the rebels, but it did not take into account the importance of Syria in the
regional strategy of Iran and Russia, and never expected those countries to
get involved in the conflict as much as they did.
Far from being viewed as a Muslim partner, Turkey is increasingly depicted by Iran as a proxy for U.S. and European interests in the Middle
East, particularly in light of the Arab Spring. Iranian officials, such as former judiciary chief and Khamenei advisor, Ayatollah Hashemi Shahroudi,
have called Turkish Islam “liberal” or “American” Islam, a far cry from
former Iranian depictions of the AKP as a “true” Islamist party [6].
Iran also actively engaged in the Syrian Civil War. Tehran immediately
declared its full support for the Assad regime and helped it to crack down
on protestors in 2011.Since the start of the conflict, the Syrian army received advice and assistance from Iranian security and military services.
This assistance consisted not only of training and technical support, but
also of Iranian ‘boots on the ground’ in Syria, of which an estimated 10,000
were active by late 2013.However, in December 2016, Russia, Turkey, and
Iran jointly announced that they had chosen Astana, the capital of Kazakhstan, as the location of new Syrian peace talks. The first round of what
is known as the ‘Astana Talks’ took place on 23 and 24 January 2017 and
resulted in an agreement between Russia, Turkey, and Iran to establish a
trilateral monitoring body to enforce the ceasefire in Syria that had been
agreed upon between Moscow and Ankara and endorsed by the United Nations one month earlier. In the margins of this event, Turkey seemed to announce a change in its Syria policy. For years, Ankara had demanded the
removal from power of Syrian President Bashar al-Assad. In Astana, however, Turkish deputy prime minister Mehmet Simsek was quoted saying
“We have to be pragmatic, realistic. The facts on the ground have changed
dramatically, so Turkey can no longer insist on a settlement without Assad.
It is not realistic” [7].This effectively moved Turkey’s position a bit closer
to Iran’s, as Tehran had always made it very clear that it would not accept
any deal that would remove Assad from office.
Rapprochement between Ankara and Tehran were again confirmed in
June 2017, when several Arab countries, including Saudi Arabia, Egypt,
the United Arab Emirates and Bahrain, announced that they were breaking
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all diplomatic ties with Qatar. Just a few days after the diplomatic crisis
broke out Turkey demanded the immediate end of the blockade of Qatar.
President Erdogan stated that Turkey would not ‘abandon its Qatari brothers’. İn his term, President Rouhani told the emir of Qatar “Iran’s airspace,
sea and ground transport links will always be open to Qatar, our brotherly
and neighbor country”. In a move to improve ties even more, Turkey and
Iran jointly signed a deal with Qatar to boost economic relations on 26 November.
Despite the deteriorating relations between Turkey and Iran, both countries have been cooperating closely in terms of suppressing Kurdish separatism which poses an equal threat for both neighbors. In the beginning of
the 1990s, Turkey was involved in the struggle against the PKK which was
supported by Iran to pressure Turkey. As in the middle of the decade Iran
had to face its own version of the struggle with the PJAK, both countries
joined their efforts to fight the Kurdish militants. As the attacks grew more
and more violent in 2007 and 2008, both countries intensified efforts to
maintain domestic security [8].
Both countries have large Kurdish minorities on their soil and do not
want to see the emergence of an independent Kurdish state. But recent tensions over Syria have made cooperation on the Kurdish issue more difficult.
As a result of the growing strains over Syria, intelligence cooperation between Turkey and Iran has been significantly cut back since the end of
2011.The cutback in intelligence cooperation with Iran has complicated
Turkey’s ability to combat PKK attacks.
The rivalry between Ankara and Tehran is also playing out in the Kurdish arena. Turkey has built important diplomatic ties and developed valuable commercial trade with Iraq’s autonomous Kurdistan Regional
Government (KRG). Ankara opened a general consulate in Erbil, the capital
of the KRG, in 2010, and has normalized its relations with it. This has allowed the KRG to independently export the oil produced in the KRG
through Turkey to India, China, and Israel. The KRG is landlocked, which
makes Turkey a vital ally. Approximately 80 percent of the goods sold in
the KRG are made in Turkey. Some 1,200 Turkish companies are currently
operating in northern Iraq (mostly in construction but also in oil exploration).The KRG’s future—particularly its economic future—will depend
heavily on its relationship with Turkey. Although the KRG is rich in oil, it
needs to be able to extract the oil and transport it to Western markets. Oil
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pipelines from northern Iraq already flow into Turkish ports on the Mediterranean and provide the most efficient and cost-effective means of getting
Iraqi oil to European markets. For Turkey’s part, Ankara’s leverage with
the KRG balances Iran’s influence with the Shiʿi government in Baghdad
[9].
Another competing matter between Ankara and Tehran is Palestinian
issue. As long as Turkish-Israeli relations remain cool and Erdogan continues to pursue a proPalestinian policy, it will be difficult for Iran to demonize Ankara and exploit the Palestinian issue to its advantage. Turkey
now has an important stake in maintaining good ties to the Arab world and
is likely to continue to see the Palestinian issue as an important trump card
in its rivalry for regional influence with Iran.
Turkish-Iranian competition is not solely focused on the Middle East.
The two countries also vie for influence in the Caucasus and Central Asia
and, increasingly, across the developing and Muslim worlds. However, the
competition between the two beyond the Middle East is not as intense and
consequential. Iran has maintained a relatively low profile in Central Asia
and the Caucasus; its brand of revolutionary Islam has constrained its ability to influence the Caucasus and Central Asia. More importantly, Russia
is the region’s premier power. Moscow’s influence is more extensive in
Central Asia and the Caucasus than that of Turkey or Iran. Rather than trying to export its revolution, Tehran has concentrated on providing technical
and financial assistance and expanding cultural ties. With the exception of
Tajikistan and Armenia, its influence in Central Asia and the Caucasus has
been limited. Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Turkmenistan are
all Turkic-speaking nations. Their cultural and historic ties to Turkey are
much stronger than Iran’s ties to these Central Asian states.
It should also be taken into account that Iran follows jealous policies
towards Azerbaijan. Although most Iranian Azeris are not separatists, a tiny
minority favor the integration of Iranian Azerbaijan with independent Azerbaijan to the north. The Iranian regime thus views the secular Azerbaijani
regime as pro-Western and un-Islamic. This has caused serious tension between Azerbaijan and Iran in recent years. Azerbaijan accuses the Islamic
Republic of supporting Azeri Islamists that seek to undermine the Azerbaijan’s government. Iran and Azerbaijan also disagree on the division of
the Caspian Sea’s sizeable energy resources—estimated at nearly $3 trillion. Iran has backed Christian Armenia in the dispute with Shi’a Azerbai158
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jan over Nagorno-Karabakh. Religious and cultural affinity would have
suggested that Iran would side with Azerbaijan. However, geostrategic considerations have driven Iran to support Armenia to keep Azerbaijan weak
and ensure that Baku would not be in a position to stir up trouble among
Iran’s Azeri population. Azerbaijan’s increasing defense and intelligence
ties to Israel have been another source of animosity. Tensions were given
new impetus by the conclusion of a $1.6 billion arms deal between Azerbaijan and Israel in February 2012. Iran has accused Azerbaijan of becoming a Trojan horse for terrorist attacks against Iran. However, the
Azerbaijani-Israeli arms deal seems more likely to be aimed at strengthening Azerbaijan’s military capabilities against Armenia rather than being directed against Iran. Turkey has always supported Azerbaijan in its strains
with Iran, claiming that it will never leave alone its Turkic-speaker brothers
[10].
Turkey and Iran may be divided on a number of regional issues, but
economic relations between the two have been strong and offset some of
the tensions over geopolitical differences. Economic relations between
Turkey and Iran have undergone a significant expansion in the last decade.
Trade between Turkey and Iran rose from $1 billion in 2000 to $10 billion
in 2010. The two sides plan to triple the volume of trade to $30 billion. Energy has been an important driver of the expansion of economic ties with
Tehran. Iran is the second-largest supplier of natural gas to Turkey, behind
Russia. Iran also provides close to 40 percent of Turkey’s imports for crude
oil. Ankara imports nearly 60 percent of its natural gas from Russia. Along
with Azerbaijan, Iran represents one of the few alternatives available for
reducing this dependence. The desire to reduce this dependence on Russian
energy and diversify supply sources has been an important driver behind
the close economic ties that have developed with Iran in the last decade
[11].
CONCLUSION
The political destiny of the Middle East has been significantly shaped
by the rivalry for regional power and influence between Turkey and Iran.
Iran’s 1979 Islamic Revolution sent shock waves through Turkey’s military
dominated political establishment. The Islamic Republic, a revolutionary
theocracy, was the antithesis of Ataturk’s secular republic. But, over the
last decade there has been an obvious rapprochement between Turkey and
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Iran. Ideological rivalry gave way to pragmatism, especially, obvious in
economic cooperation. However, the Arab Spring and particularly the civil
war in Syria led to a deterioration of the relations between Turkey and Iran
and revealed the fragility of this relationship, especially in terms of security
and rival visions for the region.It is clear that, Turkey and Iran would remain rivals rather than partners in the Middle East, their policies still determined by a combination of sectarianism, self-interest and competing
dreams of regional hegemony.
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