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ŞƏKİ-ZAQATALA�REGİONU�MÜƏSSİSƏLƏRİNİN�
İXTİSASLAŞMASINDA�DÖVLƏT�PROQRAMLARININ�ROLU

XÜLASƏ

Sahibkarlığın inkişafı dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas is-
tiqamətlərindən biridir. Sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının həyata keçir-
ilməsində müvafiq Fərman və Sərəncamlar ilə təsdiq olunmuş Milli
Strategiyaların, Milli Fəaliyyət Planlarının və Dövlət Proqramlarının rolu
vacibdir. Qeyd olunan proqramlar ölkənin ümumi inkişaf strategiyası
çərçivəsində bütün sosial-iqtisadi inkişaf sahələrini əhatə etməklə region-
ların inkişafda həlledici rol oynayır. Sosial-iqisadi inkişafla bağlı dövlət
proqramlarının təsdiq edilməsi və icrası digər regionlarda olduğu kimi
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda da yeni müəssisələrin yaradılmasında,
infrastrukturun səviyyəsinin yüksəldilməsində mühüm rol oynamışdır.

Açar sözlər: dövlət proqramı, rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat, inkişaf
strategiyası, ixrac potensialı, investisiya, sahibkarlıq fəaliyyəti, ixtisas-
laşma. 

Giriş
Müasir dövrdə dünya bazarlarında vəziyyət sürətlə dəyişir, yeni əvə-

zləyici məhsullar, rəqiblər, istehsal və marketinq texnologiyaları yaranır.
Bu sürətlə ayaqlaşmayan ölkələr və şirkətlər mövqelərinin zəifləməsinə
məhkumdurlar. Mövqeyi saxlamaq və möhkəmlətmək müxtəlif istiqamətli
tədqiqatları zəruri edir [3]. Ölkədə iqtisadi inkişaf dinamikası əvvəlcə
resurslara əsaslanırdısa, hazırda məqsəd iqtisadi şaxələndirmənin nəticəsi
olaraq qeyri-neft sektorunun üstün artım tempinə nail olunmasıdır [7,
səh.3]. Bu məqsədlə sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşıdırılması və özəl müəs-
sisələrin inkişafına zəmin yaradacaq islahatlar davam etdirilməkdədir.

Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramlarının əsas
məqsədi Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı və tarazlı
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inkişafının təmin olunması, o cümlədən yerlərdə dayanıqlı inkişaf prinsi-
plərinə əsaslanan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat, yüksək standartlara
cavab verən sosial rifah, təbiir esursların səmərəli istifadəsi və ətraf mühitin
etibarlı mühafizəsini təmin edən ekoloji təhlükəsizlik sisteminin for-
malaşdırılmasına imkan verən əlverişli mühitin yaradılması kimi təsbit ol-
unmuşdur.[2]

Region üçün yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcı Prezident İlham
Əliyevin 11 fevral 2004-cü il tarixli 24 saylı fərmanı ilə “Azərbaycan Re-
spublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-
2008-ci illər)”nın təsdiqi ilə olmuşdur.  Proqramda Şəki-Zaqatala iqtisadi
rayonu üzrə icrası nəzərədə tutulmuş 98 tədbir uğurla həyata keçirilmiş,
aqrar sektorun inkişafı, məhsul istehsalı və emalının artırılması, sosial-iqti-
sadi infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, turizmin inkişafı istiqamətində bir
sıra məqsədyönlü işlər görülmüşdür. Xüsusilə, sahibkarlığın inkişaf et-
dirilməsi, kiçik və orta biznesin təşkili, eyni zamanda yeni iş yerlərinin
açılması istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiş, region üzrə 879
yeni müəssisə yaradılmışdır. Bunun nəticəsində də 40509 yeni iş yeri
açılmışdır ki, bundan 27592-si daimi iş yerlədir [6, s.112-113]. 

Proqramın uğurlu inkişafının davamı olaraq Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il 14 aprel tarixli 80 nömrəli
Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Birinci proqram
iqtisadi sahədə yeni müəssisisələrin yaradılması və mövcud müəssisələrin
fəaliyyətinin bərpası və gücləndirilməsinə yönəlmişdirsə, ikinci dövlət pro-
qramında sosial sahənin və infrastruktun inkişafı ön plana çəkilmişdir. Pro-
qramda Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 107 tədbirin icrası nəzərədə
tutulmuşdur. Həmin tədbirlərin icrası nəticəsində 2009-2013-cü illər
ərzində regionda 1208 yeni müəssisə yaradılmış, 24236  iş yeri açılmış ki,
bundan 19536-sı daimi iş yerləridir.

Azərbaycan� Respublikası� regionlarının� sosial-iqtisadi� inkişafı
Dövlət�Proqramları�

27 fevral 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 118 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. “Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nın əsası sosial sahələrin inkişafı üzrə qurulmuşdur. Bun-
dan başqa regionların mövcud potensialından daha səmərəli istifadə
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edilməklə iqtisadi fəaliyyət istiqamətlərinin də inkişafı təbdirləri də öz
əksini tapır.  Proqram ümumilikdə 1084 tədbiri əhatə edir ki, ondan 106-sı
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrədir. Bu tədbirlərin uğurlu icrası
nəticəsində region üzrə 1210 müəssisə yaradılmış, 31759 iş yeri açılmış
ki, bundan 27843-ü daimi iş yerlədir.

Ölkənin yeni inkişaf mərhələsini təşkil edən bu proqramlar regional
inkişafda əhəmiyyətli dərəcədə müsbət nəticələrinin əldə olunmasına səbəb
olmuşdur. Bu uğurlu siyasətin davamı olaraq 30 yanvar 2019-cu il tarixdə
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqti-
sadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edildi. Proqramda Balakən rayonu
üzrə 17, Qax rayonu üzrə 17, Qəbələ rayonu üzrə 18,  Oğuz rayonu üzrə16,
Şəki rayonu üzrə 18, Zaqatala rayonu üzrə 16 olmaqla ümumilikdə iqtisadi
rayon üzrə 102 tədbirin icrası nəzərdə tutulmuşdur.

Regionda�sahibkarlığın�stimullaşdırılması
Region müəssisələrinin ixtisaslaşmasında həlledici rola malik olan

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Pro-
qramları ilə yanaşı, “Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə
Dövlət Proqramı”, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”,
“Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış iqtisadi konsepsiyası” Dövlət Proqramı
və s. kimi tədbirlər uzaqgörənliklə müəyyənləşdirilmiş iqtisadi strate-
giyanın başlıca istiqamətlərindəndir. Bundan başqa, sahibkarlıq sahəsində
aparılan yoxlamaların dayandırılması (2021-ci ilə qədər), lisenziyaların

C dv l 3.1. 
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verilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi, investisiyaların təşviqi və qeyri-
neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması məqsədilə aparılmış isla-
hatlar regionlarda iqtisadi inkişafda mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Sahibkarların ən çox üzləşdiyi maliyyə-kredit problemlərinin həlli is-
tiqamətində atılan ən vacib addımlardan biri Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun yaradılmasıdır. Fondun məqsədi güzəştli kreditlər hesabına
rəqabətə davamlı, idxalı əvəz edən və ixrac potensialına malik yeni istehsal
güclərinin yaradılmasının stimulaşdırılmasıdır. Tətbiq edilən əsas güzəşt
kreditin illik faiz dərəcəsinin 6% təşkil etməsi idi. SKMF tərəfindən region
üzrə 2002-2018-ci illər ərzində 2369 sahibkara güzəştli kredit hesabına
110597,6 min manat verilmiş, 10324 yeni iş yeri açılmışdır. Sahibkarların
daha stimullaşdırılması məqsədilə Prezidentinin 31 iyul 2018-ci il tarixli
224 saylı Fərmanı ilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu ləğv edilərək
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu publik hüquqi şəxs yaradılmış və illik faiz
dərəcəsi 5%-ə endirilmişdir.

Prezident İlham Əliyev 19 oktyabr 2015-ci il tarixdə “Sahibkarlıq
fəaliyyətinin xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan növlərinin sayının
azaldılması, xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi prosedurlarının
sadələşdirilməsi və şəffaflığının təmin edilməsi haqqında” Fərman imza-
lamışdır. Fərmanla lisenzasiyalaşdırılan fəaliyyətlərin sayının azaldılaraq
59-dan 37-ə endirilməsi və bütün növ lisenziyaların müddətsiz olması təs-
diqlənmişdir. Regionlarda lisenziyaların dövlət rüsumunun məbləği 4 dəfə
azaldılmışdır. Bu da öz növbəsində regionda xüsusi razılıq tələb edən
fəaliyyət sahələri üzrə ixtisaslaşmaqda olan müəssisələrə öz müsbət təsirini
göstərmişdir.

Digər mühüm sənəd “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların
dayandırılması haqqında” Azərbaycan Pespublikasının 20 oktyabr 2015-
ci il tarixli 1410-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və sahibkarlıq sahəsində
aparılan yoxlamaların dövlət tənzimlənməsinə dair əlavə tədbirlər barədə”
26 oktyabr 2015-ci il tarixli Fərmandır [1]. Sənədə əsasən 2015-ci il
noyabrın 1-dən başlayaraq sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 il
müddətinə dayandırılmış və bu qanuna edilən 31 oktyabr 2017-ci il tarixli
dəyişikliyə əsasən müddət 1 yanvar 2021-ci il tarixinə qədər uzadılmışdır. 

Lisenziyaların kəskin azaldılması və prosedurların sadələşdirilməsi,
sahibkarlıq obyektlərində  yoxlamaların dayandırılması barədə qərarlar
sahibkarlığın stimullaşdırılması istiqamətində böyük əhəmiyyəti vardır ki,
bu da region iqtisadiyyatının  inkişafına öz töhvəsini verməkdədir. 
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İxrac potensialının artırılması, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici
bazarlarda tanıdılması prioritet olan bir zamanda, idxal-ixrac əməliyyat-
larını sadələşdirməsi məqsədilə gömrük sisteminin iqtisadiyyatın təhlükə-
sizliyində və inkişafında mühüm rol oynadığını nəzərə alaraq ölkə başçısı
22 oktyabr 2015-ci il tarixdə gömrük sahəsində nəzarətin həyata keçir-
ilməsi ilə bağlı bəzi yoxlamaların sadələşdirilməsi haqqında fərman imza-
lamışdır. Fərmana əsasən, fiziki şəxslər tərəfindən gömrük ərazisinə
gətirilən və istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutul-
mayan ümumi gömrük dəyəri 10 000 ABŞ dolları məbləğindən (müşayiət
edilən hər bir yetkinlik yaşına çatmamış fiziki şəxsə görə əlavə 2000 ABŞ
dolları ekvivalenti məbləğindən) artıq olmayan mallar (aksizli mallar, av-
tonəqliyyat vasitələri və səfər zamanı fiziki şəxsin zəruri ehtiyaclarının
ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan əşyalar istisna olmaqla) gömrük haqqı
ödənilmədən gömrük sərhədindən keçirilə bilər [1]. Digər mühüm qərar
Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları
tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi
Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi
haqqında Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli qərarında əks
olunan tapşırıqların təmin olunması məqsədilə "Fiziki şəxslər üçün
sadələşdirilmiş bəyannamə" xidmətinin elektronlaşdırılaraq "Elektron
hökumət" portalına inteqrasiya edilməsidir. Bu da o deməkdir ki, artıq göm-
rük sərhəddindən malların keçirlməsinin bəyan edilməsi zamana elektron
xidmətlərdən istifadə ediləcəkdir ki, bu da öz növbəsində vaxt itkisinin
qarşısını alacaq.  

Regionda�İnvestisiyaların�stimullaşdırılması
Ölkəmizin hazırki inkişaf mərhələsində xarici investisiyaların daha

böyük həcmdə cəlb olunması vacib məsələlərdəndir. Hazırda ümumiyyətlə,
dünya miqyasında xarici investisiyalar uğrunda ciddi mübarizə gedir. İdx-
aldan asılılığın azalması, ixrac potensialının artması baxımından in-
vestiyaların stimullaşdırılması vacib məsələlərdəndir. Prezidentin 18
yanvar 2016-cı il tarixində imzaladığı investisiyaların təşviqi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında Fərman da məhz bu məqsədi daşıyır.  Fərmana əsasən
“İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası” təsdiq edilmişdir. İn-
vestisiya təşviqi sənədi ilə sahibkarlar 7 il müddətinə aşağıdakı vergi və
rüsumlardan azaddırlar:

• Gəlir və ya mənfəət vergisinin 50%-i;
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• Əmlak vergisi;
• Torpaq vergisi;
• Texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı zamanı

əlavə dəyər vergisi;
• Texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı zamanı

gömrük rüsumu.
Adı çəkilən sənədin qəbulu Şəki-Zaqatala regionda müəssisələrin ix-

tisaslaşmasında və inkişafında növbəti mühüm mərhələnin başlanğıcı ol-
muşdur. Belə ki, sahibkarların daha qısa zamanda investisiya edərək,
tezliklə  gəlir əldə etmələri üçün  böyük stimul yaradılmışdır. Sənədin
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, təsərrüfat subyektləri daha çox investisiya
qoymağa stimullaşdırılır. Bu isə öz novbəsində ona imkan verir ki, məşğul-
luq təmin edilsin, ölkənin ixrac qabiliyyəti artsın. 2016-2017-ci il ərzində
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 13 sahibkarlıq subyektinə investisiya
təşviqi sənədi verilmişdir. İnvestisiya təşviqi sənədi verilmiş layihələrin
həyata keçirilməsi nəticəsində iqtisadi rayona 45,8 milyon manata yaxın
investisiyanın qoyulması və 763 yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulmuş-
dur. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə verilmiş investisiya təşviqi sənə-
dinin 3-ü Balakən, 3-ü Zaqatala, 1-i Qax, 3-ü Şəki, 1-i Oğuz, 2-si Qəbələ
rayonunun payına düşür [4]. 

Bunu nəzərə alaraq, hökumət ölkədə investisiya fəaliyyətinin
genişləndirilməsinə ciddi önəm verir. Bu istiqamətdə qarşıya qoyulan əsas
hədəflər sərmayə qoyuluşlarının artırılması, sahibkarların ixrac poten-
sialının gücləndirilməsi, potensial tərəfdaşların tapılması və birgə əmək-
daşlıq layihələrinin həyata keçirilməsidir. 01 mart 2016-cı il tarixdə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ixracın təşviq edilməsinə yönələn
əlavə təbirlər haqqında imzaladığı fərman məhz bu hədəfə yönəlmişdir.
Fərmana görə xaricə məhsul ixrac edən müəssisələrin fəaliyyətinin stim-
ullaşdırlması üçün malın gömrük dəyərinin 3 faizi həcmində vəsait (ixrac
təşviqi vəsaiti) ödəniləcəkdir. Bu Fərman 2020-ci ilə qədər qüvvədədir. 

Regionda�Ailə�Biznesinə�Asan�Dəstək
Məlumdur ki, ucqar rayon və kəndlərdə kiçik biznesin təşkili üzrə ix-

tisaslaşmış ailə təsərrüfatlarının fəaliyyəti çoxluq təşkil edir. Bunu nəzərə
alaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 23 sentyabr
2016-cı il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin
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(ASAN xidmət) tabeliyində “ABAD” publik hüquqi şəxs yaradılmışdır ki,
bu da kiçik ailə bizneslərinin fəaliyyətində xüsusi rol oynayan addımlar-
dandır. Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi
inkişafında vətəndaşların fəal iştirakına, kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına və rəqabətqa-
biliyyətli ailə təsərrüfatlarının formalaşdırılmasına dəstək vermək
məqsədilə sosialyönümlü layihələr həyata keçirən “ABAD” (Ailə Biz-
nesinə Asan Dəstək) mərkəzləri yaradılmışdır. “ABAD” mərkəzləri
tərəfindən dekorativ-tətbiqi xalq sənətkarlığı və kənd təsərrüfatı sahəsində
fəaliyyət göstərən ailə bizneslərinə dəstək layihələri həyata keçirilir.
“ABAD” mərkəzləri həmçinin ailə təsərrüfatlarına biznes-planlaşdırma,
marketinq, brendinq və dizayn, maliyyə-mühasibat, hüquqi yardım xid-
mətləri göstərir. İstehsal olunmuş məhsulların “bir pəncərə” prinsipi üzrə
sertifikatlaşdırılması, logistika işinin və satışların təşkili “ABAD”
tərəfindən həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində istehsal olunmuş məh-
sulların üzərində istehsalçı ailənin brendi ilə yanaşı, məhsulun “ABAD”ın
nəzarəti altında hazırlandığını göstərən müvafiq nişanlar da yerləşdirilir
[5]. 

Regionda sənətkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi və bu sahədə
çalışanlara kömək məqsədilə Qəbələ rayonunda “ABAD” sərgi-satış
mərkəzi, Şəki şəhərində isə  Keramika və Tətbiqi Sənət Mərkəzi
yaradılmışdır. Mərkəzlərdə sənətkarlıq nümunələrin istehsalı və satışı həy-
ata keçirilməkdədir. Balakən rayonunda da “ABAD Mərkəz” fəaliyyətə
başlamışdır. Mərkəz tərəfindən ailələrə 12 konteyner verilmiş, ailə təsər-
rüfatlarının yüksək keyfiyyətli müxtəlif növ mürəbbələrin hazırlanması və
yerli marketlərdə satışa çıxarırmasına şərait yaradılmışdır. 

Yerli sahibkarların istehsal etdikləri məhsullar və göstərdiyi xidmətlər
barədə informasiyaların potensial alıcılara çatdırmaq yolu ilə biznes
əlaqələrinin qurulmasını dəstəkləmək, bazarlara çıxışını təmin etmək
məqsədilə yaradılmış elektron portalların da rolu böyükdür. Belə portallara
aqrar.az saytı və İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən yaradılmış elektron ticarət
portalını (www.b2b.az) göstərmək olar.

Nəticə�
Göründüyü kimi regionların inkişafı istiqamətində kifayət qədər təd-

birlər həyata keçirilmişdir. Əlavə olaraq investisiyaların cəlb edilməsi üçün
səylər artırılmalı, istehsalçıların yerli və xarici bazarlara çıxış imkanları
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genişləndirilməlidir. Şəxsi təşəbbüslər dəstəklənməli, güzəştli kreditlərdən
səmərəli istifadə edilərək fərdi təsərrüfatlar təşkil olunmalı və inkişaf et-
dirilməlidir. 

Bütün sadalanlarla yanaşı regionda sənayenin innovatik inkişafı daim
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Dünyada baş verən sürətli modern-
ləşməni nəzərə alaraq yalnız paytaxda deyil, həmçinin regionlarda da yeni
texnikalar və texnoloji nailiyyətlərin sərgiləri təşkil edilməlidir.

Region iqtisadiyyatının dinamik yüksəlişinin təmin edilməsində kənd
təsərrüfatının rolu əvəzedilməzdir. Lakin regionda kənd təsərrüfatında hər
hansı intensiv inkişafdan söhbət açmaq mümkün deyil. Statistik göstəri-
cilərə nəzər saldıqda bəzi məhsulların istehsal həcminin artmasına baxma-
yaraq, keyfiyyət baxımından kənd təsərrüfatı məhsullarının nəinki ixrac
potensiallı, hətta yerli bazarlarda idxal məhsulları ilə rəqabət apara bilmək
qabiliyyətinə malik deyillər. Bunun əsas səbəbləri aqrar bölmədə mövcud
olan bir sıra problemlərlə bağlıdır. Belə problemlərə aiddir:

-istehsal vasitələrindən (müasir texnika və texnoloji imkanlardan) is-
tifadənin aşağı səviyyədə olması, 

-maliyyə vəsaitlərinin çatışmazlığı, 
-ixtisaslaşmış kadr çatışmazlığı və s.
Məlumdur ki, köhnəlmiş texnika və ya ənənəvi metodlarla məhsul is-

tehsalı potensial üstünlüyə baxmayaraq artmaqda olan təlabata cavab ver-
məməkdədir. İstehsalı texnologiya ilə qovuşdurmaq və vaxt baxımından
sürət qazanmaq istehsalda məhsuldarlığı təmin etmək deməkdir. Kənd
təsərrüfatında istehsal həcminin artırılması texnoloji üstünlüklərdən istifadə
ilə sıx bağlıdır. Belə ki, əkinəyararlı ərazilərin məhdudluğu intensiv metod-
ların tətbiqini tələb etməkdədir.  Müasir texnika və texnologiyadan aqrar
müəssisələrin fəaliyyətində istifadə edilməsi məhsuldarlığa və dolayısıyla
istehsalda artımlara səbəb olmaqdadır. Onu da qeyd edək ki, texnoloji
imkanlar daha iri müəssisə və təsərrüfatlarda istifadə edildikdə məhsuldar-
lığa öz müsbət təsirini göstərir. Bu səbəbdən ayrı-ayrı təsərrüfat
mülkiyyətçilərinin öz torpaq və əmlaklarını birləşdirmək marağının olma-
masını nəzərə alaraq aqrar sahədə məhsulların istehsalını artırılması üçün
regionda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, həm də satışı sahəsində
yeni kooperasiyaların formalaşdırılması stimullaşdırılmalıdır. Bu da elmi-
texniki nailiyyətlərin səmərəli tətbiqinə  münbit şərait yaradacaqdır.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına güzəştli kreditlərin ver-
ilməsi zamanı girovqoyma şərtləri sadələşdirilməli, kənd yerlərində girov
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olaraq likvid daşınmaz əmlakın qoyulması şərti yumşaldılmalıdır. 
Maddi marağın aşağı olması səbəbindən aqrar ixtisasların gənclərdə

stimul yaratmaması regionda  mütəxəssis çatışmamazlığına səbəb olan
amillərdəndir. Gənclər arasında aqrar ixtisaslara marağın artırılması stim-
ullaşdırılmalıdır.

Adı çəkilən problemlərin həlli məqsədilə dövlət və qeyri-dövlət təşk-
ilatları tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilməlidir. Türkiyə
təcrübəsindən yararlanaraq kənd təsərrüfatında ixtisaslaşmış müəssisələrə
uyğun olaraq kənd təsərrüfatı bölgələri təyin edilə bilər. Türkiyədə dövlət
tərəfindən kənd təsərrüfatına aşağıdakı istiqamətlərdə dəstək verilir:

- Sahələr üzə subsidiyalar;
- Xüsusi subsidiyalar;
- Heyvandarlıq üzrə subsidiyalar;
- Orqanik kənd təsərrüfatı üzrə subsidiyalar;
- Aşağı faizli kənd təsərrüfatı kreditləri;
- Sığorta dəstəyi.
Bu təcrübədən yararlanaraq sahibkarlara təklif edilən güzəştlərin sayı

artırılmalıdır. Hazırda hər hektarın becərilməsinə görə istifadə edilən
yanacaq və motor yağlarına görə subsidiyalar dövlət tərəfindən verilsə də
əlverişsiz iqlim şəraiti zamanı payızlıq səpin işləri gecikəndə toxumlara və
tinglərə görə subsidiyanın ödənilməsi üçün müvafiq sənədləşmə işləri də
gecikir. Bu baxımdan  subsidiyanın ödənilməsində göstərilmiş müddət
uzadılmalıdır. Yanacaq və motor yağlarına verilən yardımın istehsal olun-
muş hazır məhsulun həcminə və ya hər hektara görə hesablanması daha
məqsədəuyğundur. Bundan başqa məhsul keyfiyyətinin və məhsuldarlıq
göstəricilərinin artırılması istiqamətində araşdırma və maarifləndirmə işləri
həyata keçirilməli, aqrolizinq xidmətlərindən istifadə qiymətləri aşağı
salınmalı, torpaqların dincə qoyulmasının stimullaşdırılması məqsədilə
dincə qoyulan torpaqlara subsidiyalar verilməli verilməlidir.   

Prioritet kənd təsərrüfatı müəssisələrinin inkişafı ilə paralel olaraq emal
və yeyinti sənayesi inkişaf etdirilməlidir. Burada əsas prinsip aşağı-
dakılardır: 

- istehsal olunan  kənd təsərrüfatı və ərzaq məsullarının itkisiz və dünya
standartlarına uyğun şəkildə emal edilməsi və qablaşdırılması, 

- qida məsullarının ekoloji və tibbi-bioloji cəhətdən təmiz olması və s.
Emal və yeyinti sənayesinin inkişaf etdirilməsində aşağıdakı is-

tiqamətlərdə tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilə bilər:
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- rayon və kənd səviyyələrində kiçik və orta ölçülü qəbul mən-
təqələrinin və mobil sexlərin təşkil edilməsi

- tara materiallarının istesalı üzrə ixtisaslaşan müəssisələrin yaradıl-
ması

Region mövcud problemləri həll etmək, iqtisadiyyatın yüksələn xətlə
inkişafına təkan vermək və modernləşdirilməni sürətləndirməklə yerli və
xarici bazarla yüksək keyfiyyətli məhsulların çıxarılmasına hədəflənmək
ölkə siyasətinin başlıca istiqamətlərindəndir. , aqrar sektorda mövcud prob-
lemlərin həllinə sistemli və kompleks yanaşmanı təmin etməklə əhalinin
rifah halının yaxşılaşdırılması, idxaldan asılılığın minimuma endirilməsi
və ixrac potensialının genişləndirilməsi ölkədə aparılan uğurlu siyasətin
əsas hədəflərindəndir.  
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АННОТАЦИЯ

Развития предпринимательства является одним из основных на-
правлений экономическо-политического развития государства. В пре-
творении в жизнь стратегию социально-экономического развития,
важную роль играет, подтвержденная особыми указами националь-
ная стратегия, планирование национальных действий и государст-
венных программ. В рамках обще-стратегического развития страны,
выше указанные программы, охватывающие все развивающиеся со-
циально-экономические отрасли, играют решающую роль в развитии
регионов. Государственные программы, подтверждённые в связи с
социально-экономическим развитием и их реализация, играют важ-
ную роль в создании новых предприятий и в повышении уровня инфра-
структуры, как в других районах, также и в Шеки-Закатальском
экономическом районе.

Ключевые слова: Государственная программа, конкурентоспо-
собная экономика, стратегия развития, экспорт, инвестиция, пред-
принимательство, специализация. 
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İNNOVASİYALI�İSTEHSALIN�İQTİSADİ�
MƏQSƏDƏUYĞUNLUQ�ASPEKTLƏRİ

XÜLASƏ

Məqalədə innovasiyalı sənaye fəaliyyətinin iqtisadi məsələləri
nəzərdən keçirilir. İnnovasiyalı istehsalın iqtisadi məqsədəuyğunluğunun
əsas aspektləri tədqiq olunmuşdur. İnnovasiyalı sənaye istehsalının əlverişli
iqtisadi mühitini şərtləndirən amillər aşkar edilmişdir.

Bildirilir ki, innovasiyalı istehsalın iqtisadi səmərəliliyi, istehsal
fəaliyyətinin innovativliyi prinsiplərinə riayət edilməsi dərəcəsi ilə
qarşılıqlı surətdə əlaqədardır. Qənaətcillik və resursların təkrar istifadəsi,
habelə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə orta və uzaq perspektivə
problem yaratmayan inkişaf strategiyasının reallaşdırılmasının şərtidir.
Digər tərəfdən, ekoloji-iqtisadi səmərəliliyin məqbul həddinin təmin
edilməsində mütərəqqi resursqoruyucu, o cümlədən enerjiqoruyucu
texnologiyaların tətbiqi həlledici rola malikdir.  

Qeyd olunur ki, sənaye istehsalında əhəmiyyətli yenilik, nəticə etibarı
ilə həmin fəaliyyətin məcmu iqtisadi səmərəliliyində öz əksini tapmalıdır.
Belə ki, innovasiya və innovasiyalı inkişaf, innovasiya fəaliyəti, inno-
vasiyalı proseslər, məhsul və proses innovasiyaları və bu kimi bir sıra digər
anlayışlar bir əsrdən artıq bir dövr ərzində tətdiqatçıların diqqət
mərkəzində olsa da, onlara  münasibətdə fikir ayrılıqları qalmaqda davam
edir. 

Məqalədəki qabaqcil xarici təcrübənin təhlili və aparılmış araşdır-
malar belə deməyə kifayət qədər əsas verir ki, innovasiyalı istehsalın iqti-
sadi səmərəliliyi, xüsusilə ilkin mərhələlərdə yeniliklərə həssaslığın
motivləşdirilməsi sisteminin xarakterindən və onun innovasiyalı-intensiv
inkişaf tələblərinə adekvatlığından, əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. İstehsal
prosesində müxtəlif xarakterli yeniliklərə həssaslığın motivləşdirilməsinin,
maliyyə tutumlu olduğunu nəzərə alaraq diaqnostik və analitik
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qiymətləndirməni nəzərdə tutan selektiv təşviq konsepsiyasına əsaslanması
tövsiyə olunur. Həmin sistemdə innovasiyalı istehsalın selektiv stimullaşdır-
ması üzrə qərarların qəbulu meyarlarına münasibət çevik və hərtərəfli
əsaslandırılmış olmalıdır. 

Sənaye istehsalının innovasiyalı inkişafında iqtisadi məqsədəuyğunluq
iqtisadi-ekoloji tələblərə cavab verdiyi dərəcədə məqbul sayıla bilər. Sə-
naye texnologiyalarının yenilənməsi ideyası ilə, həmin ideyanın kommer-
siyalaşdırılaraq təcrübədə reallaşması arasında keçən müddət,
innovasiyalı sənaye fəaliyyətinin səmərəliliyinin yenidən
qiymətləndirilməsini tələb edir. Həmin qiymətləndirmənin nəticələrinin
potensial investor üçün nə dərəcədə cəlbedici olması, modernləşdirmə,
yenidən strukturlaşdırma proseslərinin davamlılığında həlledici rola malik
amil kimi qəbul edilməlidir.

Açar sözlər: innovasiyalı istehsal, sənaye, iqtisadi məqsədəuyğunluq,
innovasiya iqtisadiyyatı, enerji, diaqnostik və analitik qiymətləndirmə, sə-
naye texnologiyaları, investor, təşviq konsepsiyası, innovasiya fəaliyyəti,
ekoloji-iqtisadi səmərəlilik, məhsul, intensiv inkişaf, modernləşdirmə,
yenidən strukturlaşma və xarici təcrübə

Giriş
Dinamik inkişaf edən Azərbaycanın iqtisadiyyatının və o cümlədən sə-

nayesinin əldə etdiyi nailiyyətlərdə elmi-texniki tərəqqiqnin rolu artmaq-
dadır.  Dünyanın qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsi, perspektiv inkişaf
meyillərinin və mövcud reallıqların tələbləri nəzərə alınmaqla onların mən-
imsənilməsi, texnoloji və bir sıra digər xarakterli innovasiyaların trans-
ferinin çevik və işlək sisteminin yaradılması, respublikanın elmi-texniki
potensialından istifadə səmərəliliyinin yüksəldilməsi, sənaye
texnologiyaların ekoloji ekspertizası sisteminin beynəlxalq standartlar
səviyyəsində qurulması və bu kimi bir sıra digər tədbirlər, innovasiyalı
inkişafı dəstəkləməklə, sənayedə məcmu səmərəliliyi yüksəldir. Qeyri-neft
sektorunun inkişafının prioritetliyinin bəyan edilməsi, bu istiqamətdə həy-
ata keçirilən kompleks xarakterli tədbirlərin səmərəliliyində innovasiya
amilinin artan rolu müşahidə olunur.

Sənaye�istehsalinin�innovasiyali�inkişafinin�iqtisadi�mühiti
Sənayenin qeyri-neft bölməsində inkişafın üstün artım tempinin əldə

olunması, istehsal prosesində hərtərəfli yenilənmə tədbirlərinin
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əsaslandırılmasında texniki-iqtisadi amillərin diqqət mərkəzində saxlan-
ması, demək olar ki, ən çox rast gəlinən yanaşmadır. Bununla belə, bir çox
tədqiqatçıların fikrincə müasir istehsal sistemlərinə münasibətdə texniki-
iqtisadi aspektlərlə kifayətlənmək məqbul yanaşma deyildir. Məsələ on-
dadır ki, innovasiyalı inkişafın dəyərləndirilməsində texniki-iqtisadi
aspektlər, iqtisadi məqsədəuyğunluq məsələlərinin ikinci plana keçməsi
ehtimalını yüksəldir. Deyək ki, məhsul vahidinin istehsalına xərclərin
azaldılması, innovasiya iqtisadiyyatının həm klassikləri, həm də hazırki
tədqiqatçılarının fikrincə innovasiyalı istehsalın təşviqinə məhdudiyyət
şərtlərindən biri kimi çıxış edə bilər.  İlk baxışda, innovasiyalı istehsalın
ənənəvi istehsal sistemlərindən ciddi fərqi kimi ortaya çıxan bu cəhət, əs-
lində cari istehsal fəaliyyətinin rəqabət qabiliyyətinin dəstəklənməsinə
yönəlmiş tədbirlərin səmərəliliyinə zaman məhdudiyyətləri ilə əlaqədardır.
Başqa sözlə, sənaye istehsalında cari səmərəliliyə yönəldilən əlavə resurs
(əmək, maliyyə, maddi və digər resurslar) innovasiya fəallığının maliyyə
stimullaşdırılması imkanlarını məhdudlaşdıra bilər və i.a.    

İstehsal prosesində yeniliklərin əsas məqsədi, məhsuldarlığı artırmaq
və məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq hesabına istehsalçı müəssisənin
rəqabət qabiliyyətini yüksəltməkdir. Əlbəttə, istənilən  təkmilləşdirmə is-
tifadə olunmamış imkanların gerçəkləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu baxım-
dan xərc amili, əksər hallarda mühüm rol oynayır. Qarşılanmayan tələbat
həmin imkanların gerçəkləşdirilməsinin zəruri şərtidirsə, müvafiq ödəniş
qabiliyyətli tələb haqqında danışılan gerçəkləşdirmə prosesini mümkün
edən kafi şərtdir. Bir sözlə, istehsalın  innovasiyalı inkişafının məqsədi
əlavə vəsait qoymaqla, əlavə gəlir götürmək məsələləsinə gətirilir. Əksər
hallarda iqtisadi məqsədəuyğunluq əsas meyar kimi götürülür.    

İstehsalda, o cümlədən sənaye istehsalında bu və ya digər əhəmiyyətli
yenilik, nəticə etibarı ilə həmin fəaliyyətin məcmu iqtisadi səmərəliliyində
öz əksini tapmalıdır. Başqa sözlə, xammaldan hazır məhsula qədərki bütün
proseslərin iqtisadi məqsədəuyğunluq meyarı ilə qiymətləndirildiyi artım
iqtisadiyyatında, səmərəliliyi və yeniliyi xarakterizə edən göstəricilər
arasında kifayət qədər sıx korrelyasiya asılılığı mövcuddur. Bununla belə,
həmin asılılığın xarakteristikası nəinki metodiki və informasiya, habelə ter-
minoloji məsələlərə aydınlıq gətirməyi tələb edir. Belə ki, innovasiya və
innovasiyalı inkişaf, innovasiya fəaliyəti, innovasiyalı proseslər, məhsul
və proses innovasiyaları və bu kimi bir sıra digər anlayışlar bir əsrdən artıq
bir dövr ərzində tətdiqatçıların diqqət mərkəzində olsa da, onlar  münasi-
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bətdə fikir ayrılıqları qalmaqda davam edir. 
Yeni yaradılmış məhsul, yeni təşkil edilmiş proseslərin və s. hansı

məkanda və hansı keyfiyyətdə yeni olması məsələsi də indiyə qədər müza-
kirə obyekti olaraq qalır. Bu və digər aspektdə innovasiyalı istehsal an-
layışına aydınlıq gətirmək üçün, ilk növbədə innovasiyalı iqtisadiyyat
nəzəriyyəsinin banisi Y.Şumpeterin ötən əsrin əvvəlində yazdığı “İnno-
vasiyalı iqtisadiyyat nəzəriyyəsi” kitabındakı müddəalara nəzər salaq.
1911- ci ildə ilk dəfə, sonralar dəfələrlə nəşr edilən həmin kitabda Y.Şum-
peter iqtisadi artım və iqtisadi inkişaf anlayışlarının fərqli cəhətlərini
dəqiqləşdirmiş və bu müstəvidə innovasiya anlaşına tərif vermiş, inno-
vasiyaları təsnifləşdirmişdir. Bu zaman məqsədyönlü iqtisadi-təsərrüfat
fəaliyyətində və onun nəticələrində innovasiyalılığı şərtləndirən əsas
məqamlar aşağıdakı kimi şərh edilir:

- yeni məhsulun, başqa sözlə istehlakçıların indiyə qədər tanımadığı
məhsulun və ya artıq mövcud olan məhsulun yeni keyfiyyətinin yaradıl-
ması;

- sənayenin bu sahəsində məhsul istehsalının sınaqdan çıxarılmamış
yeni üsulunun yaradılması. Bu halda həmin üsulun yeni elmi kəşfə əsaslan-
ması qətiyyən vacib şərt deyildir; 

- ölkə sənayesinin konkret sahəsinin indiyə qədər məhsul çıxarmadığı
yeni bazarın açılması. Bu halda həmin bazarın əvvəllər mövcud olub, ol-
maması şərti qətiyyən vacib deyildir; 

- yeni istehsal amillərinin kəşfi. Bu halda da həmin amilin (mənbənin)
əvvəllər mövcud olması və ya yenidən yaradılması qətiyyən vacib şərt dey-
ildir;

- bazarın müvafiq seqmentində inhisarçılıq yaradan və ya onu aradan
qaldıran yeni müəssisənin (təşkilatının) yaradılması. 

İstehsal fəaliyyəti ənənəvi olaraq xammaldan hazır məhsula qədər baş
verən çevirmə və çevrilmə (maddi istehsalda bəzi proseslər, deyək ki, bi-
oloji və s. təkanverici təsirdən sonra kənar müdaxilə olmadan (öz-özünə)
davam edir) proseslərinin qaydaya salınmış məcmusu kimi qəbul edilir. Bu
qaydalar sisteminə texnologiyalar kimi yanaşdıqda, onlarda edilən hər
hansı əhəmiyyətli müsbət dəyişikliyi texnoloji yenilik hesab etmək
mümkün deyildir. Müvafiq ədəbiyyatda göstərildiyi kimi əhəmiyyətli dəy-
işikliklərə məruz qalmış, yeni tətbiq olunmuş məhsul və təkmilləşdirilmiş
məhsul və proseslər yeniliyin nəticəsi kimi təqdim olunur. Digər tərəfdən
onu da qeyd edək ki, istehsal prosesində bu və ya digər faydalı dəyişikliklər
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təkcə texnoloji xarakterli deyildir. Xammalın tərkibində, istehsalın xam-
malla təminatında, hazır məhsulun keyfiyyətində, onun əsas kompo-
nentlərində, istehsal proseslərinin idarə edilməsində, sahədaxili və
sahələrarası əlaqələrin xarakterində baş verən dəyişikliklər də əhəmiyyətli
yenilikləri şərtləndirə bilər. Başqa sözlə, istehsalla bağlı texnoloji inno-
vasiyalarla yanaşı, texniki, maliyyə, idarəetmə  və i.a. xarakterli inno-
vasiyalar yaranır, yayılır və istifadə olunur. 

İstehsalın sadalanan xarakteristikalarında dəyişikliklərin dərəcəsi, on-
ların kompleksliyi innovasiyalı inkişaf üçün kifayət edə və ya etməyə bilər.
Artıq qeyd olunduğu kimi, qismən təkmilləşdirilmiş, əsaslı surətdə təkmil-
ləşdirilmiş və yeni məhsul (proses) innovasiyalı hesab olunur. Başqa sözlə,
mahiyyət etibarı ilə baş verən müsbət və faydalı dəyişikliklərdə ifadə olu-
nan təkmilləşdirmə istehsalın və onun nəticəsinin (məhsulun) yeniləşməs-
inə dəlalət edir. Bir sözlə, innovasiyalı istehsal əsasında texnologiyada
əksini tapmış yeni biliklər, NOU-HAU, istehsal amillərinin yeni kombi-
nasiyası, istehsalın təşkili və idarə edilməsinin yeni üsulları duran  is-
tehsaldır.

İstehsalda, xüsusilə sənaye istehsalında ənənəvi strukturun və onu
çərtləndirən əlaqələrin səmərəliliyi, həlledici dərəcədə onların ahəngdarlığı
və etibarlılığından asılıdır. Ənənəvi istehsal əlaqələrində etibarlılıq,
davamlı tərəfdaşlıq effekti ilə, sonuncu isə öz növbəsində tarazlı inkişaf
imkanlarının reallaşdırılması səviyyəsi ilə  əlaqədardır. İnnovasiyalı iqti-
sadiyyat nəzəriyyəsinin klassiklərinin fikrincə ənənəvi əlaqə və strukturun
yenilənməsində tədricilik, texnoloji və bir sıra digər aspektlərdə tərəqqinin
arzu olunan miqyası və tempini əldə etməyə, heç də həmişə imkan vermir.
Odur ki, sənayedə yenilikçi sahibkarlığın əldə etdiyi müsbət nəticələr,
ənənəvi istehsalda əldə olunmuş tarazlığın pozulması ilə şərtlənən neqativ
nəticələrlə (cari istehsal proqramlarımın icrasında ləngimələr, transaksion
məsrəflərin və zərərlərin artması və i.a.) müqayisə olunmalı, onların fərqi
indikativ göstərici qismində diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Bu zaman
yeniliyi zəruri edən radikal addımlar hərtərəfli əsaslandırılmalı, ənənəvi is-
tehsal sistemində birmənalı olaraq köhnə hesab edilən elementlər texniki-
iqtisadi səmərəlilik  meyarları üzrə əsaslandırılmış ardıcıllıqla
kənarlaşdırılmalı, texniki-texnoloji yenilənmənin müxtəlif aspektlərini əks
etdirən aralıq göstəricilər və mümkün olduğu dərəcədə məcmu
səmərəliliyin dəyişməsi göstəriciləri  monitorinq edilməlidir.

Bilyin dəyər mənbəyi kimi çıxış etdiyi innovasiyalı istehsal ödəniş qa-
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biliyyətli bazar tələbinin dəstəklənməsini nəzərdə tutur. Bazarın müvafiq
seqmentlərinə elmtutumlu və yüksək texnoloji məhsulların yeridilişinin
təmin edilməsi elmi-istehsal layihələrinin işlənib hazırlanması və həyata
keçirilməsi proseslərinin maliyyələşdirilməsində maraqlı olan investorların
cəlb edilməsi mexanizminin səmərəliliyindən asılıdır.  

İnnovasiyalı istehsalın resurs təminatında, o cümlədən istifadə olunan
resursların istifadəsində və təkrar istifadəsində nisbətlər intellektual
resursların xeyrinə sürətlə dəyişməkdədir. Inkişaf edən ölkələrdə istehsalın
resurs təminatında intellektual resursların xüsusi çəkisi əhəmiyyətli ol-
madığı halda, son tədqiqatlara görə inkişaf etmiş ölkələrdə innovasiyalı is-
tehsalda intellektual resursların maddi resurslara və maliyyə resurslarına
nisbəti 5:6 və 6:1 civarında tərəddüd edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
intellektual resurslar istifadə prosesində mənəvi aşınma, yəni aktuallığın
azalması halları nəzərə alınmazsa öz dəyərini itirmədiyindən, onların təkrar
istifadəsi imkanları böyükdür. 

Görmək çətin deyildir ki, texnoloji və digər fiziki xarakterli təkmil-
ləşdirmələr, istehsalın yeniləşməsinin iqtisadi məqsədəuyğunluq aspek-
tlərini aktuallaşdırır. XX əsrin son onilliklərində ən inkişaf etmiş ölkələrdə
qazanılmış təcrübə postsənaye dövründə innovasiya iqtisadiyyatının aparıcı
rol oynayacağını söyləməyə əsas verir. Görkəmli alimlərin əksəriyyətinin
fikrinə görə, məhz innovasiyalı iqtisadiyyat dünyanın iqtisadi güc mərkə-
zlərini formalaşdıran inkişaf etmiş ölkələrin qüdrətini şərtləndirən əsas
amildir.  İnkişaf etmiş və inkişaf edən ölkələr arasında innovasiyalı
inkişafın tempində ciddi fərqlər mövcuddur. Eyni zamanda onu qeyd edək
ki, innovasiyalı inkişafın tempi və miqyası, həlledici dərəcədə ölkənin iqti-
sadi qüdrətindən asılı olduğu üçün, bu baxımdan ölkələr arasındakı fərqlər
artmaqdadır.

XXI əsrin əvvəllərinə olan ilkin məlumatlar innovasiya iqtisadiyy-
atının sistem əmələ gətirən elementlərinin mürəkkəbləşdiyini təsdiq et-
məkdədir. Belə ki, innovasiyalı inkişafın cizgiləri, nəinki iqtisadiyyatın
bütün sahələrində, eyni zamanda həyat fəaliyyətinin bütün istiqamətlərinidə
özünü aşkar şəkildə göstərməkdədir. İnnovasiyalı istehsalın iqtisadi aspek-
tlərinin innovasiya iqtisadiyyatının problemləri müstəvisində araşdırılması,
belə deməyə kifayət qədər əsas verir ki, yüksək ixtisaslı və kreativ
düşüncəli insanlar, insan kapitalı yeni ideyaların generasiyasına əsaslanan
innovasiyaların yaranması, yayılması və istifadəsinin aparıcı amili olmaqla,
innovasiya iqtisadiyyatının bazis şərtlərindən biridir. 
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İnnovasiyali�istehsalin�iqtisadi�məqsədəuyğunluğu�aspektləri
İnnovasiyalı istehsalda informasiya təkcə uçot, təhlil, qiymətləndirmə,

proqnozlaşdırma, idarəetmə və rəhbərlik üçün deyil, habelə bilavasitə
yaradıcı fəaliyyətdə istifadə olunur. Haqqında danışılan istehsal prosesləri,
sözün həqiqi mənasında yeni biliklərə əsaslandığından, onun iştirakçıları
hazırlığın yeni keyfiyyət tələblərinə cavab verməli, kreativ düşüncəli və
mövcud reallığı obyektiv qiymətləndirən olmalıdır. Yeni, innovasiyalı
inkişaf tələblərinə cavab verən mütəxəssislərin hazırlanması kadr hazırlığı
sisteminin modernləşdirilməsini tələb edir. Kadr hazırlığı sisteminin mod-
ernləşdirilməsi fasiləsiz təhsilin bütün mərhələlərini əhatə etməli, elm-təh-
sil-istehsal zəncirində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq imkanlarının maksimal
surətdə reallaşdırılması üçün şərait yaratmalıdır. 

İnnovasiya iqtisadiyyatın özünəməxsusu cəhətlərindən biri izafi mən-
fəətin, əsasən istehsal hesabına deyil, bazarın yeni seqmentlərinin yaran-
ması hesabına başa gəlməsidir. İnnovasiyalı istehsalın dayanıqlı inkişafı
onun sosial-iqtisadi məqsədəuyğunluğunu təsdiqləyən amillər kom-
pleksinin təsiri altında formalaşır. Ümumiyyətlə, dayanıqlı inkişaf biosferin
vəziyyəti, bəşəriyyət, istehsal, istehlak kimi amillərin təsir mühitində
ahəngdar və davamlı fəaliyyəti nəzərdə tutur.  XX əsrin 90-cı illərinin
əvvəlində aktuallaşan problemlər dayanıqlı inkişaf konsepsiyasınan hazır-
lanmasında planetin imkanlarına nəzər salmağı zəruri etdi. 1992-ci ildə
ətraf mühit və inkişaf üzrə BMT-nin keçirdiyi konfransda (Rio-de-
Janeyroda)  dayanıqlı inkişaf  konsepsiyası yeni əsrdə bütün ölkələr üçün
fəaliyyət proqramı kimi tövsiyə olunan sənəd müzakirəyə təqdim olundu.
Bu istiqamətdə sonrakı illərdə müxtəlif səviyyələrdə həyata keçirilən təd-
birlər, aparılan kompleks elmi araşdırmalar dayanıqlı inkişafda innovativlik
amilinin artan rolunu təsdiqlədi. 

İnnovasiyalı iqtisadiyyatın dayanıqlığı maddi istehsal fəaliyyətinin
səmərliliyindən, onun bilik iqtisadiyyatından bəhrələnməsi dərəcəsindən,
istehsalın innovasiyalılığı isə öz növbəsində daxili əlaqələrin qarşılıqlı fay-
dalılığından və xarici təsirlərə reaksiyaların adekvatlığı səviyyəsindən və
bu kimi bir sıra digər amillərdən asılıdır. Digər tərəfdən digər iqtisadi
fəaliyyət istiqamətləri kimi maddi istehsal fəaliyyətinin dayanıqlığı sahə-
daxili və sahələrarası əlaqələrin davamlılığı və etibarlılığı şəraitində təmin
oluna bilər. “İqtisadiyyatın dayanıqlığı onun elementlərinin sistemdaxili
şaquli və üfüqi əlaqələrin davamlılığı və etibarlılığını, onların daxili və
xarici «təzyiqə» dözmək qabiliyyətini əks etdirir” (1, s.12).
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İnnovasiyalı istehsalın iqtisadi səmərəliliyi, istehsal fəaliyyətinin in-
novativliyi prinsiplərinə riayət edilməsi dərəcəsi ilə qarşılıqlı surətdə əlaqə-
dardır. Qənaətcillik və resursların təkrar istifadəsi, habelə  bərpa olunan
enerji mənbələrindən istifadə orta və uzaq perspektivə problem yaratmayan
inkişaf strategiyasının reallaşdırılmasının şərtidir. Digər tərəfdən, ekoloji-
iqtisadi səmərəliliyin məqbul həddinin təmin edilməsində mütərəqqi
resursqoruyucu, o cümlədən enerjiqoruyucu texnologiyaların tətbiqi
həlledici rola malikdir.  

İnnovasiyalı istehsal fəaliyyətinin ahəngdarlığı və həmin fəaliyyətin
nəticələri haqqında danışılan fəaliyyətin idarə edilməsi sisteminin
səmərəliliyi ilə bilavasitə əlaqədardır. Yeniliklərin yaranması, yayılması və
istifadəsi prosesləri, məqsədyönlü fəaliyyətdə kifayət qədər uzun bir müd-
dət ərzində təşəkkül tapmış bir çox struktur elementləri ilə yanaşı,
idarəetmə streotiplərinə də tamamilə yeni müstəvidə baxmağı obyektiv
zərurətə çevirir.   İnnovasiyalı istehsal fəaliyyətinin idarə edilməsi sistem-
inin səmərəliliyini şərtləndirən amillər qismində, ilk növbədə idarəetmənin
elmi təşkili, o cümlədən idarəetmə qərarlarının elmi əsaslandırılması
səviyyəsi qeyd edilməlidir.  

Milli iqtisadiyyatın dinamik inkişaf imkanlarının genişləndiyi və həmin
imkanların reallaşdırılması arealının genişləndirilməsində insan amilinin
rolunun artdığı hazırki şəraitdə “istehsal (o cümlədən, digər fəaliyyət
sahələrinin) elmi idarə edilməsi əməyin elmi təşkilinə, sistemli təhlilə,
qərarların qəbul edilməsi prosesində elmi cəhətdən əsaslandırılmış metod-
lara söykənir” (2, s.14).Doğrudan da, sənaye istehsalının innovasiyalı-in-
tensiv inkişafında, onun idarə edilməsində müasir informasiya
kommunikasiya texnologiyaların nailiyyətlərindən nə qədər fəal və geniş
istifadə olynsa da, idarə etmə qərarlarının qəbulu mərhələsində insanın
həlledici rolu qalmaqda davam edir. 

İnnovasiyalı istehsal proseslərinin zaman amilinə görə
fərqləndirilməsi, onların iqtisadi aspektlərinin araşdırılması baxımından
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məsələ ondadır ki, innovasiyalı istehsalın
qısamüddətli inkişaf perpspektivləri istehsal güclərinin qismən yenilən-
məsini nəzərdə tutursa, uzunmüddətli perspektivə həmin güclərin keyfiyyət
baxımından əsaslı surətdə yenilənməsi nəzərdə tutula bilər. İkinci halda
elmi-istehsal layihələrinin resurs təminatında köklü dəyişikliklər baş verə
və onların maliyyələşdirilməsinin konseptual və strateji prioritetləri də ye-
nilənə bilər. Başqa sözlə, innovasiyalı istehsalın uzunmüddətli perspektivə
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hesablanmış strateji hədəflərində, təcrübədən göründüyü kimi bütün
resurslar, bir qayda olaraq dəyişənlər qismində nəzərdən keçirilir.

İnnovasiyalı istehsalda resursların çoxtəyinatlılığı, istehsal güclərinin
modernləşdirilməsi və bu kimi bir sıra digər amillər onun texniki, texnoloji
nəticələrinin kifayət qədər böyük intervalda tərəddüd etməsinə səbəb olur.
Haqqında danışılan istehsal proseslərinin texniki nəticələrini əks etdirən
göstəricilər informasiya iqtisadiyyatının inkişafının tempi və miqyası ilə
bilavasitə bağlıdır. Həmin əlaqənin milli innovasiya sisteminin konsep-
siyasının əsas hipotezlərinə uyğunluğu dərəcəsi yüksəldikcə, təcrübədən
göründüyü kimi, yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından is-
tifadə inkanları artır.

“İqtisadi artımın və innovasiya fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi inno-
vasiyanın tətbiqinin yekun nəticələrinin tənqidi təhlili neoklassik artım
modellərinin texniki tərəqqi ilə məhdudlaşdığını, yeni iqtisadi şəraitdə
texniki tərəqqi amilinin qiymətləndirilməsinin qəbul olunmuş statistik
üsullarının kifayət etməməsini və innovasiya proseslərinin dəyərinin
ölçülməsi prinsiplərinin şərtiliyini göstərsə də XX əsrin son onilliyindən
başlayaraq iqtisadi tsiklin nəticələri yeni informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının əmək məhsuldarlığının, iqtisadiyyatın ümumi
səmərəliliyinin yüksəldilməsinə müsbət təsiri MİS konsepsiyasının əsas
nəzəri hipotezlərini formalaşdırmışdır” (3, s. 29).

Qabaqcıl xarici təcrübənin təhlili və aparılmış araşdırmalar belə
deməyə, kifayət qədər əsas verir ki, innovasiyalı istehsalın iqtisadi
səmərəliliyi, xüsusilə ilkin mərhələlərdə yeniliklərə həssaslığın mo-
tivləşdirilməsi sisteminin xarakterindən və onun innovasiyalı-intensiv
inkişaf tələblərinə adekvatlığından, əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. İstehsal
prosesində müxtəlif xarakterli yeniliklərə həssaslığın motivləşdirilməsinin,
maliyyə tutumlu olduğunu nəzərə alaraq diaqnostik və analitik
qiymətləndirməni nəzərdə tutan selektiv təşviq konsepsiyasına əsaslanması
tövsiyə olunur. Həmin sistemdə innovasiyalı istehsalın selektiv stimul-
laşdırması üzrə qərarların qəbulu meyarlarına münasibət çevik və əlbəttə
hərtərəfli əsaslandırılmış olmalıdır. Məsələ ondadır ki, sənayedə inno-
vasiyalı-intensiv inkişaf prioritetləri kifayət qədər uzun müddət üçün
müəyyən edilsə də, onların reallaşdırılması prosesində təshihlərə ehtiyac
yaranır. Həmin təshihlərin yüksək tezliyi, qabaqcıl təcrübədən göründüyü
kimi nadir rast gəlinən hal deyildir. Belə vəziyyəti şərtləndirən səbəblər
qismində, ilk növbədə elmi texniki tərəqqinin yüksək tempi, yüksək
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texnologiyaların yayılma arealının sürətlə genişlənməsi, innovasiyaların
investisiyalaşdırılması imkanlarının bazar iqtisadiyyatının inkişafının tsik-
lik xarakterindən güclü asılılığı qeyd olunmalıdır.

Nəticə
Sənaye istehsalının innovasiyalı inkişafında iqtisadi məqsədəuyğunluq

iqtisadi-ekoloji tələblərə cavab verdiyi dərəcədə məqbul sayıla bilər. Sə-
naye texnologiyalarının yenilənməsi ideyası ilə, həmin ideyanın kommer-
siyalaşdırılaraq təcrübədə reallaşması arasında keçən müddət, innovasiyalı
sənaye fəaliyyətinin səmərəliliyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb
edir. Həmin qiymətləndirmənin nəticələrinin potensial investor üçün nə
dərəcədə cəlbedici olması, modernləşdirmə, yenidən strukturlaşdırma pros-
eslərinin davamlılığında həlledici rola malik amil kimi qəbul edilməlidir.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются экономические вопросы инновацион-
ной деятельности в промышленности. Исследованы основные
аспекты экономической целесообразности инновационного производ-
ства. Выявлены факторы обуславливающие благоприятной экономи-
ческой среды развития инновационного промышленного



İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (17) 2019

İNNOVASİYALI İSTEHSALIN İQTİSADİ 
MƏQSƏDƏUYĞUNLUQ ASPEKTLƏRİ İQTİSADİYYAT

29

производства.  
Говориться, что экономическая эффективность инновационного

производства, взаимосвязаны степенью соблюдения принципов инно-
вационной деятельности производства. Экономность и повторное
использование ресурсов, а также использования возобновляемых ис-
точников энергии на среднюю и дальнюю перспективу не создающая
проблем  реализации стратегии развития. С другой стороны, обес-
печение прогрессивного ресурсов вложения в удовлетворительный
предел экологическо-экономической эффективности, в том числе ре-
шающую роль играет применение энергозащитной технологии.

Отмечается, что в промышленном производстве важным
новшеством, в конечном итоге их деятельности в экономической эф-
фективности должны найти свое отражение. Так, инновация и ин-
новационное развитие, инновационная деятельность, инновационные
процессы, продукции и процесс инновации, и ряд других понятий не-
смотря на то, что на протяжении более одного века находиться в
центре внимания исследователей, все равно продолжается оста-
ваться к ним разногласие.

Анализ продвинутого зарубежного опыта и дает основание
говорить о том, что экономическая эффективность производства,
в частности на ранних этапах ее развития и достижениях mo-
tivləşdirilməsi инновационное-интенсивные требованиям adekvatlığın-
dan, в значительной степени зависит от характера инновационных
исследований, проведенных в статье достаточно, неистовый си-
стемы. В процессе производства различного рода новшествам, неис-
товыйmotivləşdirilməsinin финансовых затрат, учитывая, что
диагностические и аналитические оценки концепции, предусматри-
вающей на селективном стимулировании рекомендуется. В этой си-
стеме принятия решений по критериям быстрого и должны быть
всесторонне обоснованный отношение к селективному stimullaşdır-
ması инновационного производства.

Инновационное промышленного производства в развитии эконо-
мической целесообразности экономико-экологического требованиям
насколько, может считаться приемлемым. Идея обновления с этой
идеи на практике реализации инновационной деятельности вновь
требует оценки эффективности промышленности, в прошлом время
между kommersiyalaşdırılaraq, промышленных технологий. Эти
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оценки последствий потенциального инвестора, насколько привлека-
тельной для того, чтобы вновь играет решающую роль фактор дол-
жен быть принят как davamlılığında процессов модернизации,
структуризации.

Ключевые слова: Инновационное производство, промышлен-
ность, экономическое целесоответствие, инновационная экономика,
энергетика, диагностическое и аналитическая оценка, промышленная
технология, инвестор, обнадеживающая концепция, инновационная
деятельность, экология-экономическая эффективность, продукт, ин-
тенсивное развитие, модернизация, реструктуризация и зарубежный
опыт.
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XÜLASƏ

Elmi məqalənin əsas məqsədi, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin
milli, iqtisadi, təhlükəsizlik strategiyasının, əhalinin yaşayış səviyyəsinin
öyrənilməsi və təhlilindən ibarətdir. Əhalinin ərzaqla təmin edilməsi fərdi,
korporativ, milli səviyyələrdə praktiki aspektlərin seçilməsi ilə müəyyən-
ləşdirilir. Müasir Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında müəyyən
işlər görülür, müxtəlif proqramlar tətbiq edilir, dövlət dəstəyinin rolu da
vurğulanır.

Açar sözlər: Ərzaq təhlükəsizliyi, milli-iqtisadi təhlükəsizlik, kənd
təsərrüfatı, sosial-iqtisadi, ərzaq məhsulları, ölkənin inkişafı. 

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi milli iqtisadi təhlükəsizliyinin və sosial ri-
fahın ayrılmaz hissəsidir. Eyni zamanda bu məsələ dövlət siyasətinin prior-
itet istiqamətidir və  özündə bir sıra amillərin (idarəetmə, demoqrafik,
ekoloji, təbii ehtiyatlar) təsirini ehtiva edir. Dövlətin sosial-iqtisadi siyasəti
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə  bilavasitə əlaqədardır. Bütün bun-
lar  milli iqtisadi islahatlar strategiyasının hazırlanmasında, effektiv hüquqi
normaların tətbiqində, əhalinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında,
bütövlükdə davamlı inkişafın əldə edilməsində  mühüm rol oynayır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi və siyasi proseslərin bir-birindən asılı
olduğu dünyada ərzaq təhlükəsizliyi böyük əhəmiyyət kəsb edən qlobal
problem kimi qəbul edilir. Beynəlxalq səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyi an-
layışı çox vaxt ölkələr arasında əmək  bölgüsü ilə əlaqələndirilir.  Dünya
birliyinin gələcək vəziyyətinin müəyyən edilməsi, təbii ehtiyyatların o
cümlədən qida balansının əldə edilməsi qlobal problem kimi
qiymətləndirilir. Lakin hər şey əhalinin  ərzaqla təmin edilməsi,
səmərəliliyin artırılması və  fərdi, korporativ, milli səviyyədə praktiki as-
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pektlərin kifayət qədər seçilməsi ilə müəyyənləşdirir. Ölkənin ərzaq təh-
lükəsizliyi siyasətinin ali məqsədi əsas ərzaq məhsulları üzrə xarici
bazarlardan asılılığın azaldılması, etibarlı daxili və xarici ərzaq təminatı
mexanizmlərinin yaradılması və qəbul edilmiş beynəlxalq normalara uyğun
olaraq, hər bir vətəndaşın lazımı ərzaq məhsulları ilə təchiz edilməsindən
ibarətdir [1]. Bu məqsədə uyğun olaraq aşağıdakı məsələlər həll olun-
malıdır:

- Milli və Beynəlxalq səviyyədə qida təhlükəsizliyinin mahiyyəti
aşkara çıxarmaq;

- Qida təhlükəsizliyinin vəziyyətini müəyyənləşdirən daxili və xarici
amillərin müəyyən etmək;

- Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində dövlətin siyasətini
qiymətləndirmək;

- Ərzaq təhlükəsizliyinin hazırkı vəziyyətinin təhlili;
- Əsas ərzaq növləri ilə təmin olunma tendensiyalarının öyrənilməsi;
İqtisadiyyatda qlobal problemlərin aktuallığı artıqca, dünyanın bir çox

inkişaf etmiş ölkələrində ərzaq təhlükəsizliyi kəskinləşir, insanların sayı
artır onlar aclıqdan əziyyət çəkir. Bu baxımdan hər il qlobal, regional və
milli səviyyədə ərzaq təhlükəsizliyi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişikliklərə
məruz qalır. Cəmiyyətin bütün üzvləri kənd təsərüfatında qabaqcıl
texnologiyaların və metodların tətbiqi, fundamental və təxirəsalınmaz təd-
birlər tələb edən islahat aparılır. 

Ərzaq təhlükəsizliyi müəyyən edilmiş keyfiyyət standartları
çərçivəsində əhalinin qida məhsullarına olan tələbatının fasiləsiz, uzun-
müddətli ödənilməsini təmin edən tədbirlər sistemini nəzərdə tutur. Ərzaq
təhlükəsizliyi insanın varlığında rolu əsas göstəricidir. Hər bir insan üçün
gündəlik olaraq yüksək keyfiyyətli və müxtəlif növlü ərzaqların qəbulu
vacibdir. Əhalinin qidalanma səviyyəsi ölkənin ümumi iqtisadi inkişaf
səviyyəsini müəyyən edir. Ərzaq məhsullarının istehsalı, istehsal növünün
ilkin şərtidir. Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatı iqtisadi strukturun
həyat qabilyyətliliyinin vacib və müəyyənləşdirici faktorudur. Ərzaq prob-
lemi insanın yarandığı gündən mövcud olmuş öz xüsusiyyəti və inkişafı
ilə dəyişmişdir. XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq ərzaq  problemi prob-
lemə çevrilmişdir. Ərzaq məhsulları cəmiyyətdə lazımı miqdarda  istehsal
olunmadıqda öz növbəsində ciddi sosial-siyasi problemə çevrilir. Ərzaq
çatışmazlığı problemini yaradan səbəblər müxtəlifdir: müharibələr, təbii
fəlakətlər, iqtisadi böhranlar, radikal dəyişikliklər, ərzaq istehsalı obyek-
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tlərinin əraziyə görə qeyri-bərabər yerləşməsi və s. Dövlət və bütün
bəşəriyyət üçün ərzaq təhlükəsizliyinin stabil təminatı ən vacib
məsələlərdəndir. Dövlətlərarası ticarətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq ərzaq
problemi bir qrup dövlətlərin digərləri üzərində siyasi təzyiq vasitəsinə
çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Belə ölkələr digər ölkələrdə ərzaq problemini
mütəmadi olaraq öyrənirlər. Öz ölkələrində ərzaqla təminatı yüksək
səviyyədə saxlayaraq digər ölkələrin bazarlarında öz paylarını
genişləndirməyə çalışırlar. 

FAO-nun araşdırmalarına görə, kənd təsərrüfatına investisiyalar 50%
artırılmalıdır. 2050-ci ildə 9,1 milyon nəfəri doydurmaq üçün hər il inkişaf
edən ölkələrin kənd təsərrüfatı istehsalına və xidmətlərinə təmiz investisiya
qoyuluşu şəklində 83 milyard ABŞ dolları təklif olunacaq Tələb olunan in-
vestisiyalar kənd təsərrüfatı istehsalına və heyvandarlığa, o cümlədən
soyuducu kameralara, anbar və marketinq ximətlərinə, ilkin emala
yönəldilməlidir [2]. 

Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin inkişaf etdirilməsi
ilə bağlı tədbirlər Azərbaycan Respublikasının Prezidentin fərmanlarında
ölkə əhalisinin qida məhsulları ilə təmin edilməsi dövlətin sosial-iqtisadi
siyasətinin vacib istiqamətlərindəndir. Ölkəmizdə ərzaq məhsullarının key-
fiyyətinin yüksəldilməsi, bu sahədə aparılan işlər sahəsində müəyyən
nailiyyətlər əldə edilmişdir. Görülmüş bu işlər əhalinin keyfiyyətli ərzaq
məhsulları ilə təmin etməkdir. Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsal
olunmuş məhsulların qlobal ixracda yüksək əlavə dəyər yaradılmaqla xü-
susi çəkisinin getdikcə artması müşahidə olunur. 

Azərbaycan Respublikası 2000-ci ilin iyununda Avrоpa kоmissiyasının
ərzaq təhlükəsizliyi prоqramına qatılmaq üçün memоrandum imzalamışdır.
Beləliklə, ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi prоqramı tərtib olunaraq 2001-ci il 2
mart tarixində ölkə prezidenti tərəfindən qəbul olunan sərəncamla öz təs-
diqini tapmışdır.  Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 11 fevral
2004 -cü il tarixli 24 saylı fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respub-
likası regiоnlarının sоsial - iqtisadi inkişafı Dövlət Prоqramı (2004 - 2008-
ci illər)”nın, 25 avqust 2008-ci il tarixli 3004 sayliı sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2008 - 2015 - ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin
ərzaq məhsulları ilə etibarlı 80 saylı fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası regiоnlarının 2009 - 2013 - cü illərdə sоsial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Prоqramı”nın və digər nоrmativ - hüquqi aktların hərəkətverici
qüvvə оlmasıdır. Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı kifayət qədər geniş və
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çoxtərəfli problemləri əhatə edən milli təhlükəsizlik sisteminin mühüm
tərkib hissəsidır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən müəyyən edilib
ki, Azərbaycan Respublikası gündəlik və illik qida nоrmasından xeyli aşağı
yeyinti məhsulları istehlak edir ki, bunların da  əksəriyyətini özündə yüksək
miqdarda kalori olan məhsullar təşkil edir. Dünya əhalisinin illik
adambaşına düşən ət və ət məhsulları norması 84 kilоqram təşkil edir. Bu
rəqəm ölkəmizdə adambaşına isə 33 kilоqrama bərabərdir. Süd və süd məh-
sulları isə adambaşına 360 kilоqram, il ərzində  cəmi 248 kilоqram, balıq
və balıq məhsullar üçün illik nоrma 20 kilоqram il ərzində 6,8 kilоqram,
yumurta məhsulları 280 ədəd  olduğu halda 2 dəfə az, 131 ədəd istehlak
edilir. BMT tərəfindən yaradılan Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının
statistik göstəricilərinə görə  Azərbaycanda gün ərzində yeyinti məh-
sullarının istehlakı səviyyəsi xeyli aşağıdır. Azərbaycan Respublikasında
adambaşına  gün ərzində 2242 kilоkalоri düşür. Gürcüstanda 2249-a, Be-
larusiyada 3007-a, Qazaxıstanda 3095, Ukraynada isə 2727 kilоkalоriyə
bərabərdir. Aqrо-sənaye kоmpleksinin pоtensialından tam olaraq istifadə
olunmur istehsal həcmi ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına tələbatını daxili
istehsalı hesabına qismən də olsa ödəyir. Bu vəziyyət ölkədə ərzaq təhlükə-
sizliyinin təmin olunması prosesində yaranan çətinliklərdəndir. Bəzi yeyinti
məhsullarına olan tələbat başqa ölkələrə  idxal  hesabına ödənilir. Aqrar
Sənaye Kоmpleksi kənd təsərrüfatı və sənaye müəssisələrinin birgə
fəaliyyəti nəticəsində ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları ilə, heyvandarlıq
sahəsini yemlə, sənayeni isə xammalla təmin etməkdir. Azərbaycan Re-
spublikasının iqlim şəraiti və əlverişli münbit torpağı kənd təsərrüfatını
inkişaf etdirməyəimkan verir. Azərbaycanı Respublikasında hər
adambaşına düşən tоrpaq sahəsi 0,2 ha həcmindədir. Statistikaya əsasən
kənd təsərrüfatında bitkiçilik heyvandarlıqdan daha çox payı vardır. Kənd
təsərrüfatı məhsullarının 39%-i heyvandarlıqdan, 61%-i isə bitkiçilikdən
əldə olunur. Ölkəmizdə kənd təsərrüfatının əkinçilik və heyvandarlığın
əkinə yararlı, münbit tоrpaq sahələri geniş yayılmışdır. Keyfiyyətli kənd
təsərrüfatı sənayesinə investisiya axını, bu sahənin yeni bir səviyyəyə çat-
masına kömək edəcəkdir [3].

Azərbaycan Respublikasında 2008-2015-ci illərdə əhalinin ərzaq məh-
sulları ilə bağlı etibarlı təminatına dair Dövlət Prоqramı” və “2014-2018-
ci illərdə Azərbaycan Respublikası regiоnlarının sоsial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Prоqramının həyata keçirilməsi kənd təsərrüfatı malları is-
tehsalçıları tərəfindən 2014-cü ildə məhsul emalı üçün müəyyən tədbirlər
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görülmüşdür. 2014-cü ildə məhsul emalı prosesi üçün 1612,7 min hektar
ərazi istifadə olunmuşdur. Əkin yerlərinin 1000,5 min hektarını yazlıq və
payızlıq dənli paxlalı bitkilər, 43,7 min hektarını texniki bitkilər, 402,7 min
hektarını yem bitkiləri 165,7 min hektarını tərəvəz, kartоf, və bоstan bitk-
iləri təşkil etmişdir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafının strateji dəyəri nəinki, kommersiya mən-
fəəti əldə etməsinə, həmçinin ölkənin ərzaq və milli təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə yönəldilməsindən ibarətdir. 2015-ci ilə qədər Azərbaycanda
Qida Təhlükəsizliyi Proqramında müəyyən edilmiş göstəricilər bəzi kənd
təsərrüfatı məhsulları üçün mövcud istehlak göstəricisi səviyyəsində təmin
edilmişdir. Bununla yanaşı, əhali üçün vacib olan  ərzaq təhlükəsizliyinə
nail olmaq hələ çox uzaqdadır. Bu göstəriclər inkişaf etmiş ölkələrdə ailə
büdcəsində ərzaq xərclərinin payı 10-20% -dən çox deyil. Xüsusilə, 2014-
cü ildə ABŞ-da-6,5%, İngiltərədə-8,7%, İsveçrədə-8,9%, Kanadada-9,3%,
Avstraliyada-9,9%, Avstriyada-10,0%, Almaniyada -10,6%, Norveçdə-
12,3%, Yaponiyada-13,5%, Fransada-13,6%, İtaliyada-14,2 %, İspaniyada-
14,5%, Braziliyada-15,6%, Uruqvayda-18.3%, Cənubi Afrikada-19.1%,
Türkiyədə-21.6%, Çində-25.5%, Hindistanda - 29,0%. 2015-ci ildən Azər-
baycanlılar ərzaq məhsullarının alınması üçün xərclərinin təxminən
yarısını, yəni 45%-ni investisiyaya qoydular. Bu o deməkdir ki, pulumuzun
yarısını yalnız yeməyə xərcləyirik. Orada vəsaitin çox hissəsi istirahət,
əyləncə, müalicə, geyim, sığorta, təhsil və əmanətlərə xərclənir. Dünya
ərzaq bazarında yerimizi müəyyənləşdirmək üçün kənd təsərrüfatının iki
əsas kompleksdən bitkiçilik və heyvandarlıqdan ibarət olduğunu bilirik.
Bunların hər biri öz növbəsində bir sıra sahələrə bölünür. Kənd təsərrü-
fatının fərqli bir xüsusiyyəti onun aqroiqlim şəraitindən yüksək asılı ol-
masıdır. Məhz bu şərtlər sənaye sahələrinin ixtisaslaşmasını
müəyyənləşdirir. Bazarın doyması qiymətlərin zəifləməsinə və məh-
sullarıın dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətinin artmasına kömək
göstərir. Azərbaycanda bütün kateqoriyalı təsərrüfatlarda kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsal həcmi 2015-ci ildə faktiki qiymətlərlə 5,64 milyard
manat təşkil etmişdir. 2050-ci ildə 9,3 milyard nəfərə qədər artacağı pro-
qnozlaşdırılan dünya əhalisinin qidalanması üçün tələb olunan ümumi
ərzaq istehsalının, hazırkı dövrlə müqayisədə 70 faiz artırılmasına ehtiyac
yaranacaqdır [4].

2003-2005-ci illər ərzində ölkəmizdə yoxsulluğun azaldılması kiçik
və orta sahibkarlığın inkişaf üzrə, regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə
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Dövlət Proqramı üzrə qəbul olunmuş sənədlərin, yerli məhsulların is-
tehlakı, maliyyə və texniki cəhətdən dəstəyin göstərilməsi, sahibkarlığın
inkişafı, regionlarda layihələrinin həyata keçirilməsi istiqamətində işlərin
görülməsi bu sahələr üzrə inkişafı təmin edir. Ölkəmizdə ərzaq mallarına
olan tələbatın  istehsalatı, tam təlabatı ödəməyi mümkün deyildir. Dünya
ərzaq bazarlarında qeyri-sabitlik Azərbaycanda ərzaq mallarının  qiymətinə
də təsir göstərir. Belə ki, qlobal ticarət üzrə TRADEMAP informasiya baza-
sının məlumatlarına əsasən, ilkin kənd təsərrüfatı məhsullarının və emal
olunmuş məhsulların ümumi ixracdakı xüsusi çəkisi 2001-ci ildə müvafiq
olaraq 41,4 faiz və 58,6 faiz idisə, 2015-ci ildə bu göstəricilər müvafiq
olaraq 38,4 faiz və 61,6 faiz təşkil etmişdir. 2001-2015-ci illərdə ilkin kənd
təsərrüfatı məhsullarının ixracının həcmi 2,5 dəfə artdığı halda, emal ol-
unmuş məhsullar üzrə bu artım 2,9 dəfə olmuşdur [5]. 

Bazarda ərzaq ehtiyyatlarının yaradılması idxaldan asılılığın maksi-
mum azaltmaq bütün bunların hamısı ümumi yanaşmanın  həyata keçir-
ilməsini tələb edir. Son illərin göstəriciləri göstərir ki, Azərbaycan öz
mikrosabitliyini qorumaqla dünyanın aparıcı dövlətlərindən birinə
çevrilmişdir. Əhalinin ərzaq malları illəri təmin olunmasında sahibkarlıq
fəaliyyətinin mühüm rolu vardır. Ölkədə işgüzarlıq mühitinin yaxşılaşdırl-
ması, aqrar sənayedə sahibkarlıq fəalliyəti ilə məşğul olan şəxslərin sayının
xeyli sayda artmasına gətirib çıxarmışdır. Onlar kənd təsərüfatı və emal sə-
nayesində çalışan sahibkarlardır. Ərzaq məhsullarının istehsalı, sahibkarlıq
fəaliyyətinin genişlənməsi üçün dövlət maliyyə dəstəyi göstərir. Sahibkar-
lığa Kömək Milli Fondu tərəfindən şəhər və regionlar üzrə investisiya
işlərinin həyata keçirilməsi üçün güzəştli kreditlər verilir. Bu kreditlər ərzaq
məhsullarının istehsalına, emalına yönəldilir. Görülən işlərlə yanaşı,
sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirmək üçün, əlavə həvəsləndirici tədbir-
lərin görülməsi, ərzaq məhsullarının saxlanılması üçün anbarların,
soyuducu kameraların, kənd təsərüfatı texnikası və s. bu kimi işlərdə
görülməsi zəruridir.

Ərzaq təhlükəsiziliyinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması  üzrə işlər şəhər
və regionlarda (Saatlı, Gəncə). digərlərində müsir tipli laboratoriyalar
yaradılmışdır. Bu laboratoriyalarda ərzaq məhsullarının keyfiyyəti
müəyyənləşdirilir, fiziki-kimyəvi, kimyəvi, mikrobioloji müayinələr aparılır.
Ancaq görülmüş işlər, xidmət sahələrində müxtəlif yeyinti məhsulları on-
ların saxlanma müddəti və şəraiti, normativ-texniki sənədlərin tələblərinə
uyğun gəlmir, satışda mənşəyi bilinməyən yeyinti məhsulları müəyyən
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edilir. Bu halların aradan qaldırılması üçün qanunvericilikdə dəyişikliklərin
edilməsinə,  keyfiyyətə nəzarətin təkmilləşdirilməsinə, milli standartların
beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmasına, müasir laboratoriyaların
genişləndirilməsinə beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin  genişləndirməsinə
ehtiyac vardır. Sahibkarlıq mühitinin və ərzaq təminatının birgə inkişafı
sahəsində, mütərəqqi modellərin tətbiqinin təkmilləşdirilməsi, kənd təsər-
rüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, texnika, gübrə və kimyəvi vasitələrlə
təminatının yaxşılaşdırılması, ərzaq məhsullarının istehsalında müasir
sığorta mexanizmlərinin tətbiqi, ərzaq məhsulları istehsalı sahəsində assosi-
asiyaların, kooperativlərin yaradılması, biznes mühitinin bazara çıxış imkan-
larının genişləndirilməsi, rəqabət mühitinin sui-istifadə hallarının qarşısının
alınması, emal müəssisələrində rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının
artırılması xidmətlərin göstərilməsi üzrə müəyyən işlər görülmüşdür. Dövlət
proqramlarının icrası, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesi əsaslı
şəkildə genişlənmiş, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən müasir
texnologiyaların əsasında müəssisələr yaradılmışdır. Emal müəssisələrinin
son dövrlərdə istehsalının köklü şəkildə inkişaf etdirilməsi üçün xüsusilə
genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. 

Bütövlükdə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dövlətin iqtisadi siyasəti
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində aparıcı amil kimi çıxış edir.
Məhz bu siyasətin sayəsində həm bazar subyektləri, həm də xarici ticarət
sahəsində məqsədyönlü fəaliyyət əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin
dayanaqlılığına yol açır. Bunun bariz nümunəsi Azərbaycanda ərzaq təh-
lükəsizliyinin təmin olunması təcrübəsində müşaiyət edilir.
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ƏLİ�İSTİFADƏSİ�HAQQINDA�ELMDİR

(II�hissə)

XÜLASƏ

Məqalədə iqtisadi nəzəriyyənin predmetinin inkişafında ayrılan üç
mərhələdən biri olan ekonomikslə bağlı uzunmüddətli tarixi inkişafın
araşdırılması və onların yaranmasının səciyyəvi xüsusiyyətlərinin
əsaslandırılması nəzərdən keçirilir. Tədqiqatın metodologiyası - sistemli
yanaşma və müqayisəli təhlil metodları. Tədqiqatın nəticələri –Ekonomik-
slə bağlı klassiklərin əsərləri və tədqiqatları üzrə yeni elmi-nəzəri
əsaslandırmalar zəminində uyğun gələn təkliflərin irəli sürülməsi.
Tədqiqatın məhdudiyyətləri - elmi-nəzəri əsaslar baxımından daha geniş
araşdırmalar tələb olunur. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti –siyasi iqtisadın
diqqət mərkəzində sərvət yox, ictimai istehsal prosesi dayanmalıdır. Onda
qiymət nəzəriyyəsi dəyər nəzəriyyəsini, istehsal faktorları nəzəriyyəsi əmək
nəzəriyyəsini, konkret situasiyaların təhlili nəzəri abstraksiyanı sıxışdır-
mayacaq.Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi –siyasi iqtisadın klassik-
lərinin fikirlərini araşdırılması üzrə spesifikliyi ilə fərqlənən ilkin
elmi-tədqiqat əsaslandırmalarından biri kimi çıxış etməsi.

Açar sözlər: siyasi iqtisad, xremastika, merkantilistlər, dəyər
nəzəriyyəsi, əmək nəzəriyyəsi, ortodoksal marksist siyasi iqtisad. 

XIX əsrin ikinci yarısında iqtisadi elmin ümumi paradiqmasının dəy-
işilməsi üçün zəminlər formalaşır. Kapitalizm inkişaf etmiş ölkələrdə qəti
olaraq təsdiqini tapırdı. Siyasi iqtisadın ümumi prinsiplərinin işlənməsi
iqtisadi praktikanın müxtəlif problemlərinin tədqiqi ilə əvəzləşdirilir,
kəmiyyət təhlili keyfiyyətli təhlillə sıxışdırılır. Müəlliflər məhdud resursları
optimallaşdırmağa çalışır, bunun üçün son hədd nəzəriyyəsini, differensial
və inteqral hesablamaları geniş tətbiq edirlər. Iqtisadi məqalələrin səhifələri
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müxtəlif bazar situasiyalarını təsvir edən riyazi əmsal və qrafiklərlə doldu-
rulur. Yeni tendensiyalar elmin özünün adının dəyişdirilməsində təcəssüm
olunur. “Siyasi iqtisad” (political economy) “ekonomiks” (economics) an-
layışı ilə sıxışdırılır (XX əsrdə Qərbdə siyasi iqtisad dedikdə, bütövlükdə
iqtisadi nəzəriyyə yox, iqtisadi siyasətin iqtisadi elmin sərbəst sahəsi kimi
təhlili başa düşülürdü). Ekonomiks dedikdə, insanlar tərəfindən müxtəlif
əmtəə və xidmətlərin istehsalı, onların bölgüsü və istehlak məqsədilə
cəmiyyətin üzvləri arasında mübadiləsi üçün məhdud resurslardan istifadə
haqqında analitik elm başa düşülür.  

Yeni terminin yaranması neoklassik istiqamətin banilərindən olan-in-
gilis iqtisadçısı Alfred Marşallın (1842-1924)  adı ilə bağlıdır. 1890-cı ildə
onun “İqtisadiyyatın prinsipləri” əsəri işıq üzü görür, burada da təhlilin
əsas predmeti dəyər nəzəriyyəsi yox, qiymət nəzəriyyəsi olur.
Qiymətqoyma mexanizmi tələb və təklifin nisbəti kimi baxılır. Tələb
nəzəriyyəsinin əsasına A.Marşall marjinalizmi-son hədd faydalılığı
haqqında təlimi qoymuşdur, bu da U.Cevonsun, K.Mengerin, E.Bem-
Baverkin, F.Vizerin, L.Valrasın və başqalarının əsərlərində inkişaf et-
dirilmişdir; təklif nəzəriyyəsinin əsasına isə-istehsal faktorları nəzəriyyəsini
qoymuşdur ki, bu da sonralar C.B.Klarkın son hədd məhsuldarlılıq
nəzəriyyəsi ilə tamamlanmışdır. Əgər siyasi iqtisadın klassikləri hər şeydən
əvvəl, obyektiv qanunauyğunluqları aşkara çıxarmağa çalışırdılarsa,
A.Marşall təsərrüfat subyektlərinin subyektiv qiymətləndirilməsindən
çıxıış edirdi (“seçim azadlığı”). 

Keynisçilik- A.Marşalın nəzəriyyəsi inhisarların fəaliyyətindən faktiki
olaraq mücərrədləşmişdi. XX əsrin 20-30-cu illərindəki iqtisadi böhranlar-
dan, xüsusən,  1929-33-cü illərin Böyük Depressiyasından sonra inhisar-
ların qiymətqoymaya təsirini hiss etməmək mümkün deyildi. 1933-cü
illərdə E.Çemberlinin “İnhisarçı rəqabət nəzəriyyəsi” və C.Robinsonun
“Qeyri-təkmil rəqabətin iqtisadiyyatı” əsərləri çap olundu ki, burada da in-
hisarçı qiymətqoymanın mexanizmi tədqiq olunur. 

Amma iqtisadi nəzəriyyədə əsil inqilab Con Meynard Keynsin (1883-
1946) 1936-cı ildə çap olunan “Məşğulluq, faiz və pulun ümumi
nəzəriyyəsi” əsəri oldu. Qərb iqtisadi düşüncəsində makrotəhlilin problem-
lərini diqqət mərkəzinə gətirən yeni istiqamət -keynsçiliyin yaranması onun
adı ilə bağlıdır. Belə yanaşma nəinki obyektiv reallığın iqtisadi nəzəriyyədə
daha dərin əks olunmasına səbəb oldu, həm də normativ aspekti pozitiv as-
pektdən əhəmiyyətli dərəcədə asılılığa gətirdi. 
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Keyns neoklassik təlimin bəzi əsas postulatlarından, xüsusən bazarın
ideal özünü tənzimləyən mexanizm kimi baxılmasından imtina edir.
Keynsin nöqteyi-nəzərincə, bazar səmərəli tələbi təmin edə bilməz, ona
görə də, onu kredit-pul və büdcə siyasəti vasitəsilə dövlət stimullaşdır-
malıdır. Bu siyasət xüsusi investisiyaları və istehlak xərclərinin artımını
elə təşviq etməlidir ki, milli gəlirin daha sürətli artımına gətirib çıxarsın.
Keyns nəzəriyyəsinin praktiki olaraq yönəldilməsi müharibədən sonrakı
illərdə ona geniş şöhrət gətirdi. “Keynsçi reseptlər” qarışıq iqtisadiyyatın
və “ümumi rifah dövləti” nəzəriyyəsinin ideoloji proqramına çevrildi. 

XX əsrin 50-ci illərinin əvvəllərindən yeni keynsçilər (R.Harrod,
Y.Domar, E.Hansen və s) iqtisadi dinamika problemlərini, və hər şeydən
əvvəl, artım templəri və faktorlarını fəal surətdə inkişaf etdirir, məşğulluq
və inflyasiya arasında optimal nisbəti tapmağa çalışırlar.  Üzvü olaraq,
bazar və dövlət tənzimlənmə metodlarını birləşdirməyə cəhd göstərən
P.E.Samuelsonun “neoklassik sintez” konsepsiyası da buna istiqamətlən-
mişdir. Postkeynsçilər (C.Robinson, P.Sraffa, N.Kaldor və s) XX əsrin 60-
70-ci illərində keynsçiliyə D.Rikardonun ideyalarını əlavə etməyə cəhd
etdilər. Yeni rikardoçular gəlirlərin daha bərabər bölgüsü, bazar rəqabətinin
məhdudlaşdırılması, inflyasiya ilə səmərəli mübarizə üçün tədbirlər sis-
teminin aparılması uğrunda çıxış edirlər. 

Amma XX əsrin 70-ci illərində keynsçilikdə ümidsizlik dövrü başladı.
Təklif olunan “reseptlər” həm inflyasiyanın güclənməsinin, həm də is-
tehsalın enişinin və işsizliyin artmasının dayandırılması üçün yetərli ol-
madı. 

Keynsçi paradiqma neoklassik nəzəriyyəni tam sıxışdıra bilmədi. Hər
iki paradiqmanı neoklassik sintez formasında birləşdirmək cəhdi uğurla
nəticələnmədi, belə ki, bütövlüyü ilə seçilmirdi; o, makroiqtisadi proses-
lərin təhlili zamanı mikroiqtisadiyyatı inkar edirdi. Bundan başqa, XX əsrin
70-80-ci illərində neoklassikanın yeni istiqamətləri (monetarizm, yeni klas-
sik iqtisadiyyat, ictimai seçim nəzəriyyəsi) keynsçiliyi nəzərə çarpacaq
qədər sıxışdırırdı. 

Monetarizm. İlk “həmləni” monetaristlər başladı. Monetarizm,
bütövlükdə klassik liberalizm kimi, bazara özünü tənzimləyən sistem kimi
baxır və dövlətin iqtisadiyyata həddən ziyadə müdaxiləsinə qarşı çıxır. Bu
istiqamətin əsas xüsusiyyəti tədavüldə olan pul kütləsinə həddən artıq
diqqət idi ki, bunu da monetaristlər iqtisadiyyatın inkişafının həlledici amili
hesab edirlər. Tənqidin əsas bəndləri iqtisadi siyasətin əsas məsələləri oldu
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(inflyasiya, məşğulluq siyasəti və s.problemlər).  Bu tənqidin ilkin zəmin-
ləri Milton Fridmen (1912-2006) tərəfindən “Pozitiv iqtisadiyyat haqqında
qeydlər” (1953), “Kapitalizm və sərbəstlik” (1962) və sonralar,  Roza Frid-
menlə birlikdə yazdığı “Seçim azadlığı” (1979) əsərlərində dürüstləşdirildi. 

Onun metodologiyası rasionalimlə (düşüncə) empirizmi (təcrübə)
barışdırmağa cəhd edən neopozitivizm idi. Nəzəriyyənin əsasında, Frid-
manın fikrincə, mücərrəd hipoteza dayanır ki, bundan da empirik olaraq
yoxlanılmış nəticələr yaranır. Əgər bunlar təcrübə ilə təsdiq olunursa, onda
nəzəriyyə həqiqi hesab olunur, əks halda, yox.  Keynsçilərin praktiki tək-
lifləri tənəzzülə uğradığından, onların nəzəriyyəsi də kənarlaşdırılmalı idi.
Amma belə aqibət monetarizmi də gözləyə bilər, belə ki, bu nəzəriyyə
çoxsaylı təsdiqlənmələrdən asılı vəziyyətdədir, və həmişə ona zidd olan
faktlar tapmaq olar. Bunu etmək o qədər də çətin deyil, belə ki, mone-
taristlərin bir çox zəminləri qeyri-realist xarakter daşıyır (təkmil rəqabət,
qiymətlərin çevikliyi, iqtisadi informasiyanın tamlığı, milli gəlirin artımının
pul kütləsinin artım tempindən asılılğı və s.).

Yeni klassik iqtisadiyyat. Əgər keynsçilərin diqqət mərkəzində
səmərəli tələb dayanırsa, onların tənqidçiləri əsas diqqətlərini əmtəə və xid-
mətlərin təklifinə yönəldirlər. XX əsrin 70-ci illərində hətta xüsusi is-
tiqamət-təklifin iqtisadiyyatı formalaşdı (A.Laffer, C.Gilder, M.Evans,
M.Feldstayn və s.). Onların fikrincə, iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması üçün
vergilərin azaldılması və korporasiyalara güzəştlərin verilməsi zəruridir.
Belə şəraitdə dövlət büdcəsi defisitinin azaldılması iqtisadiyyatın
sağlaşmaldırılmasına səbəb olacaq. 

Yeni klassik iqtisadiyyatın və ya neoklassik iqtisadiyyatın aparıcı is-
tiqamətlərinin nümayəndələri (C.Mut, R.Lukas, T.Sardjent, N.Uolles,
R.Barro və s.) makroproblemlərin təhlili əsasında vahid mikroiqtisadi
əsasların yekunlaşdırılması yolu ilə daha tam nəzəriyyə qurmağa çalışdılar.
Onların diqqət mərkəzində əldə olunan informasiyanın səmərəli istifadəsi
sayəsində dəyişkən təsərrüfat konyukturasına sürətlə uyğunlaşa bilən iqti-
sadi agentlər dayanırdı (rasional gözləntilər nəzəriyyəsi). Hər bir fərd dəy-
işkən dünyaya düzgün uyğunlaşa bilməyə qadir olduğundan, dövlətin
iqtisadiyyata müdaxiləsi zərurəti kənarlaşdırılır. 

Buna baxmayaraq, yeni klassiklər informasiyanın yığılması və işlən-
məsinə zəruri olan zaman amilini, həmçinin, müxtəlif subyektlərin malik
olduğu informasiyaların əldə olunmasının müxtəlif imkanlarını düzgün
qiymətləndirmirlər. Belə alınır ki, evdar xanım iqtisadi informasiyanın
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işlənməsinə və qeyri-müəyyənlik faktorunun aşılmasına peşəkar iqti-
sadçılar və ixtisaslaşmış dövlət müəssisələrinə nisbətən daha çevikdir. 

Ictimai seçim nəzəriyyəsi. Bu çatışmazlığı XX əsrin 50-60-cı illərində
formalaşan ictimai seçim nəzəriyyəsinin tərəfdarları: C.Byukenen, Q.Tal-
lok, M.Olson, D.Müller, R.Tollison, U.Nickanen və başqaları aradan qaldır-
mağa çalışdı. Keynsçiləri tənqid edərək, bu nəzəriyyənin nümayəndələri
iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin səmərəliliyini şübhə altına qoymuşlar.
Tədricən, klassik liberalizm prinsiplərini və marjinal analiz metodlarını is-
tifadə edərək, onlar , ənənəvi olaraq, politoloqların, hüquqşünas və sosi-
oloqların fəaliyyət sahəsi hesab edilən sahəyə fəal surətdə müdaxilə etdilər
ki, bu da iqtisadi imperalizm adını aldı. Dövlət tənzimlənməsini tənqid
edərək, ictimai seçim nəzəriyyəsinin nümayəndələri təhlil obyektini kredit-
pul və maliyyə tədbirlərinin iqtisadiyyata təsirini deyil, hökumət qərar-
larının qəbulu prosesini təhlil obyekti etmişlər. 

Onların əsas zəminləri ondan ibarətdir ki, insanlar öz şəxsi maraqlarına
görə siyasi sahədə fəaliyyət göstərirlər, və biznes və siyasət arasında heç
bir keçilməyən sərhəd yoxdur. Ona görə də, bu məktəbin nümayəndələri
qayğısı ancaq ictimai maraqlar olan dövlət haqqında əfsanəni ifşa edirlər.
Beləliklə, ictimai seçim nəzəriyyəsi fərdiyyəçilik prinsipini daha ardıcıl
olaraq aparmağa cəhd etdi, onu təkcə kommersiya fəaliyyətinə deyil, həm
də dövlətə şamil etdi. 

Amma ictimai seçim nəzəriyyəsi də bütövlükdə neoklassik paradiq-
manın  məlum mücərrədliyini və hər şeydən əvvəl, onun tarixdən kənar
xarakterini aşa bilmədi. 

Son illərdə institusional tədqiqatlara maraq artmışdır. Qismən bu
ekonomiks üçün xarakterik olan bir sıra şərtlərə (tam səmərəlilik, təkmil
rəqabət aksiomları, ancaq qiymət mexanizmi vasitəsilə tarazlığın yaranması
və s.) məhdudiyyəti aşmaq və müasir iqtisadi, sosial və siyasi prosesləri
kompleks və hərtərəfli nəzərdən keçirmək cəhdi ilə, qismən isə, ETT
dövründə baş verən halları təhlil etmək cəhdi ilə əlaqədardır, belə ki, bun-
lara ənənəvi təhqiqat metodlarının tətbiqi arzu olunan nəticəni vermir. Ona
görə də, əvvəlcə neoklassik nəzəriyyənin şərtlərinin onun daxilində necə
inkişaf etdiyinə nəzər salaq.

Qeyri-institusionalistlər üçün ümumi olan aşağıdakı müddəalar var:
birincisi, sosial institutlar əhəmiyyətə malikdir və ikincisi, onlar mikroiqti-
sadiyyatın standart alətlərinin köməyilə təhlil olunurlar. 1960-70-ci illərdə
Amerika iqtisadçısı Q.Bekkerin (1930) «iqtisadi imperializmi» peyda oldu.
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Məhz bu dövrdə iqtisadi anlayışlar: maksimallaşma, tarazlıq, səmərəlilik,
təhsil, ailə münasibətləri, səhiyyə, cinayətkarlıq, siyasət və s. kimi iqti-
sadiyyat üçün qarışıq sahələrdə fəal tətbiq olunmağa başladı. Bu ona gətirib
çıxartdı ki, neoklassik baza iqtisadi kateqoriyaları daha dərin interpretasiya
və daha geniş sferada tətbiqini tapdı.

Müasir nəzəriyyədə institut dedikdə, cəmiyyətdə «oyun qaydaları» və
ya «insan tərəfindən yaradılan» məhdud çərçivələr başa düşülür ki, bunlar
da insanlar arasında qarşılıqlı münasibətləri, həmçinin, onların yerinə ye-
tirilməsini təmin edən tədbirlər sistemi təşkil edir. Onlar insanları qarşılıqlı
fəaliyyətə vadar edən struktur yaradır, gündəlik həyatı təşkil edərək, qeyri-
müəyyənliyi azaldırlar.

Aşağıda cəmiyyət, institutlar və iqtisadiyyat arasınada qarşılıqlı
əlaqəlin sxematik təsviri verilmişdir:

Institutlar formal (məs. ABŞ Konstitusiyası) və qeyri-formal (məsələn,
sovet «telefon hüququ») kimi təsnifatlandırılır :

Qeyri-formal institut dedikdə, ümumi qəbul olunmuş şərtilik və insan-
ların davranışının etik qaydaları başa düşülür. Bu-adətlər, «qanunlar»,
vərdişlər və ya normativ qaydalardır ki, bunlar da insanların sıx birgə
mövcudluğunun nəticəsidir. Onların sayəsində insanlar ətrafdakıların nə
istədiyini asanlıqla öyrənir və bir-birlərini yaxşı anlayırlar. Bu davranış
kodekslərini mədəniyyət formalaşdırır.

Formal institut dedikdə, xüsusi olaraq buna müvəkkil edilmiş insanlar
tərəfindən (dövlət məmurları) yaradılan və müdafiə olunan qaydalar başa
düşülür.

Cəmiyyət inkişaf etdikcə həm formal, həm də qeyri-formal qaydaların,
həm də qayda və məhdudiyyətlərin icra olunmasına məcburiyyətin üsul və
səmərəliliyinin dəyişilməsi mümkündür. Formal qaydalarda dəyişiklər (və
ya onlara riayyət olunmasını təmin edən mexanizmlərdə) adətən kifayət
qədər əhəmiyyətli resurs məsrəflərini tələb edir.

Iqtisadi subyektlər öz istedad və biliklərini həm əsas, həm də aralıq
təşkilatların yaradılması vasitəsilə sərfəli imkanların axtarışına yönəldə
bilər, bu da iqtisadi və siyasi sahələrdə fəaliyyət göstərə bilər. Əsas odur
ki, onlar tələb olunan dəyişikləri formal qaydalarda təmin etsinlər. Iqtisadi
dəyişiklər kifayət qədər sürətlə baş verə bilər (inqilab və ya nailiyyət

C miyy t                   
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dövründə olduğu kimi). Qeyri-formal qaydalara gəldikdə isə, onlar tədricən
baş verir. Burada dəyişiklərin tempi tam başqadır, əsas rolu mədəniyyət,
təsadüf və təbii seçim oynayır.

Yeni və köhnə, formal və qeyri-formal qaydaların toqquşması
nəticəsində institutların yaranmasının müxtəlif variantları mümkündür.

Institusionalist dəyişiklərdə təşkilatlar mühüm rol oynayır. Təşkilatlar
sözün geniş mənasında- hər hansı bir məqsədə bir yerdə nail olma səyi ilə
birləşmiş insanlar qrupudur. Gəliri maksimallaşdırmaq məqsədini güdərək,
təşkilatlar və onların rəhbərləri institusional dəyişiklərin istiqamətini for-
malaşdırır. Dəyişiklərin iki əsas strategiyası mövcuddur: biri mövcud məh-
dudiyyət yığımı çərçivəsində aparılır, digəri isə, məhdudiyyətlərin özünün
dəyişilməsini tələb edir .

Səmərəli qaydalar, sözsüz ki, uğursuz hərəkətləri təcrid edən və uğurlu-
ları müdafiə edənlərdir. məhz onlar iqtisadi artıma səbəb olur.

Amma təbii ki, sual yaranır: nə üçün qeyri-səmərəli formalar
saxlanılır? Fəaliyyətin davamlı aşağı parametrləri ilə iqtisadiyyatların yaşa-
masını hansı amillər təmin edir? Yeni təsərrüfat formalarının təcrid olun-
masına səbəb nədir? Əvvəlki inkişafın trayektoriyasının rolu nə qədərdir?
Ancaq təsadüfü hadisələrlə qeyri-səmərəli texnologiyalar və təsərrüfatçılıq
formaları kifayət qədər tərəfdar tapır?

Institusional sistem istənilən iqtisadiyyatda təşkilatlar üçün həm məh-
suldar, həm də qeyri-məhsuldar stimullar yaratdığından, milli iqtisadiyyat
müxtəlif inkişaf meyllərinin birləşməsini əks etdirir. Əgər əks əlaqə
yarımçıq, transaksion xərclər böyükdürsə, onda inkişafın istiqaməti
oyunçuların subyektiv modelləri ilə formalaşacaq. Burada müxtəlif insti-
tusional məhdudiyyətlər və özünəməxsus institusional fəndlər müəyyən
edilir. Bütün bu sualları Amerika iqtisadçısı Duqlas Nort (1920) özünün
«İnstitutlar, iqtisadiyyatın fəaliyyətinin institusional dəyişikləri» əsərində
qarşıya qoyur .

Beləliklə - institusionalizm ilə bağlı strategiyanın təkmilləşdirilməsinin
elmi əsaslandırmaları təhli edərkən belə nəticə hasil olunur ki, institutlar
insanlar arasında qarşılıqlı münasibətləri, həmçinin, məhz onların yerinə
yetirilməsini təmin edən tədbirlər sistemi kimi çıxış edirlər. Onlar insanları
qarşılıqlı fəaliyyətə vadar edən struktur yaradır, gündəlik həyatı təşkil
edərək, qeyri-müəyyənliyi azaldırlar

Nəticə. Iqtisadi nəzəriyyənin inkişafı dövründə onun predmeti dəfələrlə
müəyyənləşdirilmişdir. Merkantilistlər onun predmeti kimi, xarici ticarət
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və ölkəyə pul axını ilə bağlı olan fəaliyyəti hesab edirdilər. Siyasi iqtisad
klassikləri ona sərvət haqqında elm kimi baxırdılar. Tarixi məktəbin nü-
mayəndələri onu insanların gündəlik fəaliyyəti haqqında elm kimi müəyyən
edirdilər. Marksistlər ictimai istehsalı, istehsal qüvvələrinin və istehsal mü-
nasibətlərinin dialektikasını tədqiq edərək, belə bir nəticəyə gəlmişlər ki,
siyasi iqtisad insan cəmiyyətinin inkişafının müxtəlif pillələrində həyat ri-
fahlarının istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi və istehlakını idarə edən qanunları,
bu inkişafın iqtisadi qanunauyğunluqlarını öyrənir.  Marjinalistlər və neok-
lassiklər bu fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatı  şəraitində nadir (məhdud)
resurslardan istifadə ilə əlaqələndirirdilər. Keynsçilər buna dövlətin iqtisadi
siyasətinin öyrənilməsi və formalaşması zəruriliyini əlavə etdilər, institu-
sionistlər bu siyasətin sosial aspektlərinə diqqət yetirdilər. Bununla belə,
iqtisadi nəzəriyyə sistemlərin tarixi xüsusiyyətlərini aşkara çıxartmağa,
dünya sivilizasiyasının inkişaf qanunauyğunluqlarını anlamağa imkan
verir.   

ƏDƏBİYYAT:�

1. Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории.
М.:Дрофа. 2013. стр.243

2. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории.
М.Наука,1993. стр.80

3. Нуреев Р.М. Предмет политической экономии и основные черты
ее метода. М.МГУ.1986. стр.121



İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (17) 2019

EKONOMİKS-MƏHDUD RESURSLARIN SƏMƏR
ƏLİ İSTİFADƏSİ HAQQINDA ELMDİR (II hissə)

İQTİSADİYYAT

47

МЕХРИБАН�ЯДУЛЛА�кызы�ЯДУЛЛА

ЭКОНОМИКС�-�НАУКА�ЭФФЕКТИВНОГО�
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�ОГРАНИЧЕННЫХ�РЕСУРСОВ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о том, что в ходе развития экономической
теории ее предмет неоднократно определялся. Меркантилисты рас-
ценили это как деятельность, связанную с внешней торговлей и дви-
жением денежных средств в страну. Классики политической
экономии относились к нему как к науке о богатстве. Представители
исторической школы определили ее как науку о повседневной деятель-
ности людей. Марксисты изучили диалектику общественного про-
изводства, производительных сил и производственных отношений и
пришли к выводу, что политическая экономия исследует законы про-
изводства, распределения, распределения и потребления жизни на
различных этапах человеческого общества, а также экономическую
законность этого развития. Маржиналисты и неоклассики связы-
вают эту деятельность с использованием ограниченных ресурсов в
рыночной экономике. Кейнсианцы добавили к необходимости изучения
и формулирования экономической политики государства, а институ-
ционалисты обратили внимание на социальные аспекты этой поли-
тики. В то же время экономическая теория позволяет выявить
исторические особенности систем и понять закономерности разви-
тия мировой цивилизации.

Ключевые слова: политическая экономия, химия, меркантили-
сты, теория стоимости, теория труда, ортодоксальная марксист-
ская политическая экономия.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ�ЦЕННЫЕ�БУМАГИ�КАК�МЕХАНИЗМ
УЛУЧШЕНИЯ�ФИНАНСОВОГО�ПОЛОЖЕНИЯ�
ПРЕДПРИЯТИЯ�(НА�ПРИМЕРЕ�ОАО�«AZƏRSU»)

АННОТАЦИЯ

Формирование государственного бюджета в условиях возмож-
ного падения мировых цен на энергоносители может поставить
перед нашей страной определённые финансовые проблемы. Переход
от государственного финансирования естественных монополий к
полному самофинансированию является частичным решением данной
проблемы. При ограниченной платежеспособности большей части
населения вопрос полного самофинансирования государственных ОАО
возможет только путём эмитирования с дальнейшей продажей до-
левых ценных бумаг на финансовых рынках, что может принести до-
полнительно 190.000 манат. А также это может послужить
стимулом развития фондового рынка в Азербайджане.

Ключевые слова: предприятие, финансы, ценные бумаги

Одним из главных задач на сегодняшний день для любого госу-
дарства это создание надежного механизма концентрации капитала.
Одновременно для этого немаловажным фактором  является  уровень
ликвидности данного капитала для всех участников рынка. По типу
капитала предприятия делятся на 2 типа: государственные и частные.
Для определения типа предприятия используется долевые ценные бу-
маги, а также процентное соотношение держателей данных долевых
ценных бумаг в капитале рассматриваемого предприятия. Предприя-
тия, в которых капитал регулируются долевыми ценными бумагами,
называют акционерными обществами. А сами долевые ценные бумаги
называются акциями. Акционерные общества бывают открытого и за-
крытого типа. В открытом акционерном обществе держатель долевой



İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (17) 2019

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК МЕХАНИЗМ УЛУЧШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «AZƏRSU»)

İQTİSADİYYAT

49

ценной бумаги, может продавать их на финансовом рынке . Сама про-
дажа может быть осуществлена как на бирже так и непосредственно
из рук в руки посредством электронных сообщений. Внебиржевая тор-
говля несёт за собой риски потери цены, поэтому большая часть опе-
рация проходят через фондовую биржу. В закрытом акционерном
обществе держатель долевых ценных бумаг может продать акцию,
принадлежащую ему только текущем акционерам данного акционер-
ного общества. В случае если операция купли-продажи не состоится,
то данную акцию вытаскивают на торги через фондовый рынок.
Одним из основных  методов управления предприятием является на-
личие контрольного пакета акций. В большинстве случаев держатель
более 51% акций является управляющим данного предприятия, и
лицом принимающее решение. Данное условие даёт возможность
привлекать инвесторов в капитал предприятия, при этом сохранять
основные рычаги управления предприятием. (4)(5)(6)

Акции имеют номинальную и рыночную стоимость. В условиях
рыночной экономики, рыночная стоимость акции может, как превы-
шать номинальную, так и быть ниже неё. Рыночная цена акции также
влияет на капитализацию предприятия или организации. А именно в
случае если цена акции начинает расти, то совокупный капитал пред-
приятия тоже увеличивается. Это приводит к увеличению стоимости
компании. Также верно и обратное утверждение. В качестве примера
можно привести компанию Apple. В августе 2018 года она стала самой
дорогой компанией в мире. Её стоимость дошла до отметки 1 трлн.
долларов США. Причиной данного скачка стал взлёт цен на акции
компании  на фондовом рынке США.(2). Так же можно привести об-
ратный пример падения рыночной стоимости акций, что довело ком-
панию на грань банкротство. Таким примером может служить
компания Tesla. (3). Держателю акций, платятся дивиденды в соответ-
ствии с количеством акций имеющихся у него. за определённый пе-
риод времени указанном в уставе предприятия. В большинстве
случаев берётся один год, так как за год, гораздо эффективнее опре-
делить динамику рентабельности предприятия. Кроме обычных акций
ещё существуют привилегированные акции. Держатель данных
акций. не имеет право на принятие решений. По ним просто выплачи-
ваются дивиденды за период отраженным в уставе акционерного об-
щества. Долевые ценные бумаги, также можно использовать в
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комбинации с производными ценными бумагами, а также для дерива-
тивных операций.

На сегодняшний день в Азербайджане рынок торговли долевыми
ценными бумагами находится на этапе  развития. На примере госу-
дарственных предприятий Азербайджана. нами предложена модель
развития рынка долевых ценных бумаг. Рассмотрим в качестве при-
мера государственную организацию с 100% государственным капи-
талом. То есть количество акций, держателем которого является
государство, равно 100%. 

ОАО «Azərsu» - государственная компания, снабжающая населе-
ние водой. Относится к поставщиком коммунальных услуг и является
естественным монополистом. Основные расходы компании уходят на
организацию водоснабжения  территории Азербайджана. Доходы же
обеспечиваются путем  оплаты за использованную воду. Так как ОАО
«Azərsu» является открытом акционерным обществом, и ежегодно
публикует отчёты о своей деятельности, компания работает прозрачно
и все её данные доступно общественности. Рассмотрим балансовую
отчётность за 2017-2018 год.

Таблица�1.�Капитал�ОАО�«Azərsu».

Эмпирический анализ таблицы 1 показывает, что государство за
2018 год инвестировало в ОАО «Azərsu» кроме уставного капитала
400.000 манат, дополнительно 2.013.396  манат, а также внесла госу-
дарственные инвестиции размером в 4.190.156 манат. Соответственно
за 2017 год государство в целом инвестировало 1.568.732 и 3.874.410

 
( ) 

  
 

2018-  
 

2017-  
     
    

 10 400,000 400,000 
 10 2,013,396 1,568,732 

 11 4,190,156 3,874,410 
  (6,384,703) (5,904,502) 

  218,849 (61,360) 
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манат соответственно. Проведя арифметические подсчёты можно по-
считать, что за 2018 год нагрузка на бюджет 6.203.552  манат. 

Рисунок�1.�Вырезка�из�официального�документа�ОАО�«Azərsu»

Анализируя Рисунок 1 можно прийти к выводу, что цена на акций
ОАО «Azərsu» не регулируются рыночным механизмом, поэтому её
цена стабильно остаётся 0.02 AZN. Тем самым государство вынуж-
дено самостоятельно увеличивать капитал, только по номинальной
стоимости. В данном случае рыночная стоимость долевых ценных
бумаг ОАО «Azərsu» является такой же, как и его номинальная стои-
мость, тем самым теряется доход от его рыночной стоимости. 

Наша рекомендация заключается, в том что если ОАО «Azərsu»
продаст, часть акций не превышая, количества 49% на рынке ценных
бумаг, тем самым сформирует рыночную цену акций. Рыночная цена
может превысить номинальную, тем самым сформировать дополни-
тельный доход от продажи.  Таким образом можно посчитать, что го-
сударство возвращает около 190.000 манат обратно в бюджет. Каждый
из инвесторов который будет участвовать в торгах и покупать акции
ОАО «Azərsu» будет заинтересован в доходности и прозрачности дан-
ной компании.  Доход ОАО «Azərsu» формируется на основе оплаты
коммунальных услуг по снабжению водой, тем самым держатели
акций будут заинтересованы оплачивать своевременно по тарифам
формируя доход в отчётных датах. Оплата дивидендов по каждой
акции будет создавать дополнительный спрос на фондовом рынке, тем
самым поддерживать уровень цены долевых ценных бумаг. А остав-
шееся 51% государственного капитала, будут принимать основные ре-
шения по поводу деятельности компании в соответствии
стратегическому плану государства.

ВЫВОДЫ.
Тенденции падения  мировых цен на нефтепродукты сохраняется.

В этой связи особенно актуальной является, проблема финансового
сомообеспечения естественных монополий. Нагрузка на государст-
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венный бюджет с каждым годом растет. Это связано с устареванием
оборудования, расширением географии покрытия  и т.д. В этой связи
нами предложена экономическая модель развития Azərsu. Данная мо-
дель, основана на концентрации капитала путем эмиссии долевых
ценных бумаг, с последующей торговле на финансовых рынках Азер-
байджана. На основе анализа открытых статистических данных отра-
жающих финансовое положение Azərsu можно сделать вывод о
необходимости ежегодных финансовых вливаний из государственного
бюджета для поддержания рабочего состояния системы водоснабже-
ния страны. По нашим расчетам нагрузка на государственный бюджет
Азербайджана по результатам первых торгов по номиналу умень-
шится минимум на 190 тысяч манат  В дальнейшем по нашему пред-
положению рыночная цена акций вырастит  приблизительно в 5 раз.
Это сэкономит ощутимые финансовые ресурсы страны.  Данное но-
вовведение будет влиять на общий уровень фондового рынка страны
и потянет за собой другие государственные компании последовать
данному примеру.
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FƏRƏC�TAHİR�oğlu�AXUNDOV

DÖVLƏT�QİYMƏTLİ�KAĞIZLARI�MÜƏSSİSƏLƏRİN
MALİYYƏ�DURUMUNUN�YAXŞILAŞDIRILMASI�MEXANİZMİ

KİMİ�(AZƏRSU�ASC-nin�timsalında)

XÜLASƏ

Dünya enerji qiymətlərinin enməsi ilə əlaqədər dövlət büdcəsinin for-
malaşması ölkəmiz üçün müəyyən maliyyə problemlərinə səbəb ola bilər.
Təbii monopoliyaların dövlət maliyyələşdirilməsindən tam özünü
maliyyələşdirməyə keçirilməsi bu problemin qismən həllidir. Əhalinin ək-
səriyyətinin sərməyə qabiliyyətini nəzərə alsaq, Dövlət ASC-nin tam özünü
maliyyələşdirilməsi məsələsi yalnız maliyyə bazarlarında əlavə 190.000
manata gətirə bilən səhm qiymətli kağızlarının buraxılması ilə mümkündür.
Həm də bu, Azərbaycanda fond bazarının inkişafı üçün stimul ola bilər.

Açar söz: müəssisə, maliyyə, qiymətli kağızlar

Məqalənin�redaksiyaya�daxil�olma�tarix:�03.�10.�2019
Redaksiya�heyətinin�03.�12.�2019�tarixli�qərarı�ilə�

çapa�tövsiyə�edilmişdir.�
Rəyçi:�dos.�i.f.d.�Eyyubov�Kamran



54 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (17) 2019

YEGANƏ ƏZİZ qızı ABBASOVA, 
RAİBƏ MƏMMƏDBAĞIR qızı CƏFƏROVAİQTİSADİYYAT

YEGANƏ�ƏZİZ�qızı�ABBASOVA
Dosent, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

RAİBƏ�MƏMMƏDBAĞIR�qızı�CƏFƏROVA
Dosent, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Email: raibacafarova@mail.ru

UOT 338
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EDİLMƏSİNDƏ�KOOPERATİVLƏRİN��ROLU

XÜLASƏ

Müasir dövrdə hər bir ölkənin təsərrüfat fəaliyyətində kənd təsərrü-
fatının inkişafının önəmli rolunu və Azərbaycan Respublikasında kənd
təsərrüfatının inişafının iqtisadi imkanlarını nəzərə alaraq məqalədə məh-
sul istehsalının mövcud vəziyyəti tədqiq edilmiş və qiymətləndirilmişdir.
Əsasən məqalədə aqrar sahədə davamlı inkişafa nail olmaq üçün kooper-
ativlərin yaradılmasının iqtisadi smərəliliyini araşdırmağa çalışmışıq. Bu
baxımdan qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün ölkənin ərzaq təh-
lükəsizliyinin təmin edilməsində fərdi təsərrüfatçıların rolu təhlil edilərək
qiymətləndirilmişdir. Eyni zamanda iqtisadi səmərəliliyin təmin olun-
masında kooperativlərin yaradılmasının iqtisadi əhəmiyyəti vurğulan-
mışdır. Araşdırma zamanı məntiqi-tarixi, analiz-sintez, induksiya-deduksiya
metodlarından istifadə edilib. Sonda təhlildən əldə edlmiş müddəalara
əsasən nəticə işlənilib.

Açar sözlər: məhsul istehsalı, ərzaq təhlükəsizliyi, iqtisadi səmərə,
kənd təsərrüfatında ixrac, özünü təminetmə, kənd təsərrüfatı kooperativləri.

Giriş
Müasir dövrdə hər bir dövlətin qarşısında duran mühüm məsələlərdən

biri dünya bazarına çıxış imkanlarını genişləndirmək, qlobal məkanda
rəqabətqabiliyyətli məhsullarla üstünlük qazanmaqdır. Təbii ki, bu is-
tiqamətdə iqtisadiyyatın bütün sahələrinin idxal-ixrac proseslərində iştirakı,
qlobal məkana çıxışı zəruri deyildir. Burada yalnız müəyyən üstünlüyə
malik sahələr uğur qazana bilər [7].
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İstər milli, istərsə də dünya səviyyəsində iqtisadiyyatın mühüm
sahələrindən biri də aqrar sektordur. İnsanların normal yaşayışı, ərzaq təmi-
natı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən aqrar sektor, ayrı-ayrı
dövlətlərin və ümumilikdə dünya ərzaq təhlükəsizliyində önəmli rol oy-
nayır. Amerika alimi M.Ensmingerin deyiminə görə―”istehlak ərzağı həm
məsuliyyət, həm də silahdır. Məsuliyyət dedikdə insanın yaşaması və
yeməsi üçün lazım olan kifayət edəcək ərzağın olması onun ən başlıca
hüququdur. Digər tərəfdən, o silahdır, çünki siyasətdə və iqtisadiyyatda
ərzaq məhsulları böyük təsirə, güllə və neftdən artıq gücə malikdir” [3].

Aqrar sahədə davamlı inkişafa nail olunması bu sahədə məhsul is-
tehsalının iqtisadi səmərəliliyinin, əmək məhsuldarlığının və kənd təsərrü-
fatına yararlı torpaqların istifadə səviyyəsinin yüksəldilməsinin mütərəqqi
texnologiyalarının tətbiqi yolu ilə məhsul vahidinə sərf olunan material və
maliyyə xərclərinin aşağı salınması, ərzaq və yeyinti məhsulları ticarətində
xarici ticarət saldosunun minimuma endirilməsi ilə sıx əlaqədardır. [2, s.391].

Kənd� təsərrüfatında� məhsul� istesalının� mövcud� vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi

Təhlillər göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında aqrar islahatlar
hesabına son illər kənd təsərrüfatında artım tempi dayanıqlılığı ilə seçilir.
Belə ki, 2017-ci ilə nisbətən 2018-ci ildə aqrar sahədə artım tempi 4,3%
olmuşdur. 2018-ci ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki
qiymətlərlə dəyəri 7010,0 milyon manat təşkil edib. Bunun da 3824,0 mi-
lyon manatı heyvandarlıq, 3186,0 milyon manatı bitkiçilik məhsullarının
payına düşüb. 2017-ci illə müqayisədə kənd təsərrüfatının istehsalı 4,6 faiz,
o cümlədən bitkiçilik məhsulları üzrə 6,8 faiz, heyvandarlıq məhsulları
üzrə 2,7 faiz artıb. 2010-cu illə müqayisədə 2018-ci ildə məhsul istehsalı
1,8 dəfə artmışdır (cədvəl 1). Qeyd edilənlərə rəğmən kənd təsərrüfatı və
ərzaq məhsullarının bir hissəsini xaricdən alınmasına hər il orta hesabla
1,5 milyard dollardan çox vəsait  sərf olunur. Hətta son illər bəzi məhsullar
üzrə idxal da artmışdır. Qeyd edək ki, Ölkəmizdə əhalinin hər nəfərinə
2018-ci ildə təqribən701 manatlıq, ayda 58 manatlıq, gündə isə 2 manatlıq
kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub.

Azərbaycanda bu il mövcud olan 1 milyon 738 min hektar əkin
sahəsinin 1,1 milyon hektardan çox və  ya 61 faizə yaxını dənli və dənli-
paxlalı bitkilərin əkini üçün ayrılsa da, biz hələ də xaricdən taxıl alırıq.
Çünki son 40 ilə yaxın bir dövrdə taxıl əkini sahələri 491 min hektradan
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977 min hektara çatdırılaraq 2 dəfə artırılsa da, bu sahədə hər hektardan
məhsuldarlıq son 40 ildə 20 faiz, son 30 ildə isə cəmi 12 faiz artıb. Müqay-
isə üçün qeyd edək ki, son 40 il ərzində dünya üzrə əkin sahələri təqribən
10% artdığı halda, bitkiçilik məhsulları istehsalının həcmi 2,3 dəfə artıb.
Bu müqayisələr ölkə üçün çox mühüm sosial-iqtisadi əhəmiyyətə malik
olan kənd təsərrüfatında istehsalın, əmək məhsuldarlığının və digər
səmərəlilik göstəricilərinin aşağı olduğunu göstərir [11,12].

Milli təsərrüfatların qlobal məkana çıxışında aqrar sahənin özünəməx-
sus əhəmiyyəti danılmazdır. Azərbaycanın 2018-ci ildə qeyri-neft məh-
sulları ixracı 1689,2 milyon ABŞ dolları həcmində olub ki, bunun da 49%-i
kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatının emal məhsullarının payına düşüb.
Ölkənin malik olduğu təbii-coğrafi mövqeyi və iqlim şəraiti kimi müqay-
isəli üstünlükləri ilə biz bu sahədə daha çox uğur ədə edə bilərik. Bu baxım-
dan kənd təsərrüfatının diversifikasiya dərəcəsinin müəyyən edilməsi
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, kənd təsərrüfatı istehsalının
şaxələndirilməsi bu sahədə investisiya risklərini azaltmaqla aqrar ixrac
potensialının inkişaf strategiyasının xüsusiyyətlərini də müəyyən edir [4].

Cədvəl�1.�Kənd�təsərrüfatının�ümumi�məhsulu,�mln.�man.

Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları

Ölkənin�ərzaq�təhlükəsizliyinin�təmin�edilməsində�fərdi�təsərrü-
fatçıların�rolunun�qiymətləndirilməsi�

Statistik məlumatlar göstərir ki, 2018-ci ildə respublikada kənd təsər-
rüfatının ümumi məhsul istehsalının  91%-i fərdi sahibkarlar, ailə kəndli
və ev təsərrüfatlarının, 9%-i isə kənd təsərrüfatı müəssisələri və təşkilatları
tərəfindən istehsal olunmuşdur. 

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və əhalinin ərzaq
məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində bitkiçilik və heyvandarlıq
məhsulları üzrə özünütəminatın araşdırılması vacibdir. Ümumən, dənlilər

 2010 2015 2016 2017 2018 

C mi k nd t s  3877,7 5635,3 5632,4 6580,0 7010,0 
d n 

 1999,2 2761,1 2577,2 3019,0 3186,0 
 1878,5 2874,2 3055,2 3561,0 3824,0 
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üzrə özünütəminetmə səviyyəsi 2017-ci ildə 66,3% , 2018-ci ildə 74,1%
olmuşdur. Bu göstərci üzrə buğda 64,8%, tərəvəz məhsulları üzrə
özünütəminetmə səviyyəsi 15,0%-artmışdır. Bütün növ mal-qara və quş əti
üzrə özünütəminat 82,7% olmuşdur. Qeyd edək ki, 2017-ci ildə bu göstərici
84,75% olmuşdur. Göründüyü kimi özünütəminetmə səviyyəsi bitkiçilik
məhsulları üzrə nisbətən artmışdır.

Respublika üzrə fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəri-
cilərinə nəzər salsaq görərik ki, müqayisə olunan illərdə təsərrüfatların sayı
azalıb. Belə ki, 2010-cu illə müqayisədə 2018-ci ildə təqribən 2,9 dəfə
azalaraq 2618-dən 907- ə düşmüş, 2017-ci illə müqayisədə isə 48 vahid
azalmışdır.  Kənd təsərrüfatı müəsissələrinin sayı 2017-ci ildə 1608,  2018-
ci ildə artaraq 1641 olmuşdur. Fərdi sahibkar təsəarrüfatlarının sayında baş
verən bu dəyişikliklər tamamilə bazar mexanizmnin təsiri altında gedib və
rəqbətə davam gətirməyən təsərrüfatlar fəaliyyətini dayandırmaq
məcburiyyətində qalıb, yaxud başqa təsərrüfatlarla birləşərək birgə
fəlaiyyət göstərirlər [11].

Aqrar sektorada risklərin daha çox olduğunu nəzərə alaraq sahibkarlığın
dövrün tələblərinə uyğun inkişaf etdirilməsi də aktul məsələlərdəndir.
Sahibkarlıq fəaliyyəti daha çox iqtisadi azadlıqla-sahibkar azadlığı və
qarşılıqlı təsərrüfat əlaqələri ilə birbaşa bağlıdır. Bu azadlıqlar sahibkarlara
iqtisadi resurslara malik olmaq və bu əsasda müəyyən məhsul istehsalını və
xidmət göstərilməsini təşkil etmək, kommersiya fəaliyyəti göstərmək, öz
tərəf müqabillərini tapmaq və müqavilələr bağlamaq, maliyyə, kredit, in-
vestisiya əməliyyatlarını aparmaq, azad rəqabətə qoşulmaq imkanı verir.
Drukerə görə, sahibkarlar daima dəyişiklik axtaran, dəyişikliklərə cavab
verməyə çalışan şəxslərdir. Bundan başqa, sahibkarlıq fəaliyyəti innovasiya
ilə resursların özünəməxsus kombinasiyası ilə xarakterizə olunur, çünki, in-
novasiya resurslardan istifadə imkanlarını artırır, resurs bolluğu yaradır [8].

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təsərrüfatların əksəriyyətinin kiçik
ölçüdə olması, həmçinin onların institutlaşma səviyyəsinin aşağı olması
keyfiyyətli məhsul istehsalının, məhsuldarlığın aşağı olmasına  səbəb olur.
Hər hektar sahədə aparılan əkin sahələri üzrə yanacaq və motor yağlarına
görə dövlət yardımı almaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət
edən 372 min istehsalçının malik olduqları torpaq sahələrinin orta ölçüsü
3,4 hektar olsa da, istehsalçıların mütləq əksəriyyətinin malik olduğu əkin
sahələri orta göstəricidən də aşağıdır. Oxşar vəziyyət heyvandarlıq təsər-
rüfatlarında da müşahidə olunur [11,12].
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Kiçik torpaq sahibliyi və kiçik təsərrüfatlar məsələsi hazırda ölkədə
kənd təsərrüfatı sahəsinin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə mane
olan problemlər sırasında xüsusi təsirə malikdir. Kiçik təsərrüfatların təşk-
ilatlanma səviyyələrinin çox aşağı olması, onların, istər resurslara olan tələ-
batlarının ödənilməsində, istərsə də bazara çıxış məsələsində çətinliklər
yaradır. Kiçik təsərrüfatların üstünlük təşkil etməsi ümumilikdə kənd təsər-
rüfatı məhsulları istehsalında müasir texnologiyalardan və təkmilləşdirilmiş
istehsal vasitələrindən istifadə səviyyəsinin aşağı olmasını şərtləndirir.
Kiçik kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları arasında təşkilatlanmanın
aşağı səviyyədə olması onların aqrar siyasətin formalaşmasında zəif iştirak
etmələrinə, eləcə də dövlətin kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçirdiyi
stimullaşdırma tədbirlərinin səmərəliliyinin azalmasına səbəb olur. Kənd
təsərrüfatı məhsullarının emalı sahəsində fəaliyyət göstərən istehsalçıların
əksəriyyəti kiçik müəssisələr kateqoriyasına daxil olsalar da, iri müəs-
sisələrin bazar gücü daha böyükdür. Bu fakt ölkənin müvafiq sahələrdə is-
tehsal və ixrac potensialının gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli olsa
da, bazarda rəqabətin artırılması, əksəriyyəti kiçik təsərrüfatlardan ibarət
olan kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bazara çıxışı və ərzaq təh-
lükəsizliyinin dayanıqlılığı baxımından müəyyən problemlər yaradır. Buna
görə də, xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları və onların bir-
likləri tərəfindən kiçik və ortahəcmli emal müəssisələri şəbəkəsinin yaradıl-
ması ilə bağlı müvafiq stimullaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi
aktualdır.

Qassonun iqtisadi nəzəriyyəsinə görə, “sahibkarlıq fəaliyyəti əlverişli
iqtisadi şəraitdə formalaşır və sahibkarlıq fəaliyyətinə olan tələbat dəyişik-
liklərə olan ehtiyacdan qaynaqlanır”.Yəni, iqtisadi amillər sahibkarlıq
fəaliyyətini təşviq edə ya da etməyə bilər. Belə amillərə daxildir: “vergi
siyasəti, sənaye siyasəti, xammalın asanlıqla əldə edilməsi imkanı, maliyyə
vəsaitlərinin asan və əlverişli şərtlərlə əldə edilməsi, bazardakı vəziyyət
haqqında məlumat ala bilmək imkanı, texnologiya, infrastrukturdan istifadə
etmək imkanı və bazarda mövcud imkanlar” [9]. 

Nəzərə alaq ki, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarların gəlirləri
iqtisadiyatın başqa sahələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
sahibkarların gəlirləri ilə müqayisədə daha kəskin dəyişmələrə məruz qalır.
Çünki, aqrar sahə riskli sahə olmaqla əsasən təbii iqlim şəraitindən asılı
olduğu üçün həmişə azalmağa meyilli olur. Bu vəziyyət demək olar ki,
dünyanın əksər ölkələrində müşahidə olunur. Bu problemin həlli üçün
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dünyanın bütün ölkələrində aqrar sahəyə dövlət dəstəyi mexanizmi daim
yeniləşərək reallaşdırılr. Bu tədirlər sistemi içərisində istehsalı strateji
əhəmiyyət kəsb edən və zərərlə başa gələn məhsullar üzrə dotasiyaların,
subvensiyaların, subsidiyaların ayrılması mühüm yer tutur.Qeyd edək ki,
dövlət tərəfindən himayə AB ölkələrində və İEÖ-də daha yüksəkdir.

Respublikamızda da kənd təsərrüfatı istehsalçılarının subsidiyalaşdırıl-
ması həyata keçirilir. Dövlət gələcəkdə də kənd təsərrüfatı istehsalçılarını
dəstəkləməkdə davam edəcək. Lakin dövlətin strateji planda əsas məqsədi
kənd təsərrüfatı sahəsində yüksək məşğulluğu saxlamaq əvəzinə yüksək
səviyyədə mexanikləşən,  texnikalarla təchiz edilən iri aqrar təsərrüfatların
sayının artırılmasıdır. Düzdür, kənd təsərrüfatında məşğulluq vacib
məsələdir və onun digər sahələrə müsbət təsiri var. Amma aqrar sahədə
məşğul əhalinin sayının çox olması onların gəlirini də azaldır.  Buna görə
də, kənd təsərrüfatında insan sayı az, amma gəlirlilik yüksək olan sahibkar-
lıq subyektləri yaranmalıdır.

İqtisadi�səmərəliliyin�təmin�olunmasında�kooperativlərin�rolu
Əmək məhsuldarlığı iqtisad səmərəliliyin ən mühüm göstəri-

cilərindəndir. Əmək məhsuldarlığı mahiyyətcə bütün iqtisadi problemlərlə
əlaqədardır.Bu baxımdan əmək məhsuldarlığının düzgün tədqiqi,
öyrənilməsi əsas məsələlərdəndir. 

Aqrar sahədə əmək məhsuldarlığının artırılması ilk növbədə bu sahədə
istehsal olunan məhsulların həcminin və məhsuldarlığının artmasına səbəb
olur ki,bu da ölkə əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ərzaq
məhsulları ilə kifayət qədər təmin olunmasına imkan verir.Əmək məhsul-
darlığının artması məhsul istehsalına sərf olunan canlı əməyin azalmasına
və eyni zamanda iş vaxtına qənaət olunmasına gətirib çıxarır.  Bilirik ki,
əmək məhsuldarlığının artımına texnoloji yeniliklərin tətbiqi ilənail ola
bilərik. Kiçik təsərrüfatların isə buna getməyə iqtisadi imkanları yoxdur. 

Kiçik təsərrüfatların torpaqdan istifadənin əsas iqtisadi səmərəlilik
göstəricilərinin təhlili göstərir ki, hazırda kənd təsərrüfatı sahələrinin
səmərəli istifadəsi o qədər də yüksək deyil, ancaq artırmaq üçün ehtiyatlar
hələ mövcuddur 

Bundan başqa bilirik ki, əsas  istehsal fondlarından istifadə kənd təsər-
rüfatının inkişafından və onun strukturunun təkmilləşdirilməsindən asılıdır.
Respublikanın aqrar sferada texniki cəhətdən təkmilləşmiş yeni istehsal
vasitələrinin istifadəyə verilməsi istehsal prosesinə fəal təsir göstərir, əmək
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məhsuldarlığının yüksəldilməsini və əsas istehsal fondlarından səmərəli is-
titfadə edilməsini təmin edir.

Təsərrüfatların istehsal fondlarından istifadə edilməsinin iqtisadi
səmərəliliyinin başlıca ehtiyat mənbələrindən biri təsərrüfatın özündə is-
tehsal edilənistehsal vasitələrinin keyfiyyətinin yax-şılaşdırılması və maya
dəyərinin ucuzlaşdırılmasıdır. Hazırda heyvandarlığın müqəddəratını həll
edən yem bazasının möhkəmləndirilməsi, bitkiçiliyn əsas sahələrindən biri
olan toxumçuluq işlərinin tək-milləşdirilməsi, dövriyyə vəsaitlərinin
mühüm elementlərindən biri kimi cavan heyvanlar və onların keyfiyyətinin
göstəricilərinin yaxşılaşdırılması, yerli inşaat materiallarından istifadə
edilməsinin və-ziyyəti kimi, məsələlərin həll olunma səviyyəsi bilavasitə
kənd təsərrüfatı müəssisələrinin özləri ilə bağlıdır. Çünki, təsərrüfatlardan
birbaşa asılı olan ucuz və möhkəm yem bazasının yaradılması öz
növbəsində süd, ət və digər heyvandarlıq məhsullarının artması və ucu-
zlaşması deməkdir.

İstehsal fondlarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə təsir
edən başlıca yollardan biri dövriyyə vəsaitlərinin dövr etməsi prosesinin
sürətləndirilməsidir. Bu, həm istehsala, həm də tədavülə sərf olunan vaxtı
qısaltmaqla mümkündür. İstehsala sərf olunan vaxtı qısaltmaq üçün nis-
bətən tez yetişən bitki sortları və heyvan cinsləri yaratmaq, onların istehsala
tətbiqinə, məhsul yığımı müddətinin qısaldılmasına, bitkilərin və heyvan-
ların məhsuldarlığının yüksəldilməsinə və s. nail olmaq lazımdır.

Bundan başqa təsərrüfatların rentabelli olması da əsas məsələdir. Təsər-
rüfat o halda rentabelli hesab olunur ki, məhsulun satışından əldə edilən
mədaxil məhsulun istehsalı və satışı xərclərini ödəməklə bərabər müəyyən
mənfəəti də təmin etsin. Beləliklə rentabellik təsərrüfatın işinin
səmərəliliyini səciyyələndirir, müəssisənin kapitalı artırmaq qabiliyyəti
haqqında təsəvvür yaradır.Lakin, biz fermer təsərrüfatları haqqında bunu
tam deyə bilmərik.

İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində olduğu kimi, aqrar sahədə də birgə
məqsədlərin həyata keçirilməsi, iqtisadi səmərəliliyə nail olmaq, daha
uğurlu nəticələrin əldə olunması ən mükəmməl səviyyədə öz həllini işti-
rakçıların səmərəli əməkdaşlığına və ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin
resurslarının könüllü birləşdirilməsinə əsaslanan kooperasiya əlaqələrinin
qurulması ilə tapar. Ona görə ki, kooperasiyaya əsaslanan iqtisadi inte-
qrasiya və əlaqələr aqrar sahədə məhsul istehsalı, tədarükü, emalı, saxlan-
ması və istehlakçılara çatdırılması istiqamətində iqtisadi fəaliyyətin,
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sahədaxili bölmələrin bir-birinə yaxınlaşması, uzlaşdırılması, həmçinin bir-
birinə istehsal və iqtisadi cəhətdən uyğunlaşması prosesidir. Ən əsası isə,
bütün bunlar ayrı-ayrı subyektlərə torpaq, texnika və s.-dən birgə istifadəyə
imkan verir ki, bu da nəticə etibarı ilə daha səmərəlidir. Xüsusilə, əksər
hallarda torpaq sahələri 0,7-1,2 ha arasında dəyişən aqrar təsərrüfat sub-
yektləri üçün kooperasiya əlaqələrinin formalaşdırılması bir zərurətdir
[1,11].

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı kooperasiyası ilə bağlı statistik hesabat-
lar bu sahədə vəziyyətin qənaətbəxş səviyyədə olmadığını əyani göstərir.
Rəsmi statistik məlumatlara baxsaq ölkədə hüquqi şəxs statuslu kənd təsər-
rüfatı kooperativlərinin sayı 2010-cu ildə 73 olmuşdur ki,2017-ci il ildəbu
18 vahid azalaraq 55, 2018-ci ildə isə 2017-ci ilə nisbətən10 vahid azalaraq
45-ə düşmüşdür [11].  Belə ki, böyük iqtisadi səmərə vəd edən bu kooper-
ativlərin sayı onların mahiyyətinin düzgün anlaşılmaması və dövlət
tərəfindən bu sahədə stimullaşdırıcı tədbirlərin aşağı olması nəticəsində il-
bəil azalmaqda davam etmişdir. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı kooperativlərinə kəndin
mövcudluğunun başlıca şərti kimi baxılır və bu məqsədlə də dövlətin tənz-
imləmə mexanizmləri tətbiq edilir. Bu cür tənzimləmə ilk novbədə aqrar
kooperativlərə hökumətin birbaşa büdcə dəstəyi vasitəsi ilə həyata kecirilir.
Budcə dəstəyinin əsasən 3 forması tətbiq edilir: 

1.Yüksək xərclərin (yanacağın, toxumun və s.) kompensasiyası.
2.Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və satışına birbaşa dəstək

(məsələn, subsidiyaların verilməsi). 
3.Kooperativlər üçün vergi azadolmaları və kredit güzəştləri [1]. 
Bu ölkələrdə dövlət tərəfindən aqrar sahədə kooperasiyanın dinamik

və səmərəli inkişafına yönəldilmiş tədbirlər son nəticədə əhalinin ərzaq
məhsullarına olan təlabatının ödənilməsində mühim rol oynayır.

Nəticə�
Azərbaycan Respublikasında aqrar kooperasiyanın yeni dövrün

tələblərinə uyğun modern inkişafı istiqamətində dövlət yeni strateji xəttin
müəyyən edilməsi üçün zəruri qanunvericilik bazasını daim təkmilləşdirir.
Bu sahədə “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu və “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı koop-
erasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın
rolu xüsusi qeyd olunmalıdır [1,12].
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Qeyd edək ki, torpaqdan səmərəli istifadə edə bilməyən torpaq sahi-
blərinin kooperativləşməsindətəsiredici mexanizmin düzgün qurulmasına
ehtiyac var və burada yerli və bələdiyyə orqanlarının da rolunun və nəzarə-
tinin artırılması vacibdir.

Həm də məlumdur ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı istənilən
təsərrüfat kateqoriyası üçün əsas fəaliyyət sahələrindən biridir. Burada təbii
ki, istehlakçı əməkdaşlığının rolu böyükdür, çünki onun əsas vəzifəsi
əvvəlcə əhalinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş satı-
nalma fəaliyyətinin təşkilidır. Bu baxımdan satış kooperativlarinin fəaliyyə-
tinin gücləndirilməsi vacibdir. Kooperativ məhsulların şəbəkə şirkətlərinə
daxil olmasını təmin edəcək böyük logistika mərkəzləri ilə qarşılıqlı əlaqə
yaratmaq tövsiyə olunur.

Təhlillər göstərir ki, Azərbaycanda kiçik torpağa malik kiçik təsərrü-
fatlar kənd təsərrüfatında səmərəliliyin və rəqabətqabiliyyətliliyinin yük-
səldilməsinə mane olan problemlərdəndir. Azərbaycan Respublikasında
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol
Xəritəsində yer alan məlumata əsasən, hər hektar sahədə aparılan əkin
sahələri üzrə yanacaq və motor yağlarına görə dövlət yardımı almaq üçün
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət edən 372 min istehsalçının malik
olduqları torpaq sahələrinin orta ölçüsü 3,4 hektar olsa da, istehsalçıların
mütləq əksəriyyətinin malik olduğu əkin sahələri orta göstəricidən aşağıdır.
Torpaq sahəsi 3 hektara qədər olan təsərrüfatlar cəmi təsərrüfatların 71
faizini, 3-4,9 hektara qədər olanlar 17,1 faizini, 5-9,9 hektara qədər olanlar
8,4 faizini, 10-19,9 hektara qədər olanlar 2,2 faizini, 20-49,9 hektara qədər
olanlar 1 faizini, 50 hektar və bundan çox olanlar 0,4 faizini təşkil edir.
Oxşar vəziyyət heyvandarlıq təsərrüfatlarında da müşahidə olunur. Bu
sahədə yüksək nəticələrin əldə edilməsi üçün digər şərtlərlə yanaşı xırda,
rentabelliyi aşağı olan kiçik ölçülü kəndli və fermer təsərrüfatlarının könül-
lülük əsasında kooperasiyalarda birləşməsinə və beynəlxalq praktikanın
qabaqcıl nümunələrindən istifadə etməklə kooperasiya münasibətlərinin
inkişaf etdirilməsinə ehtiyac var[1,10]. 

«Kooperativlər məhdud resurslara malik insanların özlərinin iqtisadi
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün muxtar və demokratik idarəetmə for-
malaşdırmaqla birləşdikləri assosiasiyalardır». Kənd Təsərrüfatı Koop-
erasiyalarının əsas üstünlükləri-kənd təsərrüfatı fermerlərinin sərvət və
mülkiyyətinin genişləndirilməsi, vəsaitlərin səmərəli xərclənməsi və
maliyyə şəffaflığı, rəqabətliliyin və bazarların artması, məhsulun maya
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dəyərinin aşağı düşməsi və s.-dir. 
Beləliklə, kooperasiyaların yaradılması kənd təsərrüfatında gəlirlərin

artırılmasına, az xərclərlə böyük mənfəət əldə edilməsinə, kənd təsərrüfatında
çalışanların işinin effektivliyinə kömək edəcək və aqrar ixracı stimullaşdıra-
caq. Fikrimizcə, dövlət  kooperasiya əlaqələrinin genişləndirilməsinə təsirli
stimullar yaratmaqla aqrar sahədə məhsul istehsalının inkişafının əhəmiyyətli
dərəcədə sürətlənməsinə və ixrac potensialının artımına nail ola bilər. 
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АННОТАЦИЯ

Принимая во внимание важную роль развития сельского хозяй-
ства в экономической деятельности каждой страны в настоящий
период, в статье исследовано и оценено текущее состояние про-
изводства продукции в Азербайджанской Республике с учетом эконо-
мического потенциала развития сельского хозяйства. В основном в
статье мы попытались исследовать экономическую эффективность
создания кооперативов для достижения устойчивого развития в
сельскохозяйственном секторе. Для достижения этой цели была про-
анализирована и оценена роль индивидуальных хозяйственников  в
обеспечении продовольственной безопасности страны. В то же
время была подчеркнута экономическая значимость  создания коопе-
ративов для обеспечения экономической эффективности. В исследо-
вании использовались логик-исторические, анализ, синтез,
индукционно-дедукционные методы. В заключении на основе получен-
ных положений разработаны выводы.

Ключевые слова: производство продукции, продовольственная
безопасность, экономический эффект, экспорт в сельском хозяйстве,
самообеспеченность, сельскохозяйственные кооперативы.
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ�В�НЕНЕФТЯНОЙ�СЕКТОР�
ЭКОНОМИКИ�АЗЕРБАЙДЖАНА

АННОТАЦИЯ

Статья посвящается инвестированию в ненефтяной сектор эко-
номики нашей страны. Инвестиции входят в основную категорию из-
учения экономики любой страны. В данной статье дано определение
понятиям инвестиций и инвестированию. 

Инвестирование всегда привлекало внимание экономистов, по-
тому что благоприятная инвестиционная атмосфера в стране даёт
толчок дальнейшему развитию экономики страны. Выявлены про-
блемы инвестирования в экономику Азербайджана. Предложены таб-
лицы и график статистических данных за последние года в разные
секторы экономики нашей страны. В заключении статьи, можно
сделать вывод, что не только нефтяной, но и ненефтяные сектора
экономики нашей страны приемлемы для инвестирования.

Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, риски, ненефтя-
ной сектор, предпринимательство.

Инвестиции, т.е периодические вложения необходимы для эффек-
тивной деятельности любой производственной системы. Есть много
подходов и определений для понятия сущности инвестиций. 

Для нашей национальной экономики термин «инвестиции» —
практически новая категория. 

Раньше в централизованной плановой системе применялось по-
нятие «капитальные вложения», под которыми понимались все за-
траты на воспроизводство основных фондов, включая затраты на их
полное восстановление, а также затраты на создание оборотных
средств. Понятие «капитальные вложения» рассматривалось как по-
нятие, тождественное инвестициям.
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Инвестиции — это денежные средства, банковские вклады, акции,
облигации и другие ценные бумаги, технологии, любое другое дви-
жимое и недвижимое имущество или имущественные права, автор-
ские права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты
предпринимательской и иной деятельности в целях получения при-
были или достижения иного положительного эффекта.

К инвестициям относятся только те, что приводят к приросту
собственного капитала, что обусловлено получением чистой прибыли.
Прирост собственного капитала должен быть достаточным, чтобы:

-компенсировать тому, кто вложил капитал отказ от использования
имеющихся активов на потребление в текущем периоде;

-не пойти в убытки из-за риска;
-прогнозировать и не понести потери от инфляции в предстоящем

периоде.
Предметом инвестиционной деятельности являются конкретные

объекты, куда вкладываются инвестиции: ценные бумаги, научно-тех-
ническая продукция и т.д.

На развитие нашей экономики и национального общества, инве-
стиционная деятельность имеет большое влияние. Для того, чтобы ор-
ганизации, предприниматели и государство могли стабильно
увеличивать общие объемы оборотных средств, им необходимо гра-
мотное управление планируемыми инвестициями. В целом цель лю-
бого инвестиционного процесса – это увеличение дохода и извлечение
выгод при минимизации возможных расходов.

В целом, управление инвестициями это и есть достаточно слож-
ная система определенных методов и принципов, которые направлены
на эффективную реализацию перспективных способов капиталовло-
жений в различные инвестиционные проекты. По своей сути, управ-
ление инвестициями предусматривает анализ, предвидение и
дальнейшее планирование рыночной ситуации, что способствует гра-
мотному и рациональному применению имеющегося капитала.

В рыночной экономике растущий социально-экономический
спрос общества, внедрение достижений НТП в производство ,полное
и эффективное использования существующих производственных
мощностей, зависит от притока инвестиций. С этой точки зрения
значимость и роль инвестиций в жизни общества усугубляются. По
оценкам экспертов, для того, чтобы поднять уровень экономики
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страны до уровня развитых стран, в ближайшие 15-20 лет потре-
буются инвестиции в размере примерно 20-22 миллиардов долларов
(без учета восстановления нефти-газового сектора и оккупированных
территорий). Высокий уровень бедности населения страны, низкий
уровень доходов и другие экономические и правовые факторы нега-
тивно влияют на объем инвестиций в страну.

Вложение инвестиций выгодно для экономики любой страны.
Азербайджан не исключение. Без каких-либо вложений нормальное
развитие экономики любого государства невозможно. Инвестиции на
макроуровне считаются важными для: 

- реализация обширной политики процесса воспроизводства;
- структурная перестройка общественного производства и про-

порциональное развитие всех сфер общественной деятельности;
- содействие научно-техническому прогрессу, повышению каче-

ства продукции и обеспечению конкурентоспособности страны;
- создание необходимой сырьевой базы промышленности;
- развитию гражданского строительства, здравоохранения, куль-

туры, высшего и среднего образования, а также другие социальные
проблемы;

- решение частичного или полного смягчения проблемы безрабо-
тицы;

- защита окружающей среды;
- обороноспособность государства и ряд других вопросов.
Нефтяной сектор играет ведущую роль в экономическом развитии

Азербайджана. Несмотря на это, в общем экономическом росте не-
нефтяной сектор начал занимать центральное место в последние годы. 

В ненефтяном секторе экономики в январе-сентябре 2017 года до-
бавленная стоимость составила 3 1327,2 миллиона манатов, а 56,5%
из них приходилось на долю социальных и других услуг, торговли,
ремонта транспортных средств и строительных площадок.

Около 362,7 миллиона манатов (213,34 миллиона долларов) или
37,8 % средств в размере 960,3 миллиона манатов (564,85 миллиона
долларов) были вложены в ненефтяной сектор в январе 2018 года, свя-
занных со всеми источниками финансирования в основной капитал
для развития экономической и социальной сферы. Это на 68 процен-
тов больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

На строительно-монтажные работы было потрачено 72,4% от об-
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щего объема инвестиций, на строительство производственных объ-
ектов - 83,5%, на объектах обслуживания – 11%.

Основными приоритетными секторами в развитии ненефтяного
сектора в Азербайджане считаются сельское хозяйство, туризм, ин-
формационно-коммуникационные технологии и производство.

Добавленная стоимость в ненефтяном секторе экономики страны
в январе-сентябре 2017 года увеличилась на 2,5% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Доля добавленной стоимости в
ненефтяном секторе в ВВП составила 62,6%. Наиболее перспектив-
ными областями для подсекторов не нефтяного сектора были транс-
порт и складирование, торговля и транспорт.

Темпы роста добавленной стоимости в 2017, созданной во всех
областях ненефтяного сектора, были относительно высокими по
сравнению с тем же периодом прошлого 2016 года: в сельском, лесном
и рыболовном 2,8%, строительство 1,5%, торговли и ремонта транс-
портных средств 2,1%, транспорт и хранение сектор 5,8%, размеще-
ния туристов и общественного питания на 3,2%, информации и 6,2%
- в сфере связи и 1% - в социальных и других услугах.

Объем добавленной стоимости в ненефтяной промышленности в
январе-сентябре 2017 года увеличился на 3,7% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и составил 2170,3 млн. манатов.
Доля ненефтяной промышленности в ВВП составила 4,3%, доля не-
нефтяного сектора  - 6,9%, а доля ненефтяной промышленности в до-
бавленной стоимости составила 10,8%. 

За январь-сентябрь 2017 года производство увеличилось на не-
нефтяной обрабатывающей промышленности, включая продоволь-
ственные товары (0,7%), строительные материалы (29,3%), химикаты
(18,1%), резины и пластмассы (85,2%), машин и оборудования
(27,7%), текстильной промышленности (73,8%), производства элек-
трооборудования (65,7%), компьютерной, электронной и оптической
продукции (35,0%), производства мебели (16,6%), (37,9%) и другие.
области увеличились.

В январе-сентябре 2017 года 41,7% от общего объема инвестиций
в экономику или 4623,0 млн. манатов было направлено в ненефтяной
сектор. 7,5% инвестиций в основной капитал, 18,1% инвестиций в не
нефтяной сектор или 834,3 млн. манатов используемых в развитии не-
нефтяного сктора. 
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Рис.1

В январе-сентябре 2017 годав  Пираллахи «Пираллахи» солнечная
электростанция, Балаханский промышленный парк, город Евлах Вар-
вара посадка и размножение риса в Ленкорани , «Caspian Palace» го-
стиничный комплекс, Balakan Balakan ГЭС, Джалилабад предприятие
по очистке и упаковки зерновых, Гедебей лимонадный завод, в Не-
фтчалинской области Нефтчалинский Промышленный Район,
110/35/6 кВ подстанция «Нефтчала», Открытое акционерное обще-
ство «Azerkhalcha» Шамкирский филиал Наримановского районного
общества, электрическая подстанция «Бахматли» в Загатальском рай-
оне и другие. объекты были введены в эксплуатацию.

В нашей стране экономическая стратегия практически не является
ориентиром в повседневной экономической жизни и в управлении
экономикой. Если не понять суть инвестиционной политики, из кото-
рой она должна исходить, утрачивается связь между инвестиционной
политикой и экономической стратегией, а значит, возможность ее пре-
творения в жизнь. Очень тяжело добиться успеха без обоснованной
инвестиционной политики, которая опирается на соответствующее за-
конодательство и служитй целям экономической стратегии.

Для того чтобы реализовать устремленную правильно-реализуе-
мую инвестиционную политику для начала надо, чтобы те, кто ее раз-
рабатывают ее основу, были высоко квалификационными и
разносторонне специализированными экономистами. Одной из при-

 
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

c/  

 

 

 

 

 

 

 

 

İQTİSADİYYAT



70 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (17) 2019

ЗИВЯР РУСТАМ кызы САФИЕВА

чин неудач экономики нашей страны в деле привлечения инвестиций
является отсутствие кадров, обладающих соответствующей квалифи-
кацией. Нам необходимо использование иностранных специалистов
чтоб решить проблемы.

Инвестиционная политика, которая не опирается на научные
исследования и игнорирует возможности их применения в интересах
экономического развития, не способна выполнять свою роль в осу-
ществлении экономической стратегии. 

В исследовании любой проблемы все факты опираются на стати-
стические данные.  Если они недостоверны то и выводы приведут к
неправильным результатам. Система сбора, обработки и использова-
ния статистических данных в Азербайджане находится на таком
уровне, при котором она не может способствовать обоснованию и
проведению полноценной инвестиционной политики. 

Ненефтяной сектор в Азербайджане, в том числе международные
тенденции устойчивого развития ненефтяной промышленности были
оценены в рейтинге рейтинговых агентств.

Диверсификация экономики, как результат стратегии, направлен-
ной на развитие ненефтяного сектора, в рейтинге экономического фо-
рума в Давосе вывел экономику Азербайджана по конку ренто -
 способности на 39 место и на 1 место по МДФ.

Несмотря на все эти достижения, экспортные возможности не-
нефтяной отрасли страны низки в инновационной активности. Это
чаще всего наблюдается в нижних областях обрабатывающей про-
мышленности. Развитие ненефтяных отраслей промышленности счи-
тается важным как для ускорения социально-экономического развития
регионов, так и для увеличения доходов государственного бюджета и
его формированию из разных источников, увеличению экспортных
доходов, производству импортозамещающей и ориентированной на
экспорт промышленной продукции.В то же время сельское хозяйство,
туризм и информационно-коммуникационные технологии являются
ключевыми приоритетными направлениями в развитии ненефтяной
отрасли страны.

Ключевым направлением деятельности в ненефтяной промыш-
ленности являются предприятия организованные как важная часть
экономики. Предприятия служащие для поставки продукции и услуг
необходимые для общества , независимо от формы собственности-это
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и есть  юридические лица обеспечивающие общественный спрос на
продукт с целью оплаты и получения прибыли, производящее и про-
дающее услуги как самостоятельный экономический субъект.

По данным Государственного комитета по статистике Азербай-
джанской Республики, к началу 2017 года на территории страны дей-
ствовало 2583 единицы промышленных предприятий, из них 2552
единицы или 98,8% сосредоточены в ненефтяной промышленности,
48,4% из этих предприятий являются малыми и 51,6% - средние и
крупные предприятия.

Рис.2�Классификация�экономических�и�социальных�особен-
ностей�предприятий�не�нефтяной�промышленности.

По охвату промышленного производства предприятия делятся на
три группы:

а) этап подготовки продукта составляющие промышленные пред-
приятия; например такие заводы которые производят такие продукты,
как металлургию, поршень, шину, ролики, редукторы, карбюраторы
и т. д. 

б) промышленные предприятия, охватывающие два или более эта-
пов производства; например трикотажные фабрики с прядильными,
тканевыми и отделочными мастерскими;

в)предприятия охватывающие все этапы производства; например,
автомобили, тракторы, холодильники и т. д. такие как те, которые про-
изводят готовую продукцию.

В настоящее время в Азербайджане регионы играют очень важ-
ную роль в создании своего потенциала. С этой точки зрения развитие
регионов, создание комплексного промышленного потенциала в ре-
гионах и промышленных центрах, его укрепление находится в центре
внимания. Сегодня доступны все условия, необходимые для развития
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промышленности в нашей Республике.
Основные задачи региональной политики в нашей стране яв-

ляются следующие:
• интеграция всех регионов страны в единый национальный

рынок, 
* формирование единого национального рынка;
• Снижение регионального неравенства, развитие экономики от-

сталых регионов
• регулирование процесса урбанизации;
• полное освоение природно-ресурсного и товарного потенциала;
• Эффективное размещение новых промышленных объектов.
Зависимость развития национальной экономики от производства

одного продукта создает серьезные риски для устойчивости экономи-
ческого развития. В странах, где доминирует добыча нефти, соци-
ально-экономическая ситуация зависит от цены на нефть на мировом
рынке. Изменение цен на нефть также вызывает шоки в национальной
экономике. Эта ситуация сопровождается значительной потерей до-
ходов и негативно влияет на экономическое развитие. 

Механизм регулирования развития ненефтяного сектора в нацио-
нальной экономике отражает совокупность средств и методов воздей-
ствия на экономическую политику государства, которые можно
разделить на условные макроэкономические, микроэкономические и
институциональные группы. Таким образом, инвестиции в эту область
должны быть направлены на достижение превосходного развития лю-
бого сектора национальной экономики.

Влияние существования природных ресурсов на национальную
экономику было значительным. Важной частью природных ресурсов
Азербайджана является доля минеральных ресурсов, особенно запа-
сов углеводородов (нефти и газа), которые имеют особое значение для
развития экспортного потенциала.

Факторы определяющие развитие отрасли- это уровень развития
инфраструктуры и смежных областей в стране, наличие квалифици-
рованных кадров и т.д. С этой точки зрения развитие производства и
сферы услуг имеет решающее значение с точки зрения эффективного
использования ресурсов и темпов экономического роста.

Развитие промышленного производства в Азербайджане должно
происходить в двух направлениях. Во-первых, создание новых пред-
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приятий, которые должны быть восстановлены или заменены суще-
ствующими промышленными предприятиями, и, во-вторых, создание
и развитие нового производства.

Чтобы обеспечить развитие ненефтяного сектора в Азербайджане,
необходимо улучшить необходимые институциональные и культур-
ные основы, то есть развивать товарные и денежные рынки, развивать
или привлекать специалистов в области ненефтяных месторождений
и т.д
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AZƏRBAYCANIN�QEYRİ-NEFT�SEKTORUNA�
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XÜLASƏ

Məqalə ölkəmizin iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoruna investisiyaarın
axınının artırmasını nəzərdə tutur. İnvestisiya hər hansı bir ölkənin iqti-
sadiyyatını öyrənmək üçün ən əsas kateqoriyaya daxildir. Təqdim edilən
məqalə investisiya anlayışlarını müəyyənləşdirir.

İnvestisiya həmişə iqtisadçıların diqqətini cəlb etmişdir, çünki ölkədə
əlverişli investisiya mühiti ölkənin iqtisadiyyatının gələcək inkişafına təkan
verir. Məqalədə həmçinin Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiyaların
müəyyənləşdirilməsi problemləri baxılıb. Ölkəmizin iqtisadiyyatının müx-
təlif sektorlarında ötən illər üçün nəzərdə tutulan qrafalar və statistik
məlumatlara yer ayrılmışdır. Nəticədə, yalnız neft sektorunun deyil,
ölkəmizin iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun da investisiyalar yatırımı
üçün məqbul olduğu qənaətinə gəlmək olar.

Açar sözlər: investisiya, investisiya axını, qeyri-neft sektoru, risklər,
sahibkarlıq.
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ОСНОВНЫЕ�НАПРАВЛЕНИЯ�СОЦИАЛЬНОЙ�ПОЛИТИКИ�В
РЕГУЛИРОВАНИИ�СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СФЕРЫ�СОВРЕМЕННОГО�АЗЕРБАЙДЖАНА

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению социальной сферы как одной из ос-
новных направлений экономической политики государства.  Здесь ис-
следуется особенности развития социальной инфраструктуры в
крупных городах и регионах. Также здесь изучен опыт развитых
стран, отличающихся эффективной социальной политикой. Обосно-
вывается необходимость увеличения расходов на такие социальные
направления как благоустройство поселений, образование, здраво-
охранение, культурные мероприятия и т.д. В заключении даны реко-
мендации по совершенствованию социальной политики, которые
послужат стимулом социально-экономического развития Азербай-
джана.

Ключевые слова: социальная политика, социальная инфраструк-
тура, экономическое развитие, государственное регулирование, каче-
ство жизни

Как показывает опыт развитых стран в экономическом развитии
в обеспечении первичных потребностей людей социальная инфра-
структура играет незаменимую роль. Поскольку социальная инфра-
структура является основным компонентом качества жизни. Именно
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она призвана обеспечить разнообразие и доступность для людей то-
варов и услуг, касающихся жилья, быта, здравоохранения и социаль-
ной защиты, занятости, передвижения в миграции, организации их
досуга и свободного времени, развития способностей и духовного
мира.  [1, стр.119] В современном мире комплексное развитие соци-
альной инфраструктуры играет важную роль в укреплении экономи-
ческого потенциала страны. В связи с этим деятельность социальной
инфраструктуры и исследование ее развития имеет особую теорети-
ческую и практическую значимость. 

Как известно с развитием диверсифицированной экономики со-
циальная инфраструктура приобретает больший масштаб. Таким об-
разом, образование новых районов в регионах внутри страны,
застройка городов и поселков, и в общем происходящие прогресси-
рующие изменения в обществе являются причиной развития соответ-
ствующей социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура
формируется соответственно обществу и потребностям людей и на-
ряду с постоянным развитием еще более совершенствуется. В соци-
ально-экономическом развитии страны значимость и роль данных
закономерных процессов неоспорима. Практически в социально-эко-
номическом развитии страны развитие социальной инфраструктуры
занимает важное место.  Именно поэтому в социальной политике
страны предусматривается осуществление таких важных задач как:
улучшение условий жизни и труда людей, придерживание принципов
социального равенства в каждой сфере общественных отношений,
устранение социального неравенства и др.  В условиях современных
рыночных отношений претворение в жизнь данных задач возможна
лишь при помощи ускорения научно-технического прогресса   на ос-
нове интенсивного и всестороннего развития материального про-
изводства, увеличения в целом эффективности работы трудовых
коллективов и общества.  Наряду с этим необходимо обеспечить ис-
пользование социальной инфраструктуры во всех сферах обществен-
ной жизнедеятельности. Увеличение эффективности экономики и
социальной инфраструктуры происходит в связи потребностями об-
щества. 

С теоретической точки зрения система показателей, определяю-
щая экономическую эффективность социальной инфраструктуры и
методика их вычисления на сегодняшний день недостаточно совер-
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шенна. Фактически известны два подхода определения экономической
эффективности социальной инфраструктуры на микро и макроуров-
нях. Однако, еще не разработана соответствующая методика для кон-
кретного оценивания ее эффективности. Как известно в зависимости
от отраслей экономики формируются и развиваются соответствующие
сферы социальной инфраструктуры. Например, в зависимости от
освоения новых районов, застройки городов и поселков развиваются
торговые, культурно-бытовые, коммунальные сферы, а также сферы
здравоохранения и образования. В эпоху СССР преобладало мнение,
что локальный подход не подходит для определения экономической
эффективности социальной инфраструктуры. Говоря конкретнее во-
прос экономической эффективности социальной инфраструктуры рас-
сматривался на макроуровне как результат концентрации
социально-экономического развития.  Несмотря на то, что невоз-
можно определить роль и значение   отдельных сфер социальной ин-
фраструктуры прямым методом, это возможно выявить косвенным
образом. Например, можно отметить сравнение специализированного
и неспециализированного труда и т.д. Важно подчеркнуть, что для
увеличения эффективности экономики должно усилиться влияние со-
циальной инфраструктуры во все сферы жизнедеятельности обще-
ства. 

Новые отношения к качественным изменениям социальной ин-
фраструктуры исходят из нижеследующих причин:

• здесь находят свое отражение высшие цели государства.
• именно в этой сфере реализуются выгоды от результатов эко-

номической деятельности 
• возрастает роль и значение сфер социальной инфраструктуры

в разностороннем развитии рыночной экономики. Это находит отра-
жение в экономике, особенно в перспективе ее развития и усилении
социальных факторов

• сферы социальной инфраструктуры обладают большими воз-
можностями в увеличении роли человеческого фактора в обществен-
ном развитии и формировании активной жизненной позиции членов
общества.

• развитие социально-культурной жизни страны позволяет объ-
ективно оценивать проблемы нынешнего периода и т.д.

В современных условиях проблемы постепенного увеличения эф-
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фективности экономики ставят комплексное и интенсивное развитие
сфер социальной инфраструктуры как первостепенную задачу. После
распада СССР в период перехода от централизованно-административ-
ной экономики к рыночной для достижения динамического развития
основных отраслей экономики произошли соответствующие измене-
ния и в законодательстве. В частности, для решения социально-эко-
номических проблем в регионах страны, а также расширения сети
социальных инфраструктур и их государственного регулирования
были проведены масштабные работы. Основываясь на многочислен-
ные государственные программы проводятся мероприятия касательно
социально-экономического развития регионов и административных
районов.

Проведенный анализ показывает, что за последние годы в резуль-
тате модернизации социально-экономических и финансовых инфра-
структур национальная экономика достигла устойчивого развития. За
2008-2018 годы экономический рост увеличился на 10,7%. Объем
ВВП увеличился в 7,6 раз, а в ВВП на душу населения в 6,5 раза. [9]

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в «Стра-
тегической дорожной карте» АР утвержденным 6 декабря 2016 года
определил механизмы оценивания и финансирования намеченных
стратегических целей и задач. В «Стратегической дорожной карте»
для достижения устойчивого экономического развития определены
основные цели[5]:

• увеличение фискальной устойчивости и принятие устойчивой
монетарной политики;

• осуществление реформ касательно частных и государственных
предприятий;

• развитие человеческого капитала;
• развитие благоприятной бизнес-среды;
Исполнение вышеуказанных стратегий ускорит развитие отраслей

социальной инфраструктуры в регионах Азербайджана.
В условиях глобализации изучение обуславливающих факторов

развития социальной инфраструктуры, обоснование использования
предприятий социальной инфраструктуры, оптимизация методов, уча-
ствующих в этих процессах, увеличение эффективности деятельности
органов местного самоуправления подтверждают актуальность фун-
даментального исследования данной темы. Проведение государством
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научно-обоснованной политики является одной из самых важных
стратегических проблем. Так как своевременная и правильная реали-
зация данной политики фактически означает успешное решение на-
меченных целей. Необходимо использовать социально-экономические
инструменты, применяемые в зарубежной практике, учитывая нацио-
нальные особенности последовательной и правильной социальной по-
литики государства. Однако каждой конкретной стране присуще
отличительные черты при реализация социальной политики. Наряду
с этим в зарубежных странах учитываются значимость и роль бюд-
жета. Так как для эффективного решения данной проблемы требуются
большие затраты. Нужно отметить, что основную базу проведения со-
циальной политики составляют государственные законы и норма-
тивно-правовые акты. Точнее в регулировании социально-
эко но мического развития роль и функции государства еще более рас-
ширились. В условиях современной рыночной экономики распреде-
ление инвестиционных вложений и финансовых ресурсов между
регионами является одной из самых важных задач государства. Про-
ведение комплексных мероприятий относительно регулирования со-
циальной инфраструктуры в регионах осуществляется регио нальными
структурами управления. Исследования показывают, что в осуществ-
лении региональной политики широко используются стимулирующие
инструменты. Так, в слаборазвитых регионах в первую очередь с
целью ускорения развития производственных отраслей особое место
отводится экономическим механизмам.  Необходимо решение вопро-
сов снижения налоговой ставки, льготного кредитования, формиро-
вания и развития инфраструктур за счет финансирования из
государственного бюджета. Наряду с этим для решения проблем ре-
гионов считается целесообразным создание особых региональных
фондов развития. Например, анализ процесса экономического разви-
тия стран ЕС показывает, что создание эффективных экономических
институтов и финансовых фондов имеет важное значение. Начиная с
60-х гг. ХХ века в ускорении процессов экономического развития в
Западной Европе уделялось особое место разработке оптимальных
механизмов региональной политики для быстрого решения проблемы
безработицы. Даже в высших структурах и в основных регулирующих
региональных организациях ЕС в связи с социально-экономическим
развитием были созданы соответствующие структуры, организации,
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бюро, комиссии и др. Основной ориентир региональной политики
стран ЕС был направлен на оптимальное использование человеческих
и материальных ресурсов. На практике, должны быть разработаны
конкретные экономические механизмы для осуществления государст-
венной социальной политики. Данные механизмы наряду с обеспече-
нием динамического и устойчивого развития государственной
экономики, ее целостности и независимости, также должны отражать
особенности каждого региона в отдельности. Для разработки таких
механизмов будет целесообразно придерживаться нижеследующих
основных принципов:

• обеспечить правильное и эффективное распределение долж-
ностей между центральными и региональными управляющими орга-
нами;

• наряду с созданием условий для социально-экономического
развития, уделять внимание общественным интересам;

• реализация региональной политики с учетом особенностей ре-
гионов;

• обеспечение прозрачности экономических механизмов, при-
меняющихся при проведении региональной политики.

Одним из важных направлений социальной политики государства
является решение социально-экономических проблем населения. По-
следние 20 лет наблюдается значительное ускорение государственной
социальной политики. В данном направлении опыт таких стран как
Германия, Бельгия, Англия и др. может считаться эффективным. В
этих странах обеспечение системного социально-экономического раз-
вития регионов, в первою очередь, осуществляется за счет создания
сильной базы социальной инфраструктуры и совершенствования ме-
ханизмов регулирования использования целенаправленных государст-
венных бюджетных средств. В таких странах как Дания, Франция и
Япония для устойчивого социально-экономического развития регио-
нов проводится особый государственный контроль над субсидиями и
выделенными финансовыми ресурсами для усиления базы социаль-
ной инфраструктуры в регионах. В Канаде в этих процессах велика
роль региональных и местных бюджетных организаций. Так, в этой
стране виды налогов не определяются на уровне государства, по этой
причине местные органы управления сами формируют налоговую по-
литику. В результате наблюдается более эффективное решение соци-
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альных проблем в следствии правильного распределения финансовых
ресурсов. 

В обеспечении потребностей людей отрасли социальной инфра-
структуры играют важную роль. Например, образование, здравоохра-
нение, сфера обслуживания влияет на духовное обогащение общества.
Таким образом, нормальное функционирование сфер социальной ин-
фраструктуры положительно влияет на развитие производительных
сил с одной стороны, с другой на увеличение внутреннего обществен-
ного продукта и национального дохода.  Наряду с этим, социальные
инфраструктуры могут оцениваться как основной капитал регионов
и всей страны.

В процессе экономического развития в определении экономиче-
ской эффективности социальной инфраструктуры используется ряд
показателей. К ним относятся продолжительность жизни и снижение
заболеваемости, образованность населения, культурный уровень раз-
вития, улучшение жилищно-коммунальных условий, увеличение ка-
чества бытовых услуг, количества торговых объектов и объектов
общественного пользования, расширение и улучшение деятельности
пассажирского транспорта и т.д. На наш взгляд данные показатели
создают дополнительные стимулы для социально-экономического
развития. 

Подводя итоги можем сказать, что основными направлениями го-
сударственной социальной политики определены нижеследующие:

• разработка и реализация оптимального и многофункциональ-
ного механизма социальной инфраструктуры;

• обновление и совершенствование концепции государственного
регулирования развития инфраструктуры, позволяющей обеспечить
уменьшение разрыва между селами и городами.

• для повышения уровня эффективности социальных инфра-
структур в регионах организация совместного сотрудничества между
гражданскими обществами, общественными организациями, мест-
ными органами управления и государством;

• разработка и применение «Пилотных» проектов на основе из-
учения зарубежного опыта;

• разработка нормативов и стандартов, отвечающих требова-
ниям современной рыночной экономики;

• улучшение виртуальных услуг в связи с ускоренным развитием
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информационно-коммуникационных технологий;
• на основе объективной оценки единой сети социальной инфра-

структуры в стране совершенствование разделения власти между
местными органами самоуправления.
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BƏHRUZ�QABİL�OĞLU�XASIYEV
HEYRAN�PƏRVİZ�QIZI�ƏLİZADƏ

MÜASİR�AZƏRBAYCANIN�SOSİAL-İQTİSADİ�SAHƏSİNİN
TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ�SOSİAL�SİYASƏTİN�ƏSAS�İS-

TİQAMƏTLƏRİ

XÜLASƏ

Məqalə sosial sahənin dövlət iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən
biri kimi araşdırılmasına həsr edilmişdir. Burada böyük şəhər və böl-
gələrdə sosial infrastrukturun inkişaf xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.
Həmçinin məqalədə səmərəli sosial siyasətlə fərqlənən inkişaf etmiş
ölkələrin təcrübəsi də öyrənilir. Ətraf mühiti, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət
və s. kimi sosial sahələrə xərclərin artırılmasının zəruriliyi
əsaslandırılmışdır. Yekunda Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına təkan
verəcək sosial siyasətin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr verilir.

Açar sözlər: sosial siyasət, sosial infrastruktur, iqtisadi inkişaf, dövlət
tənzimlənməsi, həyat keyfiyyəti.
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POSTSOYUQ�MÜHARİBƏ�DÖVRÜNDƏ�BÖYÜK�
BRİTANİYANIN�XARİCİ�SİYASƏTİNİN�TRENDLƏRİ

XÜLASƏ

Elmi məqalədə Soyuq Müharibədən sonrakı xarici siyasətin xü-
susiyyətləri təhlil olunmuşdur. Əvvəla, o dövrün mürəkkəb siyasi mahiyyəti
əsaslandırılmış. Qeyd edildiyi üçün XX əsrin ikinci yarısı dinamik ictimai-
siyasi proseslərlə yadda qaldı. Müəllifin mülahizələrinə görə bu dövr bütün
dünya dövlətlərinin milli maraqlarının formalaşması və həyata keçirilməsi
üçün yeni bir mərhələ idi. Bu baxımdan Böyük Britaniya beynəlxalq mü-
nasibətlərin yeni şəraitində daha fəal şəkildə hərəkət etmişdi. Faşist Al-
maniyasının təslim olmasından sonra İngiltərə xarici siyasətinin əsas
istiqamətlərini fəal şəkildə müəyyənləşdirməyə başlamışdı. Yeni dövrdəki
İngiltərə xarici siyasətinin səciyyəvi bir xüsusiyyəti, ABŞ ilə ittifaqa xüsusi
əhəmiyyət verməsi idi. ABŞ ilə müttəfiq münasibətlərin milli maraqların
həyata keçirilməsinə əlavə təkan verdiyinə inanılırdı. Məqalədə İn-
giltərənin Avropa ilə strategiyası da təhlil edilmişdir.

Açar sözlər: Böyük Britaniya, Soyuq Müharibə, ABŞ, SSRİ, Avropa,
xarici siyasət, maraqlar.

Giriş
XX yüzilliyin ikinci yarısı dünyanın ictimai-siyasi həyatında son

dərəcə mürəkkəb, lakin ziddiyyətli hadisə və proseslərlə zəngin bir dövrün
başlanması kimi xarakterizə edilə bilər. Faşist Almaniyası darmadağın
edildikdən sonra müasir dünyanın yeni fövqəl gücləri - SSRİ, ABŞ, İn-
giltərə, Fransa və Çin dünya diplomatiyası müstəvisinə qədəm qoydular.
Bu dövlətlərin hər biri konkret məqsəd və niyyətlərə malik idilər ki, bun-
ların içərisində Böyük Bfritaniya xüsusi yer tuturdu. Böyük Britaniyanın
dünya siyasəti sahəsində dominatlığının yaşı 400 ildən çoxdur, lakin bu
böyük dövrün bölündüyü konkret mərhələlərin hər biri öz xüsusiyyətləri
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ilə seçilir. II Dünya Müharibəsindən sonra dünyadakı birinciliyini itirən
Böyük Britaniya Soyuq Müharibədən sonrakı illərdə öz xarici siyasət
strategiyasında konkret olaraq aşağıdakı istiqamətləri diqqət mərkəzində
saxlayırdı: a)ABŞ istiqaməti; b)Rusiya istiqaməti; c)Avropa İttifaqı ilə mü-
nasibətlər; d) Şərq ölkələri, ilk növbədə İslam dünyası ilə münasibətlər. Bu
mənada Böyük Britaniyanın Fars körfəsində daha ciddi fəallığı müşahidə
olunmağa başlamışdır. 

II�Dünya�Müharibəsindən�sonrakı�dövrdə�beynəlxalq�vəziyyət.
Məlum olduğu kimi, II Dünya Müharibəsindən sonra beynəlxalq

aləmdə baş verən köklü dəyişikliklər həmişə Bööyük Britaniya diplomat-
larını ciddi məşğul etmişdir. Bu problemlərin içərisində başlıca yeri Avropa
inteqrasiyası tuturdu. İlk öncə Avropa Şurasının yaranması birbaşa Böyük
Britaniyanın siyasi xadimi U. Çörçilin adı ilə bağlı idi və II Dünya
Müharibəsindən sonra Avropanın təhlükəsizliyinin təmin olunması Böyük
Britaniya xarici siyasətinin prioritetlərindən idi. Eyni zamanda, post-
müharibə məkanında U.Çörçilin Avropa inteqrasiyası haqqındakı konsep-
siyaları Avropa Evinin yaradılmasının birbaşa Böyük Britaniya xarici
siyasətinin istiqamətlərində olduğunu aydınlaşdırır. Avropanın birləşməsi
sahəsində Böyük Britaniya daha çox Avropanın Sovet İttifaqına qarşı təh-
lükəsizliyinin təmin olunmasına maraqlı idi. Əslində, Avropanın birləşməsi
uğrunda gedən mübarizəsini iki konsepsiyaya bölmək olar -
hökumətlərarası (İnterqovern- mentalizm) və dövlətüstülük (supranasion-
alizm) yanaşmaları.Böyük Britaniyanın təklif etdiyi Avropa dövlətləri bir-
liyinə kontinental Avropa, xüsusilə də Fransa daima qarşı çıxmışdır.

Fransa Avropa dövlətlərinin elə bir qrupunu yaratmaq istəyirdi ki, bun-
lar iqtisadi və siyasi cəhətdən ABŞ-dan müstəqil olsun. Fransa və Almaniya
inteqrasiya mühərrikinin yalnız supranasionalist - dövlətüstü xarakter daşı-
masını tələb edirdilər ki, bu da güclü Böyük Britaniyanın dövlət suveren-
liyinin buna təslim olunması kimi başa düşülürdü. II Dünya
Müharibəsindən sonra Böyük Britaniya xarici siyasətinin ən başlıca
məqsədi isə I Dünya Müharibəsindən sonra olduğu kimi  ABŞ-ın Avropa
məsələlərindən özünü təcrid etməsinə imkan verməmək idi. U.Çörçil xarici
siyasət üçün üç prioritet sahə ayırırdı: Transatlantik münasibətlər, Böyük
Britaniya İmperiyası, Dostluq Cəmiyyəti və Avropa.[3, s.53] Böyük Bri-
taniya xarici siyasətinin illər boyu əsasmı təşkil edən bu doktrina onun
siyasətində qlobalist tendensiyası hesab olunur. Böyük Britaniya xarici
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siyasəti daima beynəlxalq münasibətlərə qlobal təhlükəsizliyin təmin ol-
unması, qlobal çoxtərəfli ticarət nizamının saxlanılması, kapitalist
dünyasında stabilliyin təmin olunması məqsədi ilə yanaşmışdır.

Böyük Britaniyanın qlobalist xarici siyasəti Böyük Britaniya dövlətinin
nəyə görə Avropa regionalizminə qarşı çıxdığını aydınlaşdırır. Ümu-
miyyətlə, qlobalizmdən əlavə ABŞ və Böyük Britaniya xarici siyasətində
oxşar məqamlar çox idi. Lakin, "Soyuq Müharibə"nin ən qızğın dövründə
Böyük Britaniyanın üstünlüyü ABŞ-a  verməsi  həmin  dövrün  şəraitləri
ilə  bağlı  idi.  Avropa hələ öz təhlükəsizliyini təmin edə bilmədiyi dövrdə
Böyük Britaniya Avropanın təhlükəsizlik qüvvəsi kimi ABŞ-dan üz
döndərə bilməzdi. Ona görə də Böyük Britaniya 1973-cü ildə Avropa Bir-
liyinə qoşulanda da bir əsas məqsədi Avropa regionalizminin, Avropanın
qapanmasının qarşısını almaq olmuşdu. Müasir dövrdə Böyük Britaniya
ABŞ-la alyansda, Avropa müstəqil şəkildə öz təhlükəsizliyini təmin etmək
iqtidarında olana qədər çıxış edəcəkdir. Lakin, eyni zamanda Böyük  Bri-
taniya AB-yə daxil olduqdan sonra onun siyasi dairələrinə aydın oldu ki,
ABŞ Böyük Britaniyanı AB-nin üzvü kimi dəstəkləyirdi. 1961-ci ildə
Böyük Britaniya hökumətinin AB üzvlüyü üçün müraciət etməsinə səbəb
o idi ki, dünya müstəvisində güclü Avropa yaranırdı və Böyük Britaniya
bunun üzvü deyildi, Avropa inteqrasiyası hər an Avropa regionalizmi ilə
nəticələnə bilərdi. Böyük Britaniya artıq Avropada siyasəti müəyyən edən
dövlət deyildi və Avropa siyasi müstəvisində yalnız başqa dövlətlərin
apardığı siyasətlərə cavab verirdi. Böyük Britaniya Avropada siyasi çəkisini
itirmişdi. ABŞ-ı Avropa haqqında narahat edən məsələlərə Böyük Britaniya
təsir edə bilmirdi və nəticədə ABŞ kimi müttəfiqini itirmək təhlükəsi var
idi. Digər tərəfdən Böyük Britaniyanın müraciəti De Qollun AB ölkələri
arasında siyasi əməkdaşlıq təklifləri ilə üst-üstə düşmüşdür. Böyük Bri-
taniya Avropanın Fransanın təsiri altına düşməsindən qorxurdu. Həmçinin
De Qollun müstəqil xarici siyasət yeritmək haqqındakı fikirləri ABŞ
hökumətini də narahat edirdi. Böyük Britaniya - Avropa münasibətlərində
ən böyük ziddiyyət Böyük Britaniyanın Avropadan ayrı olması idi. Bunun
nəticəsi kimi Böyük Britaniya siyasi dairələri dövlətin Avropa inte-
qrasiyasındakı iştirakını Avropa ilə birlik deyil, Avropaya suverenliyinin
təslim olunması kimi baxırdılar. Böyük Britaniya hökumətləri buna Böyük
Britaniyanın Avropa tərəfindən idarə olunması kimi baxırdılar ki, bu zid-
diyyət Böyük Britaniya - Avropa münasibətlərində hələ də həll olmamış
bir problemdir. Müasir dövrdə Böyük Britaniya - Avropa münasibətlərinin



kontekstinin dəyişməsi, əslində illər boyu aparılan səhv siyasətin
düzəldilməsidir. T.Bleyer hökuməti digər Aİ hökumətləri kimi Avropa
dövlətlərinin federasiyası ilə razılaşmır, lakin inteqrasiyanın dərinləşməs-
inə, Aİ-nin təkmilləşdirilməsinə və mükəmməl Avropa yaratmağa tərəf-
dardır.

II Dünya müharibəsi dünyada çox şeyi dəyişdi, qüvvələr nisbəti,
qeosiyasi vəziyyəti, dünyanın güc mərkəzləri müəyyən dəyişikliklərə
məruz qaldı. Əgər II Dünya Müharibəsinə qədər Böyük Britaniya dünya
siyasətində hegemonluq edirdisə, müharibədən sonra bu birincilik ABŞ-a
və SSRİ-yə keçdi. Lakin Böyük Britaniyada belə bir gerçəkliklə o qədər
də tezliklə barışmaq istəmirdilər. Məhz bunun nəticəsində keçən yüzilliyin
70-ci illərinin əvvəllərindən Böyük Britaniya dünya diplomatiyasından,
xüsusilə Avropadan özünü təcrid etmişdi. Bu həqiqəti isə ilk dəfə 1963-64-
cü illərdə Böyük Britaniyanın baş naziri postunda fəaliyyət göstərmiş A.
Duqlas - Xyum dilə gətirsə də əslində, Böyük Britaniyanın  Avropada baş
verən proseslərə, xüsusilə Avropa inteqrasiya prosesinə qoşulması yalnız
1973-cü ildə gerçəkləşdirildi.[1, s.129]

Bununla belə, Böyük Britaniyanın xarici siyasətinin 1950-70-ci illər
dövrü, bilavasitə ABŞ-a istiqamətlənmişdi. Təsadüfi deyil ki, məhz ABŞ-
ın dəstəyi :ilə Böyük Briyaniya Qərbi Avropa İttifaqında fəaliyyətini gü-
cləndirmiş,  amerikan  mənşəli   160  raketi ölkənin ərazisində
yerləşdirilməyə başlamışdı. 1981-ci ildə R.Reyqan hökumətinin
hakimiyyətə gəlməsindən sonra 1975-ci il avqustun 1-də Helsinki Yekun
Aktma imza atan Böyük Britaniyanın baş naziri T.Vilson ABŞ-ın «Ulduz
Müharibələri» strateqiyasında iştirak etməyin vacibliyini əsaslandırmışdı.1

1979-cu il seçkilərində qalib gəlmiş mühafizəkarlar maym 4-də M.
Tetçer başda olmaqla hökumət kabinetini formalaşdırdılar. Qarşıdakı onil-
lik dövr üçün M.Tetçerin irəli sürdüyü proqram ABŞ-ın siyasi xətti ilə üst-
üstə düşürdü. Məhz bunun nəticəsində 1986-cı il martın 14-də iki dövlət
arasında «Ulduz Müharibələri» proqramında iştiraka dair sazişi imzaladılar,
lakin onun həyata keçirilməsinə ehtiyac olmadı.

Məlum olduğu kimi 1987-ci ilin dekabrında ABŞ-la SSRİ arasında
imzalanmış Vaşinqton, 1988-ci ilin mayında imzalanmış Moskva müqav-
ilələri beynəlxalq gərginliyin zəiflədilməsinə böyük töhfə verdi. Hələ bu
müqavilələrin imzalanması ilə bağlı danışıqların gedişində (danışıqlar
1990-93-cü illərdə yaxın və orta mənzilli raketlərin ləğv edilməsi ilə bağlı
idi) Sovet İttifaqı- Böyük Britaniya dialoqunun baş tutması mümkün oldu.
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Nəticədə, 1987-ci il martın 28-dən aprelin 1-nədək M.Tetçerin Moskvaya
tarixi səfəri baş tutdu və bu səfər zamanı ikitərəfli qaydada orta mənzilli
raketlərin ləğvinə razılıq əldə olundu.

Yeni�mərhələdə�Böyük�Britaniyanın�xarici�siyasəti�və�Avropa.
XX yüzilliyin 90-cı illərinin əvvəlləri üçün SSRİ-nin dağılması ilə

bağlı proseslərin getdiyi bir zamanda öz qapılarını Rusiyaya açan
dövlətlərdən biri də Böyük Britaniya idi. SSRİ-nin süqutundan sonra
Böyük Britaniya xarici siyasətinin başlıca vəzifələrindən biri də Avropa is-
tiqaməti ilə bağlı idi.

Böyük Britaniyanın Avropa inteqrasiyasına qoşulmasını şərtləndirən
daxili və xarici faktorlar onun bilavasitə Avropa ölkələri ilə qonşuluqda ol-
ması ilə bağlı idi. Belə ki, U.Çörçilin Avropa inteqrasiyasının xeyirinə
danışdığı nitqlərindən göründüyü kimi Böyük Britaniya Avropa inte-
qrasiyasını dəstəkləyən dövlətlərdən olsa da özü bu prosesdə başlanğıcdan
iştirak etməmişdir.[4, s.359] Böyük Britaniya Avropa inteqrasiyası va-
sitəsilə stabil Avropa yaratmaq, Almaniya ilə Fransanı barışdırmaq
istəyirdi. Böyük Britaniya II Dünya Müharibəsindən sonra Avropanın bir-
ləşdirilməsində təşəbbüskar rolu oynamaq istəyirdi və məhz U.Çörçilin
Avropa Şurasının yaradılması uğrunda fəaliyyəti bunu sübut edir. Ümu-
miyyətlə, Avropa inteqrasiyası sahəsində Böyük Britaniya hökumətinin
siyasəti Avropa inteqrasiyasının beynəlxalq nizamı pozacaq Avropa region-
alizmi ilə nəticələnməsinin qarşısının almmasına yönəlmişdir. Böyük Bri-
taniyanın daha qlobal beynəlxalq dünya nizamına olan münasibəti
qlobalizm adlandırılır. Əgər Böyük Britaniya Avropa inteqrasiyası prosesini
Fransa və AFR-in tələb etdiyi şəkildə başlasaydı, Avropa da öz siyasi çək-
isini itirməzdi və bu gün Avropa inteqrasiyasında siyasətlərə cavab verən
deyil, Avropa siyasətlərini müəyyən edən dövlət olardı. Avropanın bir-
ləşdirilməsində əvvəlcədən iştirak etməməyin nəticəsi bu oldu ki, Böyük
Britaniya üçün də məcburi olan qərarlar verən qurumda əsas söz sahibləri
Fransa və AFR oldular.Buna müvafiq olaraq Böyük Britaniya bir növ
Avropanın əsirinə çevirildi. Beləliklə, Avropada inteqrasiya prosesi
başladıqda Böyük Britaniya hökuməti onu dəstəkləyir, lakin özü isə bu
prosesdə iştirakdan imtina edir, sonra isə nəyin bahasına olur-olsun pros-
esdə iştiraka can atırdı.[5, s.204] Böyük Britaniya xarici siyasətinin Avropa
inteqrasiyasına münasibətini izah etmək üçün Böyük Britaniya siyasətinin
məğzinə müraciət edək. XIX əsrdə Böyük Britaniya dünyanın əsas sənaye
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və hərbi dövləti idi. Dünyanın aparıcı iqtisadi qüvvəsi kimi Böyük Bri-
taniyanın marağı dünyada Azad Ticarət nizamının saxlanılması idi. Böyük
Britaniyanın manufaktura sənayesi dünyanın hər hansı bir ölkəsindəki man-
ufaktura sənayesindən güclü olduğu üçün dünya ölkələrinin bütün
bazarlarında ticarətə açıq şəkildə hakimlik edirdi. II Dünya Müharibəsindən
sonra dünya nizamı dəyişmişdi. Böyük Britaniya öz dominant yerini ABŞ-
a vermişdi, lakin dünyanın həm sənaye, həm də siyasi qüvvəsi kimi Böyük
Britaniyanın mövqeyi kapitalist dünyasının hər hansı bir dövlətindən güclü
idi. Belə bir kontekstdə Böyük Britaniya ilə ABŞ arasında «xüsusi müna-
sibət» formalaşmışdı. II Dünya Müharibədən sonra Böyük Britaniya xarici
siyasətində ən aktual məsələ Avropanın təhlükəsizliyi idi və Böyük Bri-
taniya ABŞ-ın I Dünya Müharibəsindən sonra olduğu kimi Avropa
məsələlərindən özünü təcrid etməsinə imkan verməməli idi. Belə olduqda,
Böyük Britaniya Sovet İttifaqına qarşı Avropanın təhlükəsizliyini təkbaşma
təmin etməli olacaqdı. Bu siyasətin nəticəsi kimi, Böyük Britaniya xarici
siyasətinin müvəffəqiyyəti hesab edilən NATO təşkilatı yarandı ki, bu da
Böyük Britaniya üçün ABŞ-la xüsusi münasibətini daimi saxlamaq üçün
təminat olmuşdur. Böyük Britaniya ilə ABŞ arasındakı xüsusi münasibətin
isə əsasında hər iki dövlətin Azad Ticarət nizamının saxlanılmasına olan
marağı idi. II Dünya Müharibəsindən sonra Böyük Britaniya siyasi və hərbi
məsələlərə qlobalizm kontekstindən yanaşırdı, qlobal öhdəlikləri olan
ölkələri qlobal güc kimi nəzərdən keçirirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, ümu-
miyyətlə, Böyük Britaniya xarici siyasətinin belə kursu Böyük Britaniya
hökumətlərinin xarici siyasətlərinin əsasında duran U.Çörçil doktrinası ilə
müəyyən olunmuşdur. Burada U. Çörçil Böyük Britaniya üçün əhəmiyyətli
olan üç təsir dairəsini qeyd edirdi: Transatlantik münasibətlər, Böyük Bri-
taniya İmperiyası və Dostluq Cəmiyyəti və Avropa. Bu doktrina Böyük
Britaniyada post-müharibə konsensus siyasətinin bir hissəsinə
çevrilmişdir.[8, s.93] Lakin, dünyada öz keçmiş dominant vəziyyətinin irsi
kimi imperiyasının olması faktlarının nəticəsi kimi Böyük Britaniya digər
Avropa dövlətlərinə nisbətən daha çox öhdəliklərə malik idi. Böyük Bri-
taniya siyasətçiləri Avropada baş verən hadisələrə daha çox qlobal nöqteyi-
nəzərdən baxırdı. Kontinental Avropada isə qlobalizm bu səviyyədə
deyildi, çünki heç bir Avropa dövləti Böyük Britaniyanın malik olduğu
hegemon statusuna malik olmamışdı: II Dünya Müharibəsi bu dövlətlərin
iqtisadiyyatlarını darmadağın etmişdi. Bütün bunların nəticəsi kimi digər
Avropa dövlətləri qlobal nizamdansa öz ölkələrinin yenidən qurulması və
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milli təhlükəsizliklə - gələcək müharibə təhlükəsinin aradan qaldırılması
ilə məşğul idilər.[7, s.5] Fransa siyasətçiləri məsələn, Fransa sənayesinin
ABŞ-la rəqabətə yararlı etmək üçün Qərbi Avropanın iqtisadi cəhətdən bir-
ləşməsini nəzərdə tuturdu. Bundan əlavə isə Böyük Britaniyanın Fransadan
fərqli olaraq Almaniya ilə növbəti müharibə təhlükəsi yox idi. Ona görə də
Avropa inteqrasiyası Fransa və Almaniya üçün son dərəcə vacib idi. Böyük
Britaniya xarici siyasətinin ən başlıca taktiki səhvi isə Avropa inte-
qrasiyasında Fransa və Almaniyanın irəli sürdüyü şərtləri nəzərə almaqla
təşəbbüskar rolunu oynamaqdan imtina etməsi idi.[9, s.27] Böyük Bri-
taniya xarici siyasət orqanına Böyük Britaniyanın həmin dövrdə çıxış yol-
unun olmaması aydın deyildi. Böyük Britaniya ya Fransa və Almaniya ilə
sıx əməkdaşlıq edib Avropanın birləşdirilməsində birincilik rolu oynaya
bilərdi, ya da illər sonra Avropa dövlətlərinin irəli sürdüyü şərtlər altında
Avropa evinə daxil olub Fransa və Almaniyanın siyasətlərini izləyə bilərdi.
Böyük Britaniya səhvən ikinci variantı seçdi. Fransa və Almaniya Böyük
Britaniyanın prosesə başçılıq etməsini dəstəkləyirdi. Lakin yalnız suprona-
sionalizm prinsipi qəbul olunduqda Fransa və Almaniyanın həqiqətən
dövlətüstülüyünə ehtiyacı var idi. Fransa və Almaniyanın mövqeyi Böyük
Britaniyanın dəstəklədiyi və memarı kimi çıxış edən Avropa Şurasında gör-
mək olardı.

Böyük Britaniyanın dövlətüstülük prinsipini qəbul etməməsi ona baha
başa gəldi. II Dünya Müharibəsindən sonra Sovet İttifaqının şərqi Avropada
öz nüfuzunu möhkəmlətməsi nəticəsində Böyük Britaniya xarici siyasəti
Avropada iki başlıca siyasət kursu müəyyən etdi: I Dünya Müharibəsindən
sonra olduğu kimi ABŞ-ın Avropada baş verən hadisələrdən özünü təcrid
etməsinə imkan verməmək və Anqlo-Fransız partnyorluğuna əsaslanan
Qərbi Avropa Müdafiə Alyansı yaratmaq. 1945-ci ildə Parisdən gələn
Avropa İqtisadi Birliyinin yaradılması təklifinə Böyük Britaniya təkmənalı
yanaşmadı. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi, Ticarət Palatası və
Maliyyə Nazirliyi bu məsələni ətraflı nəzərdən keçirdi; İqtisadi nazirliklər
təklifi Britaniya Dostluq Cəmiyyəti dövlətləri ilə olan iqtisadi münasi-
bətlərinə zərər verəcəyini və Böyük Britaniyanın əvvəlcədən ABŞ-la
razılaşdığı qlobal çoxtərəfli ticarət nizamına qarşı regional qruplaşmanın
meydana çıxmasının Böyük Britaniya-ABŞ münasibətlərini soyuqlaşdıra-
cağını hesab edərək rədd etdilər.[6, s.871] Beləliklə, ABŞ və Dostluq
Cəmiyyəti ölkələri Böyük Britaniya üçün iqtisadi cəhətdən Avropadan daha
böyük əhəmiyyət kəsb etdi. Lakin, Forin Ofis Qərbi Avropa dövlətlərinin
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iqtisadi qruplaşması ideyasına daha müsbət baxırdı. Siyasi səviyyədə Kle-
ment Etlinin Leyborist hökuməti belə hesab edirdi ki, Qərbi Avropanın iqti-
sadi cəhətdən möhkəmləndirilməsi kommunizmə qarşı Avropanın
müdafiəsinin bir hissəsi idi; lakin supranasionalizm-dövlətüstülük prinsip-
ini sərt şəkildə rədd edirdi. Kontinental Avropada suverenlik ideyasının
millətçiliyə yol açdığı güman olunurdu,Böyük Britaniyada isə bunun tam
əksi suverenlik prinsipi və millətçilik dövlət siyasətinin ən mühüm hissəsi
idi. Beləliklə, Böyük Britaniya elə bir Avropa Birliyi yaratmaq istəyirdi ki,
burada supranasionalizmə-dövlətüstü qurum ideyasına yer olmasın, bu bir-
lik suveren dövlətlərin birliyi olsun.  Fransa isə   təkidlə belə hesab edirdi
ki, yeni Avropanın yüksək inkişafı üçün bu birlik dövlətüstü qurum ol-
malıdır. Böyük Britaniyanın arzu etdiyi Avropa simasında Avropa Şurasını
təsəvvür etmək olar.  Bu bir növ BMT-nin Avropa variantını yada salırdı.
Avropa Şurası əsasən konvensiyalarla işləyir və hökumətlərarası xarakter
daşıyır, demokratiya, insan hüquqları sahəsində oxşar sistemlər, vahid stan-
dartlar yaratmağa çalışır. Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa inteqrasiyasının
bu gün bu həddə qədər inkişaf etdirilməsinə səbəb inteqrasiya mühərrikinin
Avropa İttifaqının dövlətüstü qurum olması ilə bağlıdır. Əgər başlanğıcdan
Fransa və Almaniya, Avropa kömür və polad birliyinin Böyük Britaniyanın
arzu etdiyi kimi dövlətlərarası olmasına imkan versəydi inteqrasiya baş tut-
mamış olardı və bu gün Avropa xalqları mövcud olan yüksək iqtisadi poten-
sial  və sosial dövlətə malik olmazdılar. Ümumiyyətlə, təcrübə göstərmişdir
ki, Avropa inteqrasiyasını həyata keçirmək üçün Avropanın həqiqətən
dövlətüstü quruma ehtiyacı var idi.

1990-cı illərdə Avropada baş verən hadisələr bir növ yeni Avropanın
yaranmasına işarə idi. 1990-cı ildə Almaniyanın birləşdirilməsi, Şərqi
Avropa ölkələrində baş verən qiyamlar və nəhayət, 1991-ci ildə Sovetlər
İttifaqının parçalanması Avropa siyasətində dəyişikliklər tələb etdi. Bu əs-
nada Avropa dövlətləri Avropa Birliyinin Avropa siyasi İttifaqına çevrilməsi
haqqında danışıqlara başladılar. AB Şərqi Avropa ölkələri, o cümlədən,
Rusiya Federasiyası ilə iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq haqqında müqavilə
imzaladı və bu dövlətlər üçün TASİS yardım və əməkdaşlıq proqramını
təsis etdi.[2, s.48] Bu hadisələr 1975-ci ildə təsis olunmuş ATƏM-in əsasını
qoyduğu Avropa Şərq-Qərb dialoqunun genişlənməsi ilə nəticələndi. 

Yeni dünya nizamında, Avropada yaranmış yeni şəraitdə Avropa Şurası
mühüm rol oynamağa başladı. Avropa Şurası yenicə müstəqillik əldə etmiş
dövlətlərlə ən çox əməkdaşlıq edən Qərbi Avropa ilə Şərqi Avropa arasında
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körpü rolünü oynayan təşkilata çevrildi. Avropa Şurasının aktuallığı aydın
idi: yenicə müstəqillik əldə etmiş dövlətlərə öz müstəqilliyini möhkəmlət-
mək, demokratiyanı inkişaf etdirmək lazım idi və bu Avropa Şurasının
fəaliyyəti ilə tam bağlı idi.2 1990-cı iilərdə AB-in bütün Avropada siyasi
tarazlığı müəyyən edən qüvvəyə çevrilməsi üçün şərait və ehtiyac yaran-
mışdı. 

Beynəlxalq sistemdə yeni yaranan şəraitdə Avropa İttifaqı özünün ABŞ
təsirindən müstəqil olması və öz təhlükəsizliyinin təmin olunmasını
nəzərdə tuturdu. İnteqrasiyanın bu mərhələsi Böyük Britaniya suvere-
niliyini nəzərə alınacaq səviyyədə kiçildirdi; lakin nəzərə alaq ki, artıq
Vahid Avropa Aktı Böyük Britaniya parlamentinin suverenliyini kiçilt-
mişdi. Böyük Britaniya xarici siyasətinin başlıca məqsədi bu mərhələdə
Avropa İttifaqı daxilində «Avropa» tərəfindən idarə olunmağa, Fransa və
AFR-in tək hegemonluğuna imkan verməmək idi.[8, s.29] Böyük Britaniya
hökuməti Maastrixt müqaviləsinin iqtisadi siyasətlərini dəstəkləyir, kapi-
talın azad olaraq hərəkət etməsinə tərəf çıxır. Lakin, Böyük Britaniya Aİ
valyuta İttifaqında iştirak etmirdi. Yəni Böyük Britaniya Avropa Mərkəzi
Bankına öz valyuta ehtiyatlarını köçürmür, öz valyutasını saxlayırdı. Böyük
Britaniyanın iştirak etmədiyi digər bir siyasət Aİ sosial siyasəti idi və,
bunun nəticəsi kimi Böyük Britaniyanın sosial təminatı Aİ dövlətlərinin
əksəriyyətindən pis idi. 

Nəticə
Beləliklə, Böyük Britaniya Soyuq Müharibənin başa çatmasından

sonra yeni dünya düzəninin forması prosesində fəal iştirak etməkdə iddialı
olduğunu aydın nümayiş etdirirdi. Hər şeydən öncə, Avropada
mövqelərinin gücləndirməyə çalışan Böyük Britaniya ABŞ-ın dəstəyi ilə
siyasi və iqtisadi təsir rıçaqlarından istifadə edirdi. Bununla yanaşı, Avropa
İttifaqı çərçivəsində interqasiyanın gücləndirilməsi Böyük Britaniyanın
xarici siyasətinin mühüm istiqamətini təşkil edir. Soyuq Müharibədən son-
rakı dövrdə əsasən ABŞ-ın yaxın müttəfiqi kimi çıxış edən Böyük Britaniya
bunu da təhlükəsizliyi üçün vacib amil kimi nəzərdən keçirirdi. Yenə də
ABŞ-ın dəstəyi ilə Böyük Britaniyanın Avropa qitəsində yeganə güc
mərkəzi rolunda çıxış etmək istəyi dünya proseslərində digər Avropa
dövlətlərinin təsir imkanlarının məhdudlaşdırılmasını diqtə edirdi. 
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РАШАД�НАЗИМ�оглы�ЭЮБЗАДЕ

ТРЕНДЫ�ВНЕШНЕЙ�ПОЛИТИКИ�ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПОСЛЕ�ХОЛОДНОЙ�ВОЙНЫ.

АННОТАЦИЯ

В научной статье рассматривается особенности внешней поли-
тики после Холодной войны. Прежде всего, обосновывается сложный
политический характер того времени. Так как отмечается, что вто-
рая половина ХХ века запомнилась динамичными общественно-поли-
тическими процессами. Автор считает, что этот период был новым
этапом для формирования и реализации национальных интересов всех
государств мира. В этом плане Великобритания более активно дей-
ствовал в новых условиях международных отношений.  После капи-
туляции фашистской Германии Великобритания начала активно
определить основные направления своей внешней политики. Харак-
терной стороной внешней политики Великобритании в новый период
заключалась в том, что она придавала особое значение к союзниче-
ству с США. Считалось, что союзные отношения с США дает до-
полнительный импульс для осуществления национальных интересов.
В статье также анализируется стратегия Великобритании по от-
ношению к Европе.   

Ключеые слова: Велиобритания, холодная война, США, СССР,
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MİNİLLİKLƏRİN�QOVŞAĞINDA�İRANIN�YAXIN�
ŞƏRQDƏ�FƏAL�AKTOR�KİMİ�ÇIXIŞ�ETMƏSİ�

MƏTBUATIN�GÜNDƏMİNDƏ

XÜLASƏ

XX əsrin sonları üçün beynəlxalq aləmdə baş vermiş dəyişikliklər Yaxın
Şərqdən də yan ötmədi. İraqın geosiyasi xəritədən silinməsindən sonra re-
gional liderlik  uğrunda mübarizədə İran önə çıxdı. İrana qarşı Qərbin
davamlı təzyiqlərinə baxmayaraq, 1990-cı il İran-İraq müharibəsinin
nəticələri İranın xeyrinə oldu, lakin yaranmış vəziyyətdə onun güclü re-
gional müttəfiqə ehtiyacını şərtləndirdi. M.Hatəmi İranın prezidenti
seçildikdən sonra İranın xarici siyasətində məzmunca ciddi dəyişikliklər
baş verdi, belə ki, islam inqilabının ixracından sivilizasiyalı dialoqa
keçilməsi İranın Qərb ölkələri ilə münasibətlərində kəskinlikdən yumşal-
maya gətirib çıxardı. Amma islam ölkələri ilə əməkdaşlığı da prioriteti kimi
nəzərdən keçirən İran rəhbərliyi iki güclü rəqiblə - Səudiyyə Ərəbistanı və
İsraillə üz-üzə qalmışdı. İranın Türkiyə və Pakistanla münasibətlərinin  də
normal səviyyədə olmaması ona əlavə problemlər yaradırdı.

Məqalədə kütləvi informasiya vasitələrinin materiallarına əsasən
İranın region siyasəti təhlil edilir, İran-Rusiya əməkdaşlığını şərtləndirən
amillərə aydınlıq gətirilir, habelə ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsinə
zəmin yaradan qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti vurğulanır, digər tərəfdən
İranın ABŞ-ın sanksiyalarına qarşı Rusiyadan dəstək alması və Yaxın
Şərqdə fəaliyyət birliyinə dair razılaşmaların əldə olunmasının mahiyyəti
açılıb göstərilirdi. Yeni minilliyin əvvəllərində Yaxın Şərqin ciddi dəyişik-
liklər ərəfəsində olduğunu nəzərə alsaq İranın region siyasətində fəallaş-
masının uzaqgörən nəticələri üzərində düşünməyə dəyər. Qeyd edək ki, XXI
yüzilliyin əvvəllərindən etibarən Yaxın Şərq xalqları və dövlətlərinin həy-
atında yeni mərhələ başlayır: liderlik və hegemonluq uğrunda mübarizə
mərhələsi. Onillikləri əhatə edəcək bu mərhələdən İran İslam Respublikası
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region siyasətində və dünya nizamında söz sahibi kimi çıxdı.
Açar sözlər: mətbuat, informasiya, Yaxın Şərq, ABŞ, Rusiya, İran,

geosiyasət, hegemonluq, regional lider, hərbi xərclər.

Minilliyin sonları üçün beynəlxalq aləmdə baş vermiş dəyişikliklər və
İrana qarşı Qərbin davamlı təzyiqləri, 1990-cı il İran-İraq müharibəsinin
nəticələri İranın güclü regional müttəfiqə ehtiyacını şərtləndirmişdi.
M.Hatəmi İranın prezidenti seçildikdən sonra İranın xarici siyasətində məz-
munca ciddi dəyişikliklər baş verdi, islam inqilabının ixracından siviliza-
siyalı dialoqa keçilməsi İranın Qərb ölkələri ilə münasibətlərində ciddi
dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Amma islam ölkələri ilə əməkdaşlığı da pri-
oriteti kimi nəzərdən keçirən İran rəhbərliyi iki güclü rəqiblə- Səudiyyə
Ərəbistanı və İsraillə üz-üzə qalmışdı. İranın Pakistanla münasibətləri də
normal səviyyədə deyildi.

Yaranmış vəziyyətdə regional müttəfiq axtarışında olan İranın xarici
siyasətində Sudan üstün əhəmiyyətə malik idi. Belə ki, Sudan İran üçün
təkcə Şimali Afrikaya yox, həm də Mərkəzi Afrikaya çıxış rolunu oy-
nayırdı. 1956-cı ildə müstəqilliyini elan edən Sudanın mövcudluğunun son-
rakı 40 ili ərzində Sudanda 30 dəfə uğurlu və uğursuz hərbi çevrilişə cəhd
edilmişdi. Bu baxımdan Sudanın da İranın timsalında güclü müttəfiqə
ehtiyacı var idi.  Beynəlxalq şəraitin dəyişməsinə baxmayaraq İran həmişə
olduğu kimi, M.Hatəminin dövründə isə xüsusilə islam dünyasının lideri
olmağa iddialı idi. M.Hatəmi isə özünü təkcə 200 mln nəfərlik şiə müsəl-
manların rəhbəri kimi yox, milyardlarla sünni müsəlmanların lideri kimi
aparır və onların müdafiəçisi rolunda çıxış edirdi (9, 277). 

İran-Sudan müttəfiqlik münasibətlərinin yaradılmasında Sudan rəhbəri
general Ömər əl-Bəşirin 1990-cı ilin dekabrında Tehrana səfəri mühüm rol
oynamışdı. İran Prezidenti A.A.Haşimi-Rəfsəncaninin böyük heyətdə
1991-ci ilin dekabrında Xartuma (Sudanın paytaxtı) cavab səfəri uzun müd-
dət kütləvi informasiya vasitələrinin gündəmindən düşmədi və xüsusilə
Qərb diplomatiyası tərəfindən ciddi  narahatlıqla qarşılandı (9, 268).
Səfərin hər iki ölkə üçün əhəmiyyəti olduqca böyük idi. İranın Livanda
mövqeləri zəifləyəndən sonra Sudanın əhəmiyyəti olduqca böyük idi. İran
Sudanın neft və neft məhsullarına, hərbi texnika və texnologiyaya tələbatını
ödəyir, habelə onu beynəlxalq aləmdə dəstəkləyirdi. 1991-ci il ABŞ-İraq
müharibəsi dövründə Sudanın İraqın tərəfində olması onun Küveyt və
Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətlərini pisləşdirmişdi ki, Sudan İran va-
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sitəsilə bunu kompensasiya etməyə çalışırdı. Təsadüfi deyildi ki, Misirin
“Əl-Ahram” qəzeti Sudanın İranın hərbi bazasına çevrildiyini dönə-dönə
qeyd edirdi (2).

İran və Sudan rəsmlərinin minilliyin əvvəlləri də daxil olmaqla son
onillik  dövrdə qarşılıqlı səfərləri ərzində imzalanmış müqavilə və sazişlər
ölkələr arasında çoxşaxəli əməkdaşlığın genişləndirilməsində mühüm rol
oynamışdı. Ömər əl-Bəşirə maliyyə yardımı göstərən İran Sudanın Çindən
və Şimali Koreyadan aldığı silahların da pulunu ödəyirdi. Təkcə 1992-ci
ildə İran Yaxın Şərqdə öz nüfuzunun saxlamaq üçün 180 mln. dol. vəsait
sərf etmişdi ki, bunun 50 mln dol. Sudana ayrılmışdı (2).  Təsadüfi deyildi
ki, ABŞ məhz buna görə də 1992-ci ildə Sudanı “beynəlxalq terrorizmə
sponsorluq edən” ölkələrin “qara siyahısına” salmış, 1996-cı il aprelin 26-
da isə BMT Təhlükəsizlik Şurası 1054 saylı xüsusi qətnamə qəbul etməklə
Sudana qarşı diplomatik və ticarət-iqtisadi sanksiyalar tətbiq etmişdi ki,
bunun cavabında Sudan anti-Sudan xarakterli çıxışlarda iştirak edən bütün
xarici vətəndaşları ölkədən çıxarmışdı (17).

XXI əsrin əvvəllərindən etibarən ərəb dünyasında siyasi sabitliyin
pozulması və iqtisadi böhranın əlamətlərinin güclənməsi Sudanda da xalqın
vəziyyətinin ağırlaşmasına və sosial çıxışlara başlanmasına səbəb olmuşdu.
Sudanı yaranmış vəziyyətdən İranın maliyyə-iqtisadi yardımları və siyasi
dəstəyi xilas etdi.  Qeyd edək ki, 1996-2004-cü illərdə Sudan üç dəfə sosial-
iqtisadi sarsıntılarla üz-üzə qalmış, lakin bu hakimiyyət dəyişikliyinə
gətirib çıxarmamışdı. Bununla belə, İranın Sudana dəstəyi bir tərəfdən re-
giondaxili, digər tərəfdən region və regiondankənar dövlətlər arasında mü-
nasibətlərin və maraqların kəskinləşməsinə gətirib çıxarmışdı (18).
Təsadüfi deyildi ki, M.Əhmədinejət prezident seçildikdən sonra İran 2005-
ci ilin sentyabrında Avropa dövlətləri və ABŞ-ı Yaxın Şərqdə sabitliyin
pozulmasında ittiham etməyə başlamış və Qərb imperializminin Şərqdə
məkrli planlara malik olduqlarına diqqəti cəlb etmişdi (3) ki, zaman tez-
liklə, xüsusilə, ABŞ-ın Yaxın Şərqlə bağlı planlarına aydınlıq gətirmişdi.

Iranın Yaxın Şərq siyasəti və geosiyasi müttəfiq axtarışı onun Qərb
diplomatiyasının kəskin tənqid atəşinə tutulmasında və beynəlxalq terrorçu
təşkilatlarla sıx əməkdaşlıqda ittiham edilməsinə gətirib çıxarmışdı. Məhz
bunun nəticəsi idi ki, İranın strateji partnyoru hesab edilən Sudana qarşı
münasibət kəskin şəkildə pisləşmiş və 1998-ci ilin avqustunda ABŞ Su-
dandakı əczaçılıq fabrikini qeyri-qanuni silah istehsalına lazım olan məh-
sullar verməkdə ittiham edərək sanksiyalar tətbiq etməklə bərabər oranı
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bombalamışdı. 
İranın 2000-ci ilin dekabrında keçirilən prezident və parlament seçk-

ilərində Ömər əl-Bəşiri dəstəkləməsi və sonuncunun prezident seçilməsi
dövlətlərarası münasibətlərin sonrakı inkişafına daha müsbət təsir göstərsə
də, Sudanın qonşu dövlətlərlə münasibətləri xüsusilə kəskinləşmişdi. Lakin
qonşularla 2002-ci ilin mayından başlamış diplomatik danışıqlar uğurla
nəticələndi və 2005-ci ilin yanvarında Nayrobbi (Kenuya) müqaviləsi
imzalandı. Müqaviləyə əsasən keçid dövrü müəyyənləşdirilir və Sudanın
qonşu dövlətlərlə münasibətləri qaydaya salınırdı.

Fikrimizcə, İranın Yaxın Şərqdə fəallaşmasına kompleks şəkildə baxıl-
malıdır. Bu baxımdan İranın Rusiya ilə münasibətləri KİV-in gündəmindən
düşməyən mövzulardandır. Rusiyalı tədqiqatçılar İranla iqtisadi əlaqələrin
genişləndirilməsinin vacibliyini bir neçə amillə bağlayırdılar ki, bunlara
aşağıdakıları aid etmək olar:

• birincisi, İran və Rusiyanın Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz re-
gionlarındakı maraqlarının üst-üstə düşməsi; İran bu regionda Rusiyanın
maraqlarına qarşı çıxmayan strateji və taktiki xətt yeritməkdədir;

• ikincisi, Xəzər dənizinin statusu məsələsində iki ölkənin maraqları
üst-üstə düşür;

• üçüncüsü, Rusiya Federasiyasının ərazisində Türkiyənin (türk sep-
aratçılığının) təsirinin güclənməsinə qarşı hər iki dövlətin birgə əks müna-
sibət göstərməsi;

• dördüncüsü, atom enerjisindən dinc məqsədlərlə birgə istifadənin
Rusiyanın regional problemlərin nizamlanmasında rolunun gücləndirilməs-
inə xidmət etməsi (13, 30-31).

Qeyd edək ki, göstərilən amillərin uzağagedən başlıca nəticələrindən
biri də Rusiyanın İran vasitəsilə Fars körfəzinə birbaşa çıxışının əldə
edilməsidir. 1996-cı ildə Rusiyanın iştirakı ilə Sərəxs dəmiryol xəttinin
açılması bunun nə dərəcədə real olduğunu aydın şəkildə göstərir. Təsadüfi
deyildi ki, bu məqam öz əksini N.M.Mamedovanın Rusiya Dövlət Duması
Beynəlxalq məsələlər komitəsinə təqdim etdiyi məruzəsində də öz əksini
tapmışdı. Məruzədə deyilirdi: “Rusiya və İranın iqtisadiyyatının qarşılıqlı
əlaqələri postsovet dövlətləri arasında iqtisadi məkanın dağılmasına bax-
mayaraq ərazi baxımdan nisbi yaxınlığa, İran bazarının əldə edilməsinin
perspektivliyinə, cənub nəqliyyat xətləri vasitəsilə qonşu regionlara çıxışın
əldə edilməsi imkanına görə xarici iqtisadi əlaqələrin İran istiqamətini
Rusiyanın dövlət kompaniyaları və xüsusi sahibkarlığı üçün sərfəli
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edir”(12).   
İranın Yaxın Şərqdə fəal aktor kimi çıxış etməsi onun təkcə ikitərəfli

əlaqələrin genişləndirilməsinə verdiyi xüsusi diqqətlə bağlı deyildi. Yeni
minilliyin astanasinda Yaxın Şərq olduqca dramatik hadisələr dövrünə
qədəm qoymaqda idi. Mətbuatın yazdığına görə, Rusiyada keçən əsrin 90-
cı illərində baş vermiş məlum hadisələrdən sonra onun regiondan çəkilməsi
ABŞ-a İraqla bağlı başladığı “oyunları” uğurla başa çatdırmağa imkan
verdi. Onilliklər boyu Rusiyanın Yaxın Şərqdəki başlıca müttəfiqlərindən
olan İraqın belə şəkildə darmadağın edilməsi onun regiondakı nüfuzuna
ağır zərbə vurdu. Rusiyanın hərbi donanmasının Aralıq dənizindən qeyd-
şərtsiz çıxarması regionda ağalığın Qərbin, ilk nvbədə ABŞ-ın əlinə
keçməsi demək idi. Rusiyanın “Novoye vremya” jurnalının apardığı
araşdırmalara görə təkcə 1993-cü ildə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə  silah
satışının həcminə görə ABŞ-ın payı 30 faizdən 58 faizə yüksəlmiş,
Rusiyanın payı isə 38 faizdən 17 faizə enmişdi (7, 26).

İranı qayğılandıran başlıca məsələlərdən biri də ABŞ-ın regionda hərbi
gücünü durmadan artırması idi. Mətbuat dünyada “böyük oyunların” get-
məsindən yazırdı, bununla belə, Yaxın Şərqi gözləyən dünya böhranı və
ərəb baharı kimi hadisələr, ABŞ-ın “Böyük Orta Şərq” layihəsi hələ “məx-
filik” qrifləri altında idi. Doğrudur, dünyanın kütləvi informasiya vasitələri
Yaxın Şərqlı bağlı ssenarilərin təkcə İran hadisələri ilə yekunlaşmayacağına
dair proqnozlar verməkdə idi (1).

Qeyd edək ki, Rusiyanın regiondan çəkilməsinin fonunda ABŞ yaran-
mış boşluğu doldurmaq üçün bütün yollardan, o cümlədən də hərbi va-
sitələrdən məharətlə və ardıcıl şəkildə istifadə edirdi. Belə ki, 1997-ci ilin
sonu üçün İran körfəzində yerləşdirilmiş ABŞ hərbi  kontingentinin ümumu
sayı 30  min nəfərə çatmışdı. ABŞ hərbi dəniz donanmasının 17 hərbi
gəmisi körfəzdə keşik çəkirdi. Səudiyyə Ərəbistanın Dəhran aviabazasında,
Küveyt, Qətər, Bəhreyn və Omandakı hərbi aerodromlarda 200-dən çox
hərbi təyyarə hərbi əməliyyatlara hazır vəziyyətdə növbə çəkirdi (10, 174).
Körfəz ölkələrinin yaranmış vəziyyətə cavab reaksiyası kimi hətbi büd-
cələri ildən-ilə artmaqda idi. Belə ki, 2000-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanının
hərbi büdcəsi 18,7  mlrd dolları keçmişdi (4).

Regionun belə sürətlə hərbiləşdirilməsi kifayət qədər qorxunc proqno-
zları şərtləndirirdi. Təsadüfi deyildi ki, Rusiyanın 2000-ci ilin iyununda
Prezident V.Putin tərəfindən təsdiq edilmiş Xarici siyasət konsepsiyasında
Yaxın Şərqin mühüm hissəsi kimi İran körfəzində sülhün və təhlükəsizliyin
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qorunmasına xüsusi diqqət yetirilirdi. Konsensiyanı şərh edən “Nezavisi-
maya qazeta”nın redaksiya məqaləsində deyilirdi: “Rusiyanın vəzifəsi İran
körfəzi və Şimali Afrika da daxil olmaqla Yaxın Şərqdə sabitliyi qoru-
maqdır, çünki regiondakı situasiya bütün dünyada vəziyyətə təsir edir”(14).

XX əsrin 90-cı illərinə qədər Yaxın Şərqdə başlıca aktorlardan olan
İraqın geosiyasi xəritədən silinməsindən sonra  vəziyyət əsaslı şəkildə dəy-
işmişdi. Yeni şəraitdə regional liderlik qovğası üç dövlət: İran, Türkiyə və
Səudiyyə Ərəbistanı arasında getməyə başlamışdı ki, bunlardan ikisi -
Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-ın müttəfiqi idilər. Regionda
geosiyasi sabitliyin pozulması İranı Rusiya ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlığa
vadar edən başlıca amil hesab olunurdu. Mətbuatın araşdırmasına görə,
yaranmış situasiyaya baxmayaraq keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində
də İran neftinin başlıca alıcılarından biri ABŞ olaraq qalırdı. Belə ki, ABŞ
hər il İrandan “ikinci və üçüncü əl vasitəsi ilə” 4-5 mlrd dollarlıq neft alırdı,
halbuki Rusiya-İran ticarət dövriyyəsi cəmi 200-300 mln dollar civarında
idi (8, 28-29). Belə vəziyyət bir qədər sonra dəyişməyə başladı.

Bununla belə, ABŞ-İran qarşıdurması səngimək bilmirdi. Əgər KİV-
də yer alan müxtəlif informasiyaları sistemləşdirsək iki ölkə arasındakı
qarşıdurmanın aşağıdakı səbəblərlə bağlı olması nəticəsinə gələ bilərik:

• birincisi, ABŞ-ın İranı beynəlxalq terrorizmlə əməkdaşlıqda və ter-
rorçu təşkilatları dəstəkləməkdə ittiham etməsi;

• ikincisi, Yaxın Şərq münaqişəsini hərbi yollarla nizamlaması kon-
sepsiyasından İranın imtina etməməsi;

• üçüncüsü, İranın öz ordusunu müasir silahlarla silahlandırmaq, ordu
quruculuğunu modernləşdirmək strategiyasını dönmədən davam etdirməsi;

• dördüncüsü, İranın İsraillə bağlı strategiyasının dəyişməməsi;
• nəhayət, İranın kütləvi qırğın silahlarına və qitələrarası raketlərə

sahiblənmək siyasətini dayandırmaması.
İranın ABŞ-ın göstərdiyimiz tələblərini rədd etməsi ABŞ-ın İran

siyasətinin tədricən sərtləşməsini şərtləndirirdi. İlk növbədə ABÇ hökuməti
Amerika şirkətlərinə İranın neft və qaz sənayesinə 20 mln dollardan artıq
sərmayə qoymasını qadağan etdi. Cavabında İran Rusiya nümunəsində
“Şihab-3” raketlərinin yaradılması və sınaqdan keçirilməsi işini
sürətləndirdi ki, bu raketlərin uzaqvurma məsafəsi 1500 km-ə bərabər idi.
2000-ci ilin iyulunda bu raketin ilk sınağı keçirildi (15, 215). Raket
texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi işini davam etdirən İran Çin istehsalı
olan C-802 raketlərini də modernləşdirməyə başladı. Bu raketlər “yer-yer”
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tipli olub İranın patrul xidmətində istifadəyə verilmişdi. İran ordusu və do-
nanmasının yeni silahlarla təchiz edilməsi ilk növbədə ABŞ-ın regiondakı
müttəfiqlərindən başlıcası olan İsrailin təhlükəsizliyinə ciddi təhdid idi
(11).

Yaxın Şərqdə yaranmış yeni beynəlxalq şəraitdə İranın regional liderə
çevrilməsində İran rəsmilərinin vaxtilə “kiçik şeytan” adlandırdıqları
Rusiyanın əhəmiyyəti böyük idi. ABŞ-la münasibətlərini kəskinləşməkdə
olduğu dövrdə Rusiya ilə İranın ortaq maraqlara  malik olduqları sahələr
aşağıdakılar idi: 

• Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi məsələsinə
münasibət;

• hərbi-siyasi sahədə əməkdaşlıq;
• Yaxın Şərqdə cərəyan etməkdə olan hadisələrə münasibətə əsasən

mövqe ümumiliyi;
• ABŞ-ın regional və dünya siyasətində hegemonluğuna qarşı

mübarizədə mövqe birliyi.
Bununla belə, XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ikitərəfli münasi-

bətlər elə də isti xarakter daşımırdı və əsasən hərbi-texniki əməkdaşlıqda
özünü göstərirdi. Hələ 1989-cu ilin iyununda İran Parlamentinin spikeri
A.A.Haşimi-Rəfsancaninin Moskvaya səfəri zamanı atom enerjisindən
dinc məqsədlərlə istifadə olunması ilə bağlı saziş imzalanmış (5)və həmin
sazişlə bağlı əməkdaşlığın davam etdirilməsinə baxmayaraq yalnız 1997-
ci ildən etibarən ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün şərait yaranmışdı.
Bu isə ilk növbədə M.Hatəminin prezident seçilməsi ilə bağlı olmuşdu,
çünki M.Hatəmi hakimiyyətə gəldikdən az sonra  İranın dünyanın bütün
ölkələri ilə əməkdaşlığa hazır olması ilə bağlı bəyanat vermişdi ki, həmin
bəyanat dünyanın bütün kütləvi informasiya vasitələrində, xüsusilə mət-
buatında geniş şərh edilmişdi. Bəyanatdan bir qədər sonra 1998-ci ilin
payızında M.Hatəmi Rusiyada rəsmi səfərə dəvət edilsə də, səfərin hazır-
lanması iki ildən yuxarı vaxt aparmışdı(16).

İran Prezidenti M.Hatəminin Rusiyaya səfərinin təfərrüatları, müzakirə
ediləcək məsələlərin konturları Rusiyanın mərkəzi qəzetlərindən olan «Ар-
гументы и факты», «Ведомости», «Известия», «Коммерсант», «Мос-
ковская правда», «Независимая газета», «Российская газета», «Новая
газета», «Собеседник», «Экономика и жизнь» kimi mərkəzi mətbuat
orqanlarının gündəmində olmuş və müxtəlif kommentariyaları
şərtləndirmişdi. Qəzetlər İranın “dinc atom” planına geniş  yer verir və
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təfərrüatlarını ətraflı şərh edirdilər. «Российская газета» məlumatına görə,
İranda Buşehr AES-in tikintisini alman şirkəti olan “Simens” başlamış,
lakin ABŞ-ın sanksiyalarından sonra buranı tərk etmişdi. Yaranmış
beynəlxalq şəraitdə Buşehrdə 1 mlrd dol. dəyəri olan AES-in 1-ci blokunun
tikintisini 1992-ci il müqaviləsinə əsasən Rusiya öz üzərinə götürmüş və
AEC 2013-cü ilin iyununda istifadəyə verilmişdi (6).

İran və Rusiya arasında 2000-2001-ci illərdə qarşılıqlı səfərlər bir
tərəfdən ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsinə zəmin yaratdısa, digər
tərəfdən İranın ABŞ-ın sanksiyalarına qarşı Rusiyadan dəstək alması və
Yaxın Şərqdə fəaliyyət birliyinə dair razılaşmaların əldə olunmasına gətirib
çıxarmışdı. Yeni minilliyin əvvəllərində Yaxın Şərqin ciddi dəyişikliklər
ərəfəsində olduğunu nəzərə alsaq İranın region siyasətində fəallaşmasının
uzaqgörən nəticələri üzərində düşünməyə dəyər. Qeyd edək ki, XXI yüzil-
liyin əvvəllərindən etibarən Yaxın Şərq xalqları və dövlətlərinin həyatında
yeni mərhələ başlayır: liderlik və hegemonluq uğrunda mübarizə mərhələsi.
Onillikləri əhatə edəcək bu mərhələdən İran İslam Respublikası region
siyasətində və dünya nizamında söz sahibi kimi çıxdı.
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КУРБАН�ГЕЙДАР�oглы�МАМЕДОВ

ВСТУПЛЕНИЕ�ИРАНА�КАК�АКТИВНЫЙ�АКТОР�
НА�БЛИЖНЕМ�ВОСТОКЕ��НА�СТЫКЕ�ТЫСЯЧИЛЕТИЕ�

В�ПОВЕСТКЕ�ДНЯ�ПРЕССЫ

АННОТАЦИЯ

Изменения, которые произошли на международной арене в конце
ХХ века, также не прошел мимо Ближнего Востока. После геополи-
тической ликвидации Ирака Иран вышел на первый план в борьбе за
региональное лидерство. Несмотря на постоянное давление Запада
на Иран, итоги ирано-иракской войны 1990 года  были в пользу Ирана,
но в сложившихся обстоятельствах это требовало сильного регио-
нального союзника. После того, как М.Хатами был избран президен-
том Ирана, произошли серьезные изменения во внешней политике
Ирана, так-как, переход от экспорта исламской революции к цивили-
зованному диалогу привела к смягчению напряженности Ирана с За-
падом. Но иранское руководство, которое рассматривает
сотрудничество с исламскими странами в качестве приоритета,
столкнулась с двумя сильными соперниками - Саудовской Аравией и
Израилем. Отсутствие нормальных отношений Ирана с Турцией и
Пакистаном также создает ему дополнительные проблемы.

В статье анализируется региональная политика Ирана на основе
сообщений СМИ, уточняются факторы, способствующие сотрудни-
честву между Ираном и Россией, а также важность взаимных ви-
зитов, которые заложили основу для расширения двусторонних
отношений, с другой стороны, поддержка Ираном России против
санкций США и суть договоренностей о сотрудничестве на Ближнем
Востоке раскрывается. Учитывая, что в начале нового тысячелетия
Ближний Восток находился на грани серьезных перемен стоит заду-
маться о далеко идущих последствиях активного участия Ирана в
региональной политике. Отметим, что с начала XXI века начался
новый этап в жизни народов и государств Ближнего Востока: сцена
для борьбы за лидерство и гегемонию. Исламская Республика Иран
вышел из этой стадии который продолжалось десятилетием побе-
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дителем и стала ключевой фигурой в региональной политике и миро-
вом порядке.

Ключевые слова: пресса, информация, Ближний Восток, США,
Россия, Иран, геополитика, гегемония, региональный лидер, военные
расходы.
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MÜASİR�DÖVRDƏ�RUSİYA-TÜRKİYƏ�
HƏRBİ-SİYASİ�ƏMƏKDAŞLIĞI

XÜLASƏ

Məqalədə Türkiyənin Rusiyadan S-400 “Triumf” zenit raketlər kom-
pleksinin alması barədə deyilir. Rusiyanın istehsal etdiyi S-400 raketlər
kompleksi ilk dəfə NATO üzvü dövlət tərəfindən alınır. Bu raketlər kom-
pleksi ilə Türkiyə öz ərazisini havadan müdafiə edəcək. S-400 raketlər kom-
pleksi bir çox cəhətlərinə görə Patriotdan qat-qat üstündür.

Açar sözlər: S-400, S-400 ZRK, S-400 Triumf, Rusiya ilə Türkiyə
arasında S-400 danışıqları.

Yaxın Şərqdə cərəyan etməkdə olan hadisələr həm regional, həm də
regiondan kənar aktorları ciddi şəkildə narahat etməkdə və qayğılandır-
maqdadır. Təsadüfi deyil ki, Suriya və İraqda olan hərbi münaqişələri görən
Türkiyə öz ərazisini havadan müdafiə etmək qərarına gəldi.  Məlum “15
iyul” hadisələrindən sonra Türkiyənin xarici siyasətində Rusiya ciddi rol
oynamağa başlamışdı.  Nəzərə almaq lazımdır ki, Yaxın Şərqdə baş verən
geosiyasi münaqişələrin nizamlanmasında Rusiya mühüm rol oynamaq-
dadır. Bu sonluqda Türkiyə ilə Rusiya arasında hərbi yaxınlaşmaya gətirib
çıxartdı. Rusiya ilə Türkiyə arasında S-400 raketlərinin alınması barədə
2017-ci ilin sentyabrın 12-də imzalanmış sənədə əsasən S-400 raketləri
Türkiyənin hərbi arsenalına daxil oldu ki, bu da Rusiya Federasiyasının
geosiyasi maraqlarına uyğun idi (11). 

Türkiyənin Rusiya ilə yaxınlaşması və  S-400 raketlərinin alınması
NATO-da ciddi narahatlıqla qarşılandı. Çünki, NATO rəhbərliyi Türkiyənin
Rusiya ilə yaxınlaşmasını olduqca təhlükəli addım sayırdı. Türkiyə yeganə
NATO üzvü dövlət idi ki, Rusiya ilə geniş hərbi əlaqələr qururdu. NATO
hərbi komitəsinin sədri Pyotr Pavel “Breaking Defence” qazetinə
müsahibəsində bildirmişdi ki, “Əgər NATO üzvü dövlət, yəni Türkiyə
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Rusiyadan S-400 raket komplekslərini alırsa, deməli həmin raketləri öz
ərazisinin istənilən yerinə yerləşdiriləcək ki, bu da hərbi blokun
maraqlarına cavab vermirdi”. P.Pavelin dediyinə görə, yaranmış vəziyyətdə
NATO-nun xəritəsində Rusiya raketləri yer tutacaq və bu xəritəni də Rusiya
ekspertləri tərtib etməli olacaqlar. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər
Universiteti Hərbi Araşdırmalar üzrə Mərkəzinin sədri A.Podberyozkin
NATO-nun bu reaksiyasına cavabı gecikmədi: “Mən hesab edirəm ki,
NATO-nun narahat olması Türkiyənin Rusiya ilə yaxınlaşması ilə bağlıdır.
NATO istəmir ki, NATO üzvü dövlətdə (Türkiyə) Rusiya hərbi texnikası
yerləşsin və Rusiya ekspertləri hərbi texnika üzrə təlim keçsinlər. NATO
ehtiyat edirdi ki, digər NATO  üzvü dövlətlər də hərbi texnikanı Rusiyadan
almağa başlayarlar”. Müəllifə görə, “Türkiyənin ABŞ və NATO ilə müna-
sibətləri yaxşı deyil”. Türkiyənin Rusiyadan S-400 raketlər kompleksini
alandan sonra ABŞ Türkiyəyə F-35 qırıcı təyyarələrinin satılmasına
sanksiya qoydu. Çünki, bu Türkiyənin güclü ordusunun daha da güvvətlən-
məsi demək idi. Bununla da  Türkiyənin Yaxın Şərq ölkələrindəki güclü
mövqeyi daha da güclənəcəkdi. Türkiyənin Yaxın Şərqdə öz maraqları ilə
çıxış etməsi isə ABŞ-ın maraqlarına uyğun gəlmirdi ki, bunu Türkiyə Prezi-
denti dəfələrlə qeyd etmişdi. NATO-nun baş katibinin müavini R.Qet-
telmüller 2017-ci ilin martın 2-də Türkiyənin S-400 raketlər kompleksinin
alınmasına qarşı mənfi münasibətini bildirmişdir ki, “NATO üzvü dövlətin
Rusiyanın istehsal etdiyi hərbi texnikanı əldə etməsi mümkünsüzdür. Bu
NATO-nun əsaslarına uyğun deyildir”. Təsadüfi deyildi ki, az sonra 2017-
ci il avqustun 2-də ABŞ hökümətinin Türkiyəyə qarşı hərbi sanksiya qəbul
etmişdi (5). 

Sanksiyaya əsasən, Türkiyənin 900 milyon ABŞ dollar ödədiyi ABŞ
istehsalı olan 120 ədəd F-35 hərbi qırıcı təyyarələrin almasına ABŞ maneçi-
lik törədir. Bütün bunlara cavab olaraq Türkiyənin Prezidenti R.T.Ərdoğan
bildirdi ki, “Türkiyə S-400 raketlər kompleksini Yaxın Şərqdə baş verən
terrorizimə qarşı mübarizədə istifadə etmək məqsədilə alıb. Əgər, qalsa
NATO üzvü dövlət Rusiyanın istehsal etdiyi raketləri almamalıdırsa, onda
niyə Yunanıstanın S-300 raketlər kompleksini almasında NATO susur.
Amma, Türkiyəyə deyirlərki, bu düz addım deyil. Belə NATO ittifaqı olar?
Belə həmrəylik olar? Bu keçə bilər, amma bizlə yox. Bu NATO-nun ikili
standartlardan istifadə etdiyini sübut edir”. Türkiyə Prezidenti R.T.Ərdoğan
həmçinin bildirmişdi ki, “Rusiyanın S-400 raketlər kompleksinin
Türkiyəyə çatdırılmasında heç bir problem yoxdur. Türkiyəni sanksiyalarla
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qorxutmaq lazım deyil, Türkiyə özü bildiyi kimi düz qərar verəcək. Türkiyə
ABŞ qarşısında hesabat vermək fikrində deyil. Biz öz məqsədimizə çatmaq
üçün düz yolla gedəcəyik”. Rusiya hərbçisi V.Litovkin Yunanıstanın S-300
raketlər kompleksinin alması ilə əlaqədar qeyd etmişdi ki, “Yunanıstan bax-
mayaraq ki, NATO üzvü dövlətdir, Rusiyadan S-300 raketlər kompleksini
alıb və bu raketlər NATO sisteminə tam uyğundur. Amma o ki, qaldı
NATO-nun Türkiyəyə qarşı mövqeyinə bu Türkiyənin ABŞ hərbi
texnikasını almamasıdır. Yunanıstanın bütün hərbi müdafiə tərkibi Rusiya
istehsalı olan “Osa-AKM”, “Top-M2” “S-300” raketlər sistemdir Yunanıs-
tana olar Türkiyəyə yox?! (5)”. 

Rusiya Prezidenti V.Putin 2018-ci il  aprelin 3-də Ankarada rəsmi
səfərdə olarkən R.T.Ərdoğanla danışıqlar aparmış və 2 məsələdə  müza-
kirələr getmişdi. Türkiyənin Rusiyadan S-400 ZRK raketlər kompleksinin
alınma məsələsi; Türkiyədə Rusiya tərəfindən atom elektrik stansiyasının
tikilmə məsələsi.  Danışıqların gedişində Rusiya Prezidenti V.Putin
bildirmişdi ki, “Türkiyənin istəyi ilə S-400 raketlərinin Türkiyəyə satışı te-
zləşdiriləcək”. Müzakirələrin gedişində S-400 raketlərinin Türkiyədə is-
tehsalının mümkünlüyünü də açıqlanmışdı. V.Putin bildirdi ki, “Rusiya ilə
Türkiyə arasından S-400-lə bağlı məsələ əlaqələri hərbi-geosiyasi deyil,
yalnız ticarət xarakteri daşıyır”. R.T.Ərdoğan isə öz növbəsində
“Türkiyənin Rusiyadan S-400 raketlərinin alınmasını vacib hesab etmişdi
ki, Rusiya da bu sorğuya müsbət cavab vermişdi”. S-400 Raketlər kom-
pleksi Türkiyə ərazisini Suriya və İraqdan gələn terroristlərin hücumların-
dan müdafiəyə görə alınırdı (10).

Səfər zamanı əldə edilmiş sazişə əsasən Türkiyə 2.5 milyard ABŞ dol-
larına 4 diviziyadan ibarət S-400 raketlər kompleksini almalı idi. Raketlərin
Türkiyəyə çatdırılması əvvəlcə 2020-ci ilin mart ayına planlaşdırılırdı.
Lakin 3 aprel 2018-ci il görüşündən sonra S-400 raketlər kompleksinin
Türkiyəyə çatdırılması 2019-cu ilin iyul ayı üçün təsdiqləndi. ABŞ
Türkiyənin S-400 raketlər kompleksinin alınmasına qarşı çıxır və Türkiyəni
qınayırdı. ABŞ-a cavab olaraq Türkiyənin Prezidenti R.T.Ərdoğan isə S-
400 raketlərinin alınmasında israrlı idi və 2016-cı il “15 iyul” hadis-
ələrindən sonra Rusiya ilə Türkiyə arasında S-400 raketlər barədə
danışıqlar başlanmışdı (6). Türkiyənin S-400 raketlər kompleksini əldə
etmək siyasəti həm Yaxın Şərq ölkələrindən gələn təhlükədən qorunmağa,
həm də Aralıq dənizi sahilində güclü mövqe əldə etməyə hesablanmışdı.
Türkiyənin xarici işlər naziri M.Çavuşoğlu bildirmişdi ki, “Türkiyə
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Rusiyadan S-400 raketlər kompleksini almazdan əvvəl Türkiyənin hava
hücumundan müdafiə sistemi yox idi”. Türkiyə, NATO dövləti olmasına
baxmayaraq ABŞ istehsalı olan “Patriot” raketlər  kompleksini almamışdı
halbuki ərazisini havada müdafiə edən raketlər sisteminə ehtiyacı var idi. 

Türkiyə Rusiyadan S-400 raketlər kompleksini alandan sonra iki ölkə
arasında hərbi əlaqələr daha da genişləndi ki, bu da ABŞ-ı narazı saldı.
Təsadüfi deyildi ki, ABŞ-ın Türkiyəyə hərbi sanksiya qoyması nəticəsində
Türkiyəyə  F-35 qırıcı təyyarələrin satışı dayandırdı. Baxmayaraq ki,
Türkiyə 120 ədəd F-35 və F-35 B təyyarələrinə 900 milyon ABŞ dolları
ödəmişdi, təyyarələr 2018-ci ilin iyun ayında Türkiyəyə çatdırılmalı idi.
Türkiyənin ABŞ-a cavab olaraq Rusiyadan təyyarə almaq qərarına gəlib.
Türkiyə NATO dövləti olmasına baxmayaraq öz hərbi potensiyalını Rusiya
istehsalı olan hərbi texnikadan istifadə yolu ilə qurmağı planlaşdırırdı.
Qeyd edək ki, ABŞ-ın narazılığında əsas səbəb Türkiyənin Yaxın Şərqdə
baş verməkdə olan hadisələrdə öz mənafeyi ilə fəal “oyunçu” kimi çıxış
etməsidirsə, ikinci səbəb F-35-lərə maneə İsrailin buna müqavimət göstər-
məsidir. Türkiyənin F-35-lərə malik olması onu regionda söz sahibi edə
bilər ki, bu da İsrailin maraqlarına cavab vermir (9).

Türkiyənin Yaxın Şərqdə terrorizmə qarşı mübarizədə Rusiya və İranla
hərbi ittifaqı mövcuddur. Belə ki, Türkiyənin Suriya ərazisində Rusiya ilə
birgə PKK və PYD terrorçu qruplaşmalara qarşı mübarizə aparması onun
daha  müasir silahlara malik olmasını tələb edir, bu baxımdan Türkiyənin
S-400 raketlər kompleksi və Su-57 qırıcı təyyarələrini alması hərbi
sahədəki  boşluğun doldurmasına xidmət edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə hərbi hava müdafiə komplekslərini
əvvəlcə  ABŞ-dan (Patriot), Fransadan (Aster SAMP/T) və Çindən (FD-
2000) almaq istəmişdi.  Lakin, danışıqlar baş tutmadıqdan sonra Türkiyə
Rusiyadan (S-400 Triumf) raketlər kompleksini almaq qərarına gəlmişdir
(8).Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) millət vəkili və siyasətçi
Berat Çonkar Türkiyənin S-400 raketlər  kompleksinin alınması barədə
“Sputnik”  kanalına  müsahibədə bildirmişdi ki, “Türkiyənin S-400 raketlər
komplekinin alınması qəti qərardır və Türkiyənin milli maraqlarının qorun-
ması üçündür. Sadəcə, ABŞ Türkiyənin S-400 raketlər kompleksinin alın-
masını əngəlləyir. Buna baxmayaraq, Türkiyə Rusiyadan S-400 raketlər
kompleksini alırsa, bu demək deyil ki, ABŞ-dan “Patriot” raketlər kom-
pleksini almayacaq. “Patriot” raketlər kompleksi sadəcə S-400 kompleksi
üçün əlavə layihəsi kimi olacaq. S-400 kompleksinin alınma məsələsi
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beynəlxalq və NATO standartlarına uyğundur” (12). 
Hazırda Avrasiya regionunda Rusiya güclü hərbi-hava mövqeyinə ma-

likdir. Türkiyə ilə yanaşı Rusiya  S-400 raketlər kompleksini İrana, Çinə
və Hindistana da satmağı planlaşdırır. Əgər, Türkiyə S-400 raketlər kom-
pleksinin alma məsələsini uğurla başa çatdıra bilsə, bununla da öz ərazisini
həm qərb tərəfdən, həm də cənub (Aralq dənizi)  tərəfdən gələn təhlükədən
müdafiə etmək imkanına malik olacaqdır. Məlum olduğu kimi, 2014-cü
ildə Krım yarımadasının Rusiyaya qayıtmasından sonra 2017-ci ildə Sev-
astopolda S-400 raketlər kompleksinə malik üç polk yerləşdirildi.  Bunun-
lada Rusiya bütün Şimali Qafqaza, Azov dənizi ətrafına, bütün Qara dəniz
hövzəsi və Türkiyənin şimal ərazilərinə (Anadolu yarımadasının şimalı)
havadan müdafiə etmək imkanına malik oldu.S-400 raketlər kompleksi
havada müdafiə üçün ən güclü müasir sistemdir. S-400 raketləri 30 km
hündürlüyə, 400 km uzağa uça bilir, 300-ə qədər hava obyektini (təyyarə,
vertolyot, ballistik raket) aşkar edib məhv etmə imkanına malikdir.  S-400
raketlərinin S-300 raketlərdən fərqləndirən əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir
ki, bu sistem bir neçə fərqli zenit raketlərdən ibarətdir. Bu sistemin raketləri
400 km məsafədə hədəfi dəqiqliklə vurur. Digər tərəfdən ZRK  “Triumf ”
raketlər sistemi S-300 ilə birlikdə döyuş apara bilər. S-400 raketlərinin
mühüm üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu sistem orta məsafədə olan ballistik
raketləri vurmaq imkanına malikdir.

1991-ci il “Səhrada tufan” əməliyyatında ABŞ-ın “Patriot” raketlər sis-
temi  İraqın “Skadı” raketlərinin istiqamətini hədəfdən döndərə bilməmişdi
və nəticədə Səudiyyə Ərəbistanıdə ABŞ-ın hərbi bazalarına zərbələr
endirilmişdi. Bu baxımdan  S-400 ZRK “Patriotdan” üstündür  (7).

Türkiyənin Rusiyadan S-400 raketlərinin alınması haqqında bəyanatın-
dan sonra bir sıra dövlətlərdə narahatlıq yarandı. Buna ilk növbədə, ABŞ
və onun avropalı müttəfiqləri etiraz xarakterli fikirlər səsləndirərək
bildirdilər ki, “Türkiyə bu addımı ilə NATO-nun müdafiə imkanlarını məh-
dudlaşdırır”. Lakin, bu zaman nədənsə eyni sistemləri Yunanıstanın,
Bolqarıstanın və Macarıstanın almasına göz yummuşdular. Ekspertlər
hesab edirlər ki, burada daha ciddi geosiyasi faktorlar rol oynayır. Söhbət
Türkiyənin böyük dövlət kimi dünya miqyasında daha geniş mövqe tut-
masından gedir. Türkiyə regionun böyük dövləti olaraq daha əhəmiyyətli
geosiyasi statusa can atır. Bu kontekstdə onun atdığı hər bir addıma Qərb
reaksiya verir. Lakin hər nə olursa-olsun, Türkiyə təhlükəsizliyinin təmini
qayğısına özünün lazım bildiyi formada qalmalıdır. S-400 komleksinin
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alınması Türkiyənin Yaxın Şərqdə gərgin geosiyasi mübarizənin getdiyi
şəraitdə söz sahibi olacağına işarədir. Regionda ABŞ-Rusiya rəqabəti və
Türkiyənin Rusiyanın müttəfiqinə çevrilməsi ABŞ və İsrailin regionla bağlı
planlaşdırdığı planları alt-üst edilmişdir ki, Qərb bunu qəbul etmək
niyyətində deyildir. Təsadüfi deyildir ki, ABŞ bu sistemlərin NATO-ya
uyğun olmadığını, həmin silahların hansı bölgədə və nə məqsədlə yer-
ləşdiriləcəyinin aydın olmadığını, bunun müttəfiqlik münasibətlərinə xələl
gətirəcəyini bəyan etməkdədir. Türkiyə rəhbərliyi isə təhlükəsizliyin təmin
edilməsində NATO-nun ölkəni yalnız buraxdığını əsas gətirərək S-400 sis-
temini alması zərurətinin yarandığını qeyd edirdi. Konkret olaraq, Türkiyə
bütün Qərb tərəfdaşlarına geosiyasi mesaj verir, yəni Ankara artıq qlobal
geosiyasətin istiqamətinin Asiyaya “dəyişdiyini” bəyan edirdi.

Rusiya ilə əməkdaşlığa getməklə Türkiyə birqütblü dünya modelini
qəbul etmədiyini qlobal lider olaraq yalnız ABŞ-ın tanındığı zamanın artıq
arxada qaldığını, Rusiya, Çin, Hindistan, Türkiyə və s. kimi güclü
dövlətlərin dünya siyasətinə təsirinin qaçılmaz olduğunu nümayış et-
dirməkdədir. Çünki, bu ölkələrin hər biri dünya səviyyəsində söz sahibi
olmaq üçün gərgin mübarizə aparır. Türkiyənin də bu statusda olduğunu
hətta Qərbin bir sıra aparıcı analitikləri və “beyin mərkəzləri” (Zbiqnev
Bjezinski, Henri Kissincer, “Stratfor” korporasiyası) etiraf
etməkdədirlər.Yeni beynəlxalq şəraitdə Türkiyə əvvəlki dövrlərdən fərqli
siyasət yürütməkdədir ki, bunun Türkiyə ordusunun Suriyanın şimalına
daxil olmasını açıq şəkildə göstərir. Məlum olduğu kimi, Rusiyanın istehsal
etdiyi “S” tipli raketlərdən müdafiə sistemini bir neçə ildir ki, Yunanıstan,
Bolqarıstan və Macarıstan tətbiq etmişdir, halbuki onlar da NATO-nun
üzvüdürlər. Ancaq, həmin ölkələri hərbi blok üzvləri içərisində qınayan
yoxdur. Türkiyə Yaxın Şərqin ən güclü dövlətləri sırasındadır. Onun imkan-
ları dünyanın əsas söz sahiblərindən biri olması üçün yetərlidir. Türkiyə
NATO-nun cənub cinahının əsas dayaq nöqtəsidir. Bu nöqtəni əldən ver-
məklə NATO bütün Avropanı itirmiş sayır. Rusiya, Çin, Hindistan, ABŞ
və Qərbin dünyaya hökmdarlıq etmək kimi idarə etməsinə razı deyillər.
Türkiyə ilə onları birləşdirən xətt bundan ibarətdir. Deməli, nəzəri olaraq
belə bir variant seçmək məsələsi qalır ki, bu da müstəqil, dövlətin milli
maraqlarına xidmət edən addımlar atmaqdır. Moskva, Pekin, Dehli kimi,
Ankara da məhz bu xətti seçib.

S-400 raketlərini almaq birbaşa nə Rusiya, nə də ABŞ faktoru ilə bağlı
deyildir. Türkiyə öz dövlət maraqlarını və təhlükəsizliyini əsas tutaraq bu
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qiymətli sistemi almağa qərar verib. Onun harada yerləşdirilməsi də önəmli
məsələdir ki, bunu Vaşinqtonun narahatlığı təsdiqləyir. Türkiyə Suriya,
İraq, İsrail istiqamətlərini “çətir” altına ala bilər.

ABŞ-ın Kütləvi İnformasiya Vasitələri də yazır ki, dünyanı ABŞ tək-
başına idarə edə bilmir və ya artıq buna gücü çatmır. Belə bir vəziyyət
potensialı yüksək olan dövlətləri özünəməxsus addımlar atmağa çağırır.
Türkiyə S-400 raketlər kimi müasir müdafiə sistemlərini almaqla regionda
yeni geosiyasi-hərbi mənzərənin formalaşmasına təkan verir. Proseslərin
belə inkişafı Yaxın və Orta Şərqdə böyük dövlətlərin mübarizəsini daha da
kəskinləşdirə bilər. Getdikcə daha çox güclü dövlət hərbi qüvvələrini re-
giona yönəldə bilər ki, bu da Yaxın Şərqdə yeni müharibə təhlükəsini
yaradar.

Türkiyənin atdığı bu addım ümumən qlobal geosiyasi mənzərədə yeni
proseslərə təkan verəcək. Türkiyə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil
olmaq üçün təşəbbüs göstərər. Əlavə olaraq Türkiyənin Çin və Hindistanla
əməkdaşlığı daha da genişlənər. Türkiyə iqtisadi, enerji, nəqliyyat, təhlükə-
sizlik sferalarında daha ardıcıl və aktiv mövqe tutmalıdır ki, qlobal
miqyasda söz sahibi ola bilsin.

Bütün bunlara müəyyən dairələr əngəl törətməyə çalışır. Halbuki,
Türkiyənin məqsədi hakim olmaq deyil, dünya siyasətinə ədalət gətir-
məkdir (4). 

ABŞ-ın NATO-dakı daimi nümayəndəsi Key Beyli Hatçison: “Bu
addım NATO-da narahatlığa səbəb oldu, belə ki, həmin sistemlər Alyansın
istifadə etdiyi komplekslərlə uzlaşmır”, deyə “Washington Post” nəşrinə
müsahibəsində bildirib. Bununla belə, K.B.Hatçison Türkiyənin ABŞ-ın
əsas tərəfdaşı olduğunu, ABŞ-ın Türkiyə ilə əməkdaşlıqda maraqlı
olduğunu vurğulayaraq: “ABŞ Türkiyənin Rusiya ilə yaxınlaşmasını
istəmir. Bu bizim marağımızda deyil. Bu heç Türkiyənin özünün də
marağında deyil”, fikrini səsləndirmişdi (1).

Türkiyə Prezidenti R.T.Ərdoğan Türkiyə ilə NATO arasında gərginliyə
səbəb olan S-400 raketlərinin alınması ilə əlaqədar Rusiya ilə razılaşmanın
imzalandığını bildirmiş və Türkiyə Böyük Millət Məclisində Ədalət və
İnkişaf Partiyasının qrup iclasında çıxışı zamanı demişdi ki, “S-400
raketlərini ölkəmizdə görəcəyik”. Rostex dövlət korporasiyasının beynəlx-
alq əməkdaşlıq və regional siyasət üzrə direktoru Viktor Kladov tərəflərin
S-400 raketlərinin quraşdırılması ilə bağlı razılıq əldə olunduğunu, lakin
maliyyə məsələsinin hələ həll olunmadığını bildirib. Rosoboroneksportun
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nümayəndələri müqavilənin imzalanma ehtimalının olduqca ciddi
olduğunu söyləyiblər. “Biz səylərimizi davam etdiririk. Müqavilə artıq
razılaşdırılıb”, fikrini  MAKS-2017 şirkətin rəhbəri A.Mixeyev jurnalistlərə
çatdırmışdı.

Rusiya mətbuatı Rusiyanın Türkiyəyə 4 zenit-raket kompleksi divizio-
nunu tədarük etməyə hazır olduğunu yazırdı. Divizionun hər birində 8 hərbi
maşın olmaqla qiyməti 500 milyon dollar dəyərində ölçülür. Lakin,
Bloomberg müqavilənin ümumi dəyərinin 2,5 milyard dollar civarında
olduğunu xəbər verir. Bu vaxta qədər S-400 raketlərini alan yeganə ölkənin
Çin olduğu məlumdur. Çin ümumiyyətlə 48 raket olmaqla 3 alaylıq raket
dəsti almaq niyyətindədir. Əgər, Rusiya və Türkiyə arasında razılıq əldə
olunsa, Türkiyə S-400 raketlərini alan ilk NATO ölkəsinə çevriləcək. Hərbi
ekspertlər Rusiya raketlərini Türkiyə üçün vacib olduğunu qeyd edirlər.
Hazırda Türkiyə hərbi-hava qüvvələrinin təchizatında ABŞ istehsalı MİM-
14 və MİM-23 orta mənzilli zenit-raket kompleksi, habelə Böyük Bri-
taniyanın yaxın məsafəli “Rapier” sistemləri mövcuddur.

“Rapier” raket sistemləri XX əsrin 50-60-cı illərində qurulub və köh-
nəlib, bu səbəbdən Türkiyənin hərbi arsenalını ən yeni raket sistemləri ilə
təchiz etmək istəyində təəccüblü heç nə yoxdur. Türkiyə öz zenit-raket sis-
temlərini təkmilləşdirmək barədə niyyətini 2009-cu ildə bəyan etmişdi.
Həmin vaxt Türkiyə T-LORAMID (“Türkiyə uzaq məsafəli hava hücumu
və raket hücumundan müdafiə sistemi”) adlı proqramının hazrlandığını
bildirərək 3,4 milyard ABŞ dollar dəyərində ölçüləcək tender elan etmişdi.
Tenderin iştirakçıları arasında ABŞ-ın “Pac-3 Patriot” (Raytheon və Lock-
heed Martin şirkətinin birgə istehsalı), Avropanın “Aster 30” raketləri ilə
SAMP/T, Rusiyanın ZRK S-300 (“Antey-2500” raketləri), habelə Çinin
HQ-9 sistemləri olmuşdu. Lakin, bu tender ABŞ və NATO-nun kəskin
reaksiyasına səbəb oldu və nəticədə Türkiyə Çindən raket almaq
niyyətindən imtina etdi. Hərbi kəşfiyatın məlumatına görə, İrana da raket
satmaqda şübhə edilən Çin şirkətinin tenderdə qalib gəlməsi ABŞ-ı
Türkiyəyə qarşı ciddi təzyiq göstərməsinə səbəb oldu, NATO isə gözləmə
mövqeyi tutdu. Doğrudur, bununla bağlı narahatlıq dolu açıqlamalar
gəlməkdədir. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general Cozef
Danford, habelə ABŞ-ın Müdafiə Naziri Ceyms Mettis (2017-2019) S-400
sistemlərinin Türkiyə tərəfindən alınmasının risk daşıyacağını, bu kom-
pleksin NATO sistemi ilə uyğunlaşmadığını vurğulamışdı. Bəzi qərb
ekspertlərinin fikrincə, Türkiyənin S-400 həmləsi NATO və Avropa İttifaqı
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ilə daha əlverişlli şərtlərdə müzakirə aparmaq, həmçinin öz geosiyasi və
geostrateji əhəmiyyətini nümayiş etdirmək üçündür. S-400 “Triumf” ZRK-
sı (NATO sistemində SA-21 Growler adlanır) uzaq məsafəli raket sis-
temidir. Bu sistem 2000-ci ildə “Almaz” elmi-istehsalat birliyində işlənib
hazırlanmış və 2007-ci ildə Rusiya hərbi arsenalına daxil edilmişdi. Bu
raketlər uzaq məsafədən aviasiyanı, qanadlı və ballistik raketləri, habelə
orta radiusda yerüstü obyektləri məhv etməyə imkan verir. Rusiya hərbi
ekspertləri bu raketlərin dünayada analoqu olmadığını iddia edirlər. Hazırda
S-400 raketlər kompleksi Suriyanın “Hmeymim” hərbi bazasının
müdafiəsini təmin edir (3).  Rusiyanın müdafiə sisteminə maraq göstərən
NATO üzvünün - Türkiyənin bu istəyi strateji hərbi-siyasi əlaqələrə ciddi
təsir göstərə bilər. Türkiyənin öz uzaqmənzilli hava müdafiə sistemi arzusu
Ədalət və İnkişaf Partiyasının iqtidara gəlişindən çox-çox əvvəl yaran-
mışdı. Türkiyə hələ 1991-ci ilin Körfəz müharibəsindən sonra ABŞ is-
tehsalı olan “Patriot” sisteminin alınması ilə xəyalını gerçəkləşdirməyə
başlamışdı. Hazırda Türkiyə ABŞ istehsallı “MIM-14B Nike Hercules” və
“MIM-23B Hawk”, habelə Böyük Britaniya istehsallı “Rapier” hava hücu-
mundan müdafiə sistemlərinə sahibdir. Son bir neçə ildə Türkiyə öz milli
raket sisteminin inkişaf etdirməklə yanaşı, uzaqmənzilli hava hücumundan
müdafiə sistemi əldə etməyi hədəfləmişdi.

2013-cü ildə Türkiyə, “Raytheon-Lockheed Martin Patriot”,
Rosoboroneksportun “S-300”, “Eurosam” şirkətinin “Sampler/T Aster 30”
və Çinin “CPMIEC FD-2000” raket sistemlərinə təklifləri nəzərdən keçir-
məyə başladı. 2013-ci ildə Tenderin qalibi 3 milyard ABŞ dollardan çox
məbləğlə Çin oldu. Lakin, böyük mübahisə doğurmuş qərar 2015-ci ilin
noyabrında Antaliyada keçirilən G-20 sammitində ləğv edildi. 2016-cı il
“15 iyul” dövlət çevriliş cəhdi və Ankara-Moskva yaxınlaşması ilə sistem
alışı üçün Rusiya ilə müqavilə imzalanması imkanı qazanıldı. R.T. Ər-
doğanın sözlərinə görə, Rusiya ilkin 2013-cü il qiymətini azaltdığından,
Türkiyə artıq S-400 raketlərinə üstünlük verir. Türkiyə S-400 raketlərinə
maraq göstərən yeganə ölkə deyil, 2015-ci ilin müqaviləsinə əsasən, Rusiya
Çinə 48 buraxılış qurğusu çatdırmalıdır və hazırda Hindistana 80 qurğu
satmaq barədə danışıqları davam etdirir. Uzun gecikmədən, “altılıq” ilə
nüvə müqaviləsinin razılaşdırılmasından sonra Rusiya İrana “S-300PMU2”
sistemlərinin çatdırılmasına başlayıb. Lakin, Türkiyənin vəziyyəti bu
ölkələrdən fərqlidir. Çünki, NATO xaricində satınalma Alyansın cari
müdafiə strukturu ilə bir araya uyğunlaşmır. Türkiyənin S-400 raketlərinin
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inteqrasiyasına dair iradlara hazır cavabı var.
R.T.Ərdoğan xüsusi olaraq qeyd edirdi ki, “Bəzi dövlətlər etiraz olaraq

NATO konsepsiyasına istinad edir. Bu, uyğun yanaşma deyil. Bu gün
NATO üzrə tərəfdaşımız olan Yunanıstan Rusiya raketlərindən istifadə edir.
Hər kəs öz müdafiə konsepsiyasını formalaşdıra bilər. Əgər, biz NATO
çərçivəsində lazımi vasitələri əldə edə bilmiriksə, onda fərqli mənbələr ax-
tarmalıyıq. Həmçinin digər meyarlar var. Təəssüf ki, Suriyada biz terrorçu-
ların əlində NATO müttəfiqlərimizin silahlarını görmüşük”. Türkiyənin
Müdafiə Naziri F.İşıq (2016-2017) isə bildirib: “S-400 NATO sisteminə
inteqrasiya edilə bilməz”. Birincisi, NATO inteqrasiyaya imkan ver-
məyəcək. İkincisi, Türkiyə milli radar sisteminə NATO vasitələrini inte-
qrasiya etdirə bilməz. Yunanıstana gəlincə, onun modeli NATO-ya
inteqrasiya ilə bağlı problemlər ucbatından uğurlu olmayıb. Buna görə də,
Krit adasına yerləşdirilən S-300-lər ancaq Egey dənizi üzərində Türkiyə
təyyarələri ilə mübarizə aparır. Türkiyə müasir Rusiya silahından istifadə
edən ilk NATO ölkəsi olacaq (Yunanıstanda Rusiyanın istehsal etdiyi köhnə
S-300 raketlər kompleksi var). S-400 labüd olaraq Rusiya ilə çox güman
ki, uzunmüddətli hərbi əlaqələrə qapı açacaq (2).

Türkiyəyə satılan S-400 raketlərə “dost-düşmən” (svoy-çujoy) tanıma
sistemləri  qoyulacaq. Bu raketlər Rusiya və onunla mütəffiq olan
dovlətlərin hədəflərini vurmayacaq, bu qurğular “dost-düşmən” radi-
olokasiya tanıma sistemini Rusiyanın mutəxəsisləri quraşdıracaqlar.
Türkiyənin Rusiyadan S-400 raket sistemləri almaq qərarı NATO-nu və
onun üzvlərini cox narahat edir. S-400 “Triumf” hədəfləri 40 kilometrlik
məsafədə aşkarlayır və bu möhtəşəm raketlər saniyədə 4,8 metrədək sürətlə
uçan aerodinamik hədəfləri məhv edir. S-400 ZRK qanadlı raket , strateji
və taktiki aviasiyanın təyyarələrini vurmağa qadirdir. S-400 raketləri kimi
ZRK bütün dünyada yoxdur. Patriot raketlərindən fərqli olaraq, S-400
raketləri yerdən  5 metr aralı olan obyektləri də vurur,  “Patriot”  raketləri
üçün isə minimal yüksəklik 60 metrdir.

Ümumiyyətlə, S-400 Triumf Rusiya tərəfindən Türkiyəyə çatdırılması
2019-cu il iyul ayının 12-dən başlandı, raketlərin çatdırılması və quraşdırıl-
ması bir neçə mərhələdən ibarətdir. Zenit raketlər Rusiyanın hərbi təy-
yarələri vasitəsilə çatdırılır və son çatdırılma müddəti 2020-ci ilin aprel
ayında olması planlaşdırılır. ABŞ-ın və NATO dövlətlərinin etirazlarına
baxmayaraq Türkiyə Rusiyadan S-400 raketlər kompleksini aldı. Bu
raketlər ilə Türkiyə bütün Yaxın Şərq regionunda və Aralıq dənizi
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hövzəsində müdafiəni təmin edəcəkdir. Raketlərin Türkiyə tərəfindən alın-
ması təkcə Türkiyənin diplomatik qələbəsi deyil, bu Rusiya-Türkiyə mü-
nasibətləri arasında olan siyasi-iqtisadi-hərbi ittifaqının qələbəsidir.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində Rusiya-Türkiyə diplomatiyasının
böyük uğurudur. 
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АННОТАЦИЯ

В этой статье говорится о российском зенитно-ракетном ком-
плексе С-400 «Триумф» предоставленной Турецкой Республике. Эти
ракеты впервые будут закуплены членом НАТО - Турцией. Зенитно-
ракетный комплекс С-400 будет охранять воздушное пространство
Турции. Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 по многим
критериям превосходит Американский зенитно-ракетный комплекс
Патриот.
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ГЕЙДАР�АЛИЕВ�И�АЗЕРБАЙДЖАНО-СИРИЙСКИЕ�
ОТНОШЕНИЯ�В�1970-1980-Х�ГОДАХ

АННОТАЦИЯ

После назначения Гейдара Алиева первым секретарем ЦК КПСС
в 1969 году, он стал активно участвовать во внешней политике
СССР, особенно со странами ближневосточного региона. Ближний
Восток имел для СССР важное значение из-за своего геостратеги-
ческого положения, а также он являлся важным нефтедобывающим
регионом планеты. Так же здесь сталкивались интересы двух супер-
держав – США и СССР. Поэтому для СССР было очень важно иметь
как можно больше сторонников в регионе. Сирию можно назвать
одним из главных союзников СССР, особенно после прихода к власти
по инициативе Москвы Хафеза Асада. 

Ключевые слова: Азербайджанская ССР, Сирия, Гейдар Алиев,
СССР, сотрудничество.

В мае 1970 года делегация Коммунистической партии СССР по
приглашению партии Арабского Социалистического возрождения по-
сетила Сирийскую Арабскую Республику. В составе делегации 3 чело-
века были из нашей республики. Во время пребывания в Сирии члены
делегации посетили партийные и профсоюзные организации, промыш-
ленные предприятия, встречались с представителями рабочего класса
и крестьянства Сирии, специалистами Советского Союза, работаю-
щими в Сирийской Арабской республике. Об этом визите было под-
робно доложено Гейдару Алиеву (2, л. 124-126).  Во время визита были
подняты несколько вопросов. Во-первых, относительно мавзолея На-
сими было отмечено, что мавзолей великого Азербайджанского поэта
находится в плохом состоянии и сирийские товарищи несколько раз об-
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ращались к послу СССР в Сирии товарищу  Мухитдинову Н.А. по
этому поводу. Во-вторых, посольство СССР в Сирии получает газеты
и журналы всех союзных республик, кроме азербайджанской, хотя в
этом есть большая необходимость, так как в Сирийской республике ра-
ботает много специалистов из Азербайджанской ССР. В-третьих, был
поднят вопрос об отправке в Посольство радио и телезаписей, посвя-
щенных работе наших специалистов в Сирии, советско-арабской
дружбе, в частности советско-сирийской, а также результатам посеще-
ний делегации дружественных стран. 

Таким образом, уже в первые годы пребывания Г.Алиева на посту
первого секретаря, он взялся за проведение таких крупных культурных
акций, так как понимал, что проведение восстановительных работ, а
также соответствующих мероприятий по открытию мавзолея дали бы
хороший политический резонанс как в Сирии, так и в других сопре-
дельных арабских странах. Также в связи с подготовкой к празднова-
нию 600-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя
Азербайджана Имадеддина Насими, юбилей которого по рекомендации
ЮНЕСКО отмечалось во многих странах мира, было принято предло-
жение архитектора Меджидова Г.А., посетившего Сирийскую Араб-
скую Республику в 1968 году в составе азербайджанской делегации по
линии Общества дружбы, по восстановлению первоначального облика
мавзолея И.Насими (г.Алеппо,САР) и благоустройству прилегающей к
нему территории. С целью выявления, изучения и сбора рукописей про-
изведений И.Насими, а также других материалов, связанных с его
жизнью и творчеством, отправить в командировку сотрудников Акаде-
мии наук М.Ю.Гулизаде и Дж.В.Каграманова в Дамаск и Алеппо, а ака-
демика Араслы Г.М. и Араза Дадашзаде  в Стамбул и Анкару.

Гейдар Алиев также уделял большое внимание сотрудничеству в
культурной сфере. С 1969 года по май месяц 1972 года в Сирийскую
Арабскую Республику отправлено 14 экз. плакатов с изображением
герба и флага Азербайджана, 70 экз. – плакатов с портретом М.Физули,
25 экз. – альбомов, 36 экз. – книг и учебников, 410 экз. – бюллетеней и
газет (5,л.104). По линии «Общества дружбы и культурных связей» в
Сирию посылались иллюстрированные брошюры «Дворец Ширванша-
хов», «Архитектурные памятники Азербайджана», «Музей истории
Азербайджана», книги арабского алфавита Н.Гянджеви «Сокровищ-
ница тайн», Дж.Мамедкулизаде «Избранные произведения», М.А.Са-
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бира «Хопхопнаме» и др., сборники произведений азербайджанских
поэтов и писателей (5, ед.хр.118, л.25). В 1981 была организована вы-
ставка «Азербайджанская графика и плакат» в городе Дамаске (3,л.7),
а также еженедельная газета арабских писателей отвела целую стра-
ницу творчеству лауреата Государственной премии Азербайджана Ка-
сума Касумзаде. Еженедельник опубликовал беседу с поэтом
известного сирийского литературоведа Атефа-Ал-Бутруса. В ней затра-
гивались вопросы, связанные с историей азербайджанской литературы.
Особое внимание уделялось проблемам азербайджано-арабских лите-
ратурных связей (6, 3 января).

Анализ культурных связей азербайджанской общественности по-
казывает, что в этих связях своеобразную роль сыграли Азербайджан-
ское общество дружбы и культурных связей с зарубежными странами
и общество «Вэтэн», а также азербайджанское отделение общества
дружбы «СССР-Сирия».

Продолжалось, хотя и в ограниченных размерах, сотрудничество в
книгоиздании с Сирией. Впечатляющая панорама поэтического твор-
чества нашей страны предстала со страниц «Антологии советской поэ-
зии», выпущенной в 1987 году сирийским издательством «Индаль аш
Шааб» при содействии Союза писателей СССР. Азербайджанская поэ-
зия представлена подборкой стихов Мамеда Исмаила. С его произведе-
ниями знакомили читателей и издающиеся в Сирии газеты «Аль-Саура»
и «Аль-Джамаир».

АзССР сотрудничал с Сирией и в экономической сфере. За 1971-
1985 годы Азербайджанская ССР отправила в Сирию 30 видов продук-
ции с 20 промышленных предприятий (7,88). Основными товарами
экспорта являлись: машины и агрегаты, готовое оборудование, необхо-
димое для строительства объектов и предприятий нефтяной, нефтепе-
рерабатывающей, химической, легкой и других отраслей
промышленности, оборудование для нефтеперерабатывающих устано-
вок, машины и агрегаты для подземного ремонта скважин, металличе-
ские вышки и монтажные краны, подшипники, редукторы, трубы,
станки, качалки, электропневмоклапаны, электродвигатели, испари-
тели, ловители, синтетический каучук, йод, кабель, трансформаторы,
долото, задвижки, вентили, разные запчасти, домкраты, трубоуклад-
чики, нефть и нефтепродукты, продукция сельскохозяйственного про-
изводства и многие другие.  
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Большую роль в развитии экономических отношений со странами
Ближнего Востока, а с Сирией, в частности, сыграло отделение внеш-
неторгового отделения «Востокинторг» (создано в 1968 году). Управ-
ление уполномоченного Министерства внешней торговли СССР при
Совете Министров Азербайджанской ССР и Азербайджанское отделе-
ние Торгово-Промышленной Палаты СССР, действительными членами
которой на 1 января 1986 года являлись свыше 200 объединений, пред-
приятий и организаций (7,138).

Гейдар Алиев посещал Сирию дважды. Впервые в качестве руко-
водителя правительственной делегации в 1972 году. В ходе визита он
изъявил желание посетить город Халеб (Алеппо), где был похоронен
Насими. Президент Сирии Хафез Асад лично санкционировал измене-
ние маршрута делегации. После долгих поисков, на общегородском
кладбище Г.Алиеву показали могилу великого поэта. Он познакомился
со смотрителем могилы, им оказался потомок поэта (4,264). 

Вторая поездка Алиева в Сирию приходится на 1984 год, уже в ка-
честве первого заместителя Председателя Совета Министров СССР. 

Зампред комиссии по делам ЮНЕСКО, вице-президент Россий-
ского совета по международным делам Александр Дзасохов поделился
воспоминаниями о поездке Гейдара Алиева в Сирию: "Во второй поло-
вине 1980-х годов один из ключевых руководителей Советского Союза,
отправился в Дамаск, в этот древний город, перекресток цивилизаций
в качестве члена Политбюро и первого заместителя председателя пра-
вительства. Какую бы должность человек такого масштаба ни занимал,
он все равно сохранял на фоне огромных задач свои корни. В Дамаске
у него состоялась отдельная встреча с руководителем страны Хафезом
Асадом. Гейдар Алиев сказал: "В Сирии упокоен великий Насими, и
народ, который я представляю, мечтает о том, чтобы он был на земле
своих предков". Два выдающихся деятеля ХХ века сошлись в том, что
мыслитель, философ и поэт номер один древнего Азербайджана На-
сими принадлежал азербайджанской культуре и народу, но являлся
сыном многих народов" (9).

Так, с 11 по 13 марта 1984 года состоялся рабочий визит членов По-
литбюро ЦК КПСС, во главе с первым заместителем Председателя Со-
вета Министров СССР Г.А.Алиевым.  В ходе визита Гейдар Алиев
встретился с заместителем премьер-министра, с министром иностран-
ных дел Сирийской Арабской Республики А.Х.Хаддамом, с Генераль-
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ным секретарем ПАСВ, Президентом Сирийской Арабской Республики
Хафезом Асадом, с премьер-министром Сирии А. Р. Касма, с замести-
телем Генерального секретаря ЦК СКП Ю.Фейсалом и с руководите-
лями Ливанской коммунистической партии во главе с Генеральным
секретарем ЦК ЛКП Ж.Хауи (7,№ 72).

Сам Г.Алиев прокомментировал эту поездку так: «В 1984 году меня
срочно направили в Дамаск. В Сирии, как сообщил КГБ, между Хафе-
зом Асадом и его братом Рифатом, возглавлявшим сирийскую службу
секретной информации, происходит столкновение. В Кремле не могли
допустить смену режима или руководителя в Сирии. Я срочно отпра-
вился в Дамаск. Встретился с выздоравливавшим Хафезом Асадом. Не-
смотря на его недуг, наша встреча продолжалась восемь часов. Прошло
немного времени, и он выслал своего брата Рифата в Испанию. Таким
образом, проблема решилась, а Политбюро вздохнуло с облегчением»
(1,134).

16 ноября 1970 г, в результате военного переворота к власти в Сирии
пришло левое крыло Партии арабского социалистического возрождения
(ПАСВ) и начался новый период в политической жизни страны. Вре-
менное региональное руководство ПАСВ обратилось к народам и пар-
тиям с программным заявлением, где указывалось, что главной целью
провозглашаемого им "Исправительного движения" во главе с Хафезом
аль-Асадом является ликвидация ошибок, допущенных прежним руко-
водством ПАСВ. Он улучшил отношения со странами, которые его
предшественники считали реакционными. Будучи президентом, он
установил однопартийный режим с сильной президентской властью,
разделив руководство страной по религиозному принципу (сунниты -
номинально руководили политическими институтами, а алавиты - во-
оружёнными силами).

Таким образом, оказавшись у власти, «человек Москвы» взял курс
на сближения отношений с Советским Союзом и другими социалисти-
ческими странами. Но, в 1984 году у Хафеза Асада внезапно возникли
проблемы со здоровьем, и, его брат Рифат воспользовавшись этим, по-
пытался захватить власть. Войска, лояльные Рифату, установили конт-
роль над Дамаском. В результате Дамаск разделился на две части: с
одной стороны были войска Рифата, поддерживаемые алавитами, с дру-
гой — войска, сохранившие преданность Хафезу. Бывший вице-прези-
дент Сирии Фарук Аш-Шараа в своей книге Arriwaya Al-Mafkouda (The
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Missing Account), выпущенной в 2015 году подробно описал это собы-
тие.

Москва не могла допустить смену режима, и поэтому решается на-
править в Сирию единственного человека из Востока в Кремле – Гей-
дара Алиева, у кого к тому же были дружеские отношения с Хафезом
Асадом. По прибытии в Дамаск, он встречается с Рифатом Асадом,
чтобы понять внутреннюю ситуацию в стране. Президент попросил Фа-
рука Аш-Шараа, который занимал в то время пост вице-президента
страны, сопровождать Алиева на его встречах. Именно поэтому Аш-
Шараа знает, как на самом деле развивались события и о чем говорили
Рифат и Гейдар Алиев. Вскоре после этого Хафез Асад назначает своего
брата на должность вице-президента страны и понижает его властные
полномочия. Хафез принимает решение послать Рифата в Москву с
официальным визитом. Вместе с братом Хафез выслал из страны около
70 преданных ему военных. Рифат согласился уехать из Сирии, что бла-
гоприятно сказалось на окончании кризиса. Кремль управлял процес-
сом искусно. Рифата и его спутников встретили в аэропорту в
соответствии с официальным протоколом, так же, как встречают вице-
президента государства.

Таким образом, благодаря тонкому дипломатическому подходу к
данному вопросу, Гейдару Алиеву удалось мирно разрешить конфликт
между братьями Асад. Ему удалось убедить Хафеза Асада не доводить
ситуацию до вооруженного конфликта. Гейдар Алиев прекрасно знал
Восток, всем сердцем, умом понимал, ощущал его. Было очевидно, что
в Сирию приехал не просто один из советских руководителей, но и
близкий друг. Позднее Александр Дзасохов, являющийся послом Со-
ветского Союза в Сирии в 1986-1988-х годах вспоминал: «От Прези-
дента Сирии Хафеза Асада я слышал много добрых слов об
Алиеве»(1,134).
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1969-cu ildə Heydər Əliyev Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
təyin edildikdən sonra SSRİ-nin xarici siyasətində, xüsusən də Yaxın Şərq
regionu ölkələri ilə fəal iştirak etməyə başladı. Yaxın Şərq geostrateji
mövqeyinə görə SSRİ üçün vacib idi və eyni zamanda planetin mühüm neft
istehsal edən bölgəsi idi. Burada iki fövqəldövlətin - ABŞ və SSRİ-nin
maraqları üst-üstə düşürdü. Buna görə də, SSRİ-nin bölgədə mümkün
qədər çox tərəfdaşı olması çox vacib idi. Suriyanı, xüsusən Hafiz Əsəd
Moskvanın təşəbbüsü ilə hakimiyyətə gəldikdən sonra, SSRİ-nin əsas müt-
təfiqlərindən biri adlandırmaq olar.

Açar sözlər: Azərbaycan SSRİ, Suriya, Heydər Əliyev, SSRİ, əmək-
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SUMMARY�

The development of entrepreneurship is one of the main directions of
economic and political development of the state. In implementing the strat-
egy of socio-economic development, an important role is played by the na-
tional strategy, confirmed by special decrees, and the planning of national
actions and state programs. Within the framework of the country's overall
strategic development, the above programs covering all developing socio-
economic sectors play a decisive role in the development of regions. State
programs, confirmed in connection with socio-economic development and
their implementation, play an important role in the creation of new enter-
prises and in improving the level of infrastructure, as in other areas, as
well as in Sheki-Zagatala economic region.

Key words: State program, competitive economy, development strat-
egy, export, investment, entrepreneurship, specialization.

Introduction. In the modern world, the situation in the world markets
is changing rapidly, new products, competitors, production and marketing
technologies are emerging. Countries and companies that do not keep up
with this pace are facing a weakening of their positions. Different research
is needed to maintain and strengthen its position [3]. While the dynamics
of economic development in the country were primarily resource-based,
the goal now is to achieve the highest growth rate of the non-oil sector be-
cause of economic diversification [7, page 3]. To this end, reforms that
continue to improve the business environment and the development of pri-
vate enterprises are underway. 
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Socio-Economic Development of Regions The main objectives of the
State Programs are to ensure sustainable and balanced development of re-
gions in the Republic of Azerbaijan, including a competitive economy
based on the principles of sustainable development on the ground, ensuring
high standards, efficient use of natural resources and environmental pro-
tection as an enabling environment for the formation of a favorable envi-
ronment. [2]

President Ilham Aliyev’s Decree No. 24 dated February 11, 2004 “State
Program for Socio-Economic Development of Regions of the Republic of
Azerbaijan (2004-2008) approved the beginning of a new phase of devel-
opment for the region. The program successfully implemented 98 activities
envisaged in the Sheki-Zagatala economic district. In particular, a number
of activities were implemented to develop entrepreneurship, organize small
and medium-sized businesses, as well as create new jobs 879 new busi-
nesses were established in the region. As a result, 40,509 new jobs were
created, of which 27,592 are permanent jobs [6, pp. 12-113]. As a contin-
uation of the successful development of the Program, the Decree of the
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev number 80 dated,
April 14, 2009 approved the "State Program of Socio-Economic Develop-
ment of the Regions of the Republic of Azerbaijan for 2009-2013". While
the first program focuses on the creation of new businesses in the economic
field and the restoration and strengthening of existing businesses, the sec-
ond program focuses on the development of the social sector and infra-
structure. The program envisages the implementation of 107 measures in
Sheki-Zagatala economic region. Because of these measures, during the
period 2009-2013, 1208 new businesses were created in the region and
24,236 jobs were created, of which 19536 are permanent jobs.

State programs on socio-economic development of the regions of the
Republic of Azerbaijan: Approved by the Decree number 118 of the Pres-
ident of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev on February 27, 2014.
The basis of the “State Program on socio-economic development of the re-
gions of the Republic of Azerbaijan for 2014-2018” is based on the devel-
opment of social spheres. In addition, the development of economic
activities through more effective use of the existing potential of the regions
is reflected. The program covers 1,084 events, 106 of which are in the
Shaki-Zagatala economic district. Because of the successful implementa-
tion of these measures, 1,210 enterprises were created in the region, 31,759
jobs were created, of which 27,843 are permanent jobs.



Table�3.1. Information�on�enterprises�opened�in�Sheki-Zagatala
economic� region�because� of� implementation� of� State� programs� on
socio-economic�development�of�regions

The author based on research materials prepared the table.

These programs, which form a new phase of development in the coun-
try, have led to significant positive results in regional development. As a
continuation of this successful policy, on January 30, 2019, the State Pro-
gram on Socio-Economic Development of the Regions of the Republic of
Azerbaijan for 2019-2023 was approved. The program envisages imple-
mentation of 102 economic activities, including 17 in Balakan, 17 in Gakh,
18 in Gabala, 16 in Oguz, 18 in Sheki and 16 in Zagatala.

Stimulation of entrepreneurship in the region: “State Program on
Poverty Reduction and Economic Development of the Population of the
Republic of Azerbaijan for 2008-2015”, along with State Programs for
Socio-Economic Development of the Regions of the Republic of Azerbai-
jan, which play a key role in the specialization of regional enterprises; State
Program “Azerbaijan Economic Outlook for the Future 2020”, etc. Such
measures are one of the main directions of the economic strategy foresee-
able. In addition, reforms to stop entrepreneurial inspections (up to 2021),
simplify licensing procedures, encourage investment and encourage non-
oil exports are important for regional economic development.

One of the most important steps taken to address financial and credit
problems faced by entrepreneurs is the establishment of the National En-
trepreneurship Support Fund. The purpose of the Fund is to stimulate the
creation of new competitive production facilities with competitive poten-
tial, import substitution and export potential through soft loans. The main
discount applied was 6% of the annual interest rate on the loan. The NFES
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Number Name of the 
indicator 

Years 

2004-2008 2009-2013 2014-2017 2004-2017 

01 
Established 
enterprises 

879 1208 1210 3297 

02 Created jobs 40509 24236 31759 96504 

 Permanently 27592 19536 27843 74971 
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issued 110597,600 manat to the amount of 2369 businessmen in the region
for the period of 2002-2018, 10324 new jobs were created. In order to fur-
ther stimulate entrepreneurs, the National Entrepreneurship Support Fund
was abolished by the Decree of the President of the Republic of Tajikistan
dated July 31, 2018 No 224, and the Entrepreneurship Development Fund
was established as a legal entity and the annual interest rate was reduced
by 5%.

On October 19, 2015, President Ilham Aliyev signed a Decree "On the
reduction of the number of types of entrepreneurial activity that require
special permits (licenses), simplification and transparency of procedures
for issuing special permits." The Decree reduced the number of licensed
activities from 59 to 37 and confirmed that all types of licenses were un-
limited. In the regions, the amount of state duty on licenses has been re-
duced by four times. This, in turn, has had a positive impact on businesses
specializing in areas in the region that require special approval. Another
important document is the Decree of 26 October 2015 "On the Application
of the Law of the Republic of Azerbaijan No. 1410-IVQ of 20 October
2015" On Termination of Audits in the Entrepreneurship and State Regu-
lation of Entrepreneurial Inspection "[1]. According to the document, in-
spections in the field of entrepreneurship were suspended for a period of 2
years, starting November 1, 2015, and as of 31 October 2017, the period
was extended to 1 January 2021. Decisions on drastic reduction of licenses
and simplification of procedures, suspension of inspections at business en-
tities are of great importance for stimulating entrepreneurship, which con-
tributes to the development of the regional economy. Taking into account
the role of the customs system in the security and development of the econ-
omy on October 22, 2015, the Head of the State is in charge of enhancing
the export potential and promoting the Made in Azerbaijan brand in foreign
markets, while simplifying import-export operations signed a decree on
the simplification of some inspections. According to the decree, goods (ex-
cisable goods) imported to the customs territory by individuals and not ex-
ceeding US $ 10,000 (equivalent to $ 2,000 per accompanying physical
person), not intended for production or commercial purposes , with the ex-
ception of motor vehicles and items intended to meet the needs of an indi-
vidual during a trip). Another important decision is to ensure that the State
Customs Committee has approved the "Rules for providing electronic serv-
ices in specific areas by the central executive authorities" and the Decree
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of the Cabinet of Ministers dated November 24, 2011 on approval of "List
of Electronic Services". The simplified declaration for individuals is the
integration of the e-Government portal into an electronic service. This
means that already declaring the movement of goods across the customs
border will be used by electronic services, which will in turn prevent time
loss.

Investment�Promotion�in�the�Region:�At the current stage of devel-
opment of our country, attraction of foreign investments is one of the im-
portant issues. Currently, there is a serious struggle for foreign investment
worldwide. Promoting investment in terms of reducing dependence on im-
ports and increasing export potential are important issues. This is the pur-
pose of the Decree on additional measures to promote investments signed
by the President on January 18, 2016. In accordance with the Decree, the
“Investment Promotion Document” has been approved. Entrepreneurs are
exempt from the following taxes and duties for 7 years:

• 50% of income or income tax;
• Property tax;
• Land tax;
• Value added tax at import of machinery, technological equipment and

devices;
• Customs duty on the import of machinery, technology and equip-

ment.
The adoption of this document was the beginning of the next important

step in the specialization and development of businesses in the Sheki-Za-
gatala region. Thus, there has been a great incentive for entrepreneurs to
invest faster and to earn a quick return. This, in turn, will allow it to provide
employment and increase its export potential. In 2016-2017, 13 business
entities in the Sheki-Zagatala economic district received investment pro-
motion certificates. It is envisaged to invest about 45.8 million manat in
the economic district and to create 763 new jobs because of implementation
of the investment promotion projects. Three of Balakan, 3 of Zagatala, 1
of Gakh, 3 of Sheki, 1 of Oguz and 2 of Gabala have been issued with the
investment promotion document for the Sheki-Zagatala economic region
[4].

With this in mind, the government places great emphasis on expanding
investment activities in the country. The main objectives in this area are to
increase investments, strengthen the export potential of entrepreneurs, find
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potential partners and implement joint projects. The Decree of President
of Azerbaijan Ilham Aliyev signed on March 1, 2016 on additional meas-
ures to promote exports is aimed at this goal. According to the decree, 3%
of the customs value of goods will be paid (export promotion) to stimulate
the activity of enterprises exporting goods abroad. This Decree is in force
until 2020.

Easy�Family�Business�Support�in�the�Region:�It is well known that
in remote regions and villages there are a large number of households that
specialize in small businesses. Taking this into consideration, by the Decree
of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev dated Septem-
ber 23, 2016, under the State Agency for Citizen Service and Social Inno-
vation under the President of the Republic of Azerbaijan (ASAN service)
a legal entity "ABAD" was established. According to the Decree, ABAD
has established Centers for Easy Family Business, which provides support
for active participation of citizens in the socio-economic development of
the Republic of Azerbaijan, development of small and medium-sized busi-
nesses, increasing employment and the formation of competitive family
farms. ABAD Centers are implementing projects to support family busi-
nesses operating in the area of decorative and applied arts and agriculture.
ABAD Centers also provide family planning, business planning, market-
ing, branding and design, financial accounting and legal assistance. The
certification of manufactured products on a one-stop shop basis, logistics
and sales organization is carried out by ABAD. On the products manufac-
tured within the project, along with the family of the manufacturer, appro-
priate labels will be placed to indicate that the product is manufactured
under ABAD control [5].

In order to further develop handicrafts in the region and to help those
working in the area, the ABAD Exhibition and Sales Center was estab-
lished in Gabala and the Ceramics and Applied Arts Center in Sheki. The
centers produce and sell crafts. The ABAD Center has also been launched
in Balakan. The center has provided 12 containers to families, allowing
families to produce high quality different types of jams and sell them in
local markets.

Electronic portals created to support business contacts and provide ac-
cess to markets through the delivery of information about products and
services provided by local entrepreneurs to potential buyers are important.
Such portals include agrar.az website and the e-commerce portal created
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by the Ministry of Economy (www.b2b.az).
Conclusion and recommendations: The role of agriculture in ensuring

the dynamic growth of the regional economy is indispensable. However,
it is not possible to talk about any intensive development in agriculture in
the region. Looking at the statistics, some products do not have the capacity
to compete with imported products, not only in terms of quality, but also
even in local markets, despite the increase in production. The main reason
for this is due to a number of problems in the agricultural sector. These
problems include:

- Low utilization of production facilities (modern techniques and tech-
nological capabilities);

- Shortage of funds,
- Lack of specialized staff, etc.
It is well known that outdated techniques or traditional techniques do

not respond to growing demand, despite the potential advantages. Com-
bining technology with production and gaining momentum means provid-
ing productivity in production. Increasing production in agriculture is
closely linked to the use of technological advantages. Thus, the limited
area of arable land requires the use of intensive methods. The use of mod-
ern techniques and technologies in the activities of agrarian enterprises has
led to increased productivity and, consequently, increased production. Let
us also note that technological capabilities have a positive effect on pro-
ductivity when used in larger enterprises and farms. Therefore, given the
lack of interest of individual economic owners to merge their land and
property, new cooperatives should be stimulated to increase agricultural
production and sales in the region. It will also create favorable conditions
for the effective use of scientific and technical achievements. 

A number of measures should be taken by the state and non-govern-
mental organizations to address these problems. Using the Turkish experi-
ence, agricultural areas can be identified according to the specialized
agricultural enterprises. In Turkey, the state supports agriculture in the fol-
lowing areas:

- Area subsidies;
- Special subsidies;
- Livestock subsidies;
- Organic agriculture subsidies;
- Low-interest agricultural loans;
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- Insurance support.
Using this experience should increase the number of benefits offered

to entrepreneurs. Although the state subsidies for fuel and motor oil used
for cultivation per hectare are delayed by the state, due to the adverse cli-
matic conditions, delayed documentation work to pay for subsidies for
seeds and fertilizers when the fall is delayed. In this regard, the deadline
for granting subsidies should be extended. It is more advisable to calculate
the assistance for fuel and engine oils per volume or per hectare of the fin-
ished product. In addition, research and awareness-raising activities should
be carried out to improve product quality and performance, reduce the cost
of agro-leasing services, and provide subsidies for peaceful land to promote
peace.

In parallel with the development of priority agricultural enterprises,
the processing and food industries should be developed. Here are the main
principles:

- Processing and packaging of waste and agricultural products in ac-
cordance with international standards;

- Environmental and medical and biological health of food workers,
etc.

In the development of the processing and food industry, it is advisable
to implement the following measures:

- Organization of small and medium-sized reception centers and mobile
workshops at district and village levels

- Establishment of specialized enterprises for the production of pack-
aging materials

The following provisions and proposals can summarize research on
the role of state programs in the specialization of Sheki-Zagatala region
enterprises in the context of modern requirements:

- It is advisable to support the modern packaging of products and the
organization of sales in ways that are more efficient.

- establishment of logistics enterprises with improved procurement,
storage and sales systems to identify new export opportunities for busi-
nesses, and more efficient organization of sales and marketing.

- Provides risks for agricultural insurance, both economic and strategic,
and mitigating the impact of natural factors. From this point of view, it is
advisable to apply the Turkish experience in the formation of the product
insurance system.
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- It is important to create conditions for storing melons, vegetables,
potatoes, fruits and grapes, and in this regard, to build refrigerators and
storage chambers in the region with large capacity. Thus, due to the failure
to ensure timely sale of age products, it is advisable to take state-based
measures to reduce the damage to producers both at domestic and foreign
markets.

- Formation of value chain, access to new markets, exchange of pro-
duction technologies, ensuring cooperation between relevant government
agencies and enterprises.

- Efforts should be made to attract investments and increase access of
producers to domestic and foreign markets.

- Private initiatives should be supported, and private farms must be es-
tablished and developed with effective use of concessional loans.

- Innovative industry development in the region should always be in
the spotlight. Taking into account the rapid modernization of the world,
exhibitions of new technologies and technological achievements should be
organized not only in the capital but also in the regions.

- mortgage lending should be simplified when providing concessional
loans to agricultural producers, and the provision of liquid real estate as
collateral in rural areas should be simplified.

- The lack of agrarian specialties in the youth due to the low financial
interest is one of the reasons for the lack of specialists in the region. In-
creasing interest among young people in agrarian specialties should be en-
couraged.

The region is one of the main policies of the country to address the ex-
isting problems, stimulate the rapid growth of the economy and accelerate
the modernization of the country with the goal of producing high-quality
products with local and foreign markets. Improving the welfare of the pop-
ulation, reducing the dependence on imports, and expanding export poten-
tial are the main objectives of a successful policy in the country, providing
a systematic and comprehensive approach to addressing existing problems
in the agrarian sector.
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SUMMARY

The article examines the economic issues of innovative industrial ac-
tivity.  The main aspects of the economic feasibility of innovative production
were studied in this article.  Factors determining the favorable economic
environment of innovative industrial production have been identified.

It is reported that the economic efficiency of innovative production is
closely related to the degree of adherence to the principles of innovation in
production activities.  Savings and recycling of resources, as well as the use
of renewable energy, are prerequisites for the implementation of a develop-
ment strategy that does not pose a problem to the medium and long term.
On the other hand, the use of advanced resource-saving technologies and
energy-saving technologies, have crucial roles in ensuring optimal environ-
mental and economic efficiency.

It is noted that significant innovation in industrial production should
ultimately be reflected in the overall economic efficiency of the activity.  Al-
though, innovation and innovative development, innovation activity, inno-
vative processes, product and process innovations, and a number of other
insights have remained the focus of the presenters for more than a century,
there are still some discrepancies according to them.

Analysis of the best international practices in the article and the re-
search done provide sufficient evidence that the economic efficiency of in-
novative production depends, in particular, on the nature of the motivation
system for innovation in the early stages and its adequacy with the require-
ments for innovation-intensive development.  It is advisable to motivate the
sensitivity to various innovations in the manufacturing process, based on
the concept of selective promotion, which includes diagnostic and analytical
assessment, given its financial capacity.  The decision-making criteria for
selective stimulation of innovative production in that system must be flexible

ECONOMICS
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and comprehensive.
In the innovative development of industrial production, economic fea-

sibility can be considered acceptable to the extent that it meets economic
and environmental requirements.  The time elapsed between the idea of up-
grading industrial technology and the commercialization of that idea re-
quires a reassessment of the effectiveness of innovative industrial activities.
The extent in which this assessment results are attractive to the potential
investor should be considered as a key factor in the ongoing process of mod-
ernization and restructuring.

Keywords: innovative production, industry, economic feasibility, inno-
vation economy, energy, diagnostic and analytical evaluation, industrial
technology, investor, concept of incentives, innovation, environmental, eco-
nomic, productive, intensive development, modernization, restructuring and
foreign experience

Introduction
The role of scientific and technological progress in the achievements

of the dynamically developing Azerbaijan economy and industry is increas-
ing.  Studying of the world's best practices, their development taking into
account the requirements of future development trends and existing realities,
creation of flexible and efficient system for transferring technological and
other innovations, improving the efficiency of the use of scientific and tech-
nical potential of the republic, the level of environmental expertise and a
number of other measures, such as supporting innovative development, in-
crease the overall efficiency of the industry.  There is an increasing role of
the innovation factor in declaring the priority of the non-oil sector, and the
effectiveness of complex measures undertaken in this direction.

Economic�environment�of� innovative�development�of� industrial
production

Achieving the highest growth rate in the non-oil sector of the industry,
and focusing on technical and economic factors in justifying comprehensive
modernization in the production process, is one of the most common ap-
proaches.  However, many researchers believe that it is not an acceptable
approach to be satisfied with the technical and economic aspects of modern
production systems.  The point is that in the evaluation of innovative devel-
opment, the technical and economic aspects raise the possibility of shifting

ECONOMICS
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economic feasibility to the second plan. That is to say that reducing produc-
tion costs may be one of the limiting conditions for the promotion of inno-
vative production, according to both classics and current researchers.  At
first glance, emerging as a major difference from innovative production sys-
tems to traditional manufacturing systems, this is in fact linked to time con-
straints on the effectiveness of measures aimed at maintaining the
competitiveness of current production activities.  In other words, additional
resources (labor, financial, material and other resources) that are focused
on current efficiency in industrial production may limit the financial incen-
tives for innovation.

The main purpose of innovations in the manufacturing process is to in-
crease the competitiveness of the manufacturer by improving productivity
and improving product quality.  Of course, any improvement involves the
realization of untapped opportunities.  In this regard, the cost factor often
plays an important role.  Where unmet demand is a prerequisite for the re-
alization of these opportunities, a sufficient condition that enables the actual
implementation process is a relevant solvency requirement.  In short, the
purpose of innovative production development is to raise additional funds
and raise additional revenue.  In most cases, economic feasibility is taken
as the main criterion.

Any significant innovation in production, including industrial produc-
tion, should be reflected in the aggregate economic efficiency of the activity.
In other words, there is a sufficiently strong correlation between growth
rates, indicators that characterize efficiency and innovation, as all processes,
from raw materials to finished products, are evaluated by the criterion of
economic feasibility.  However, the nature of that dependence requires clar-
ification not only methodological and informational, but also terminological.
Although innovation and innovative development, innovation activity, in-
novative processes, product and process innovations, and a number of other
insights have been at the forefront of attention for more than a century, there
are still some discrepancies according to them

The questions of where and in what quality to produce new products,
newly created processes etc are still  the subject of debate.  To clarify the
notion of innovative production in this and other aspects, let us first look at
the provisions of the book The Theory of Innovative Economics, written by
Y. Schumpeter, the founder of the innovative economic theory.  In this book,
first published in 1911, Mr. Schumpeter defines different aspects of the con-
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cepts of economic growth and economic development, and in this context,
defines innovation and classifies innovation.  At the same time, the main
points that promote innovation in purposeful economic and economic ac-
tivities and its results are as follows:

-Creation  of new product, in other words, new quality of products that
consumers have not yet known or that  already exist.

- Creation of a new, untested method of production in this area of in-
dustry.  In this case, this method is not necessarily a prerequisite for new
scientific discoveries;

- the opening of a new market where the specific industry of the country
has not yet produced its products.  In this case, whether or not that market
exists before is not necessarily important;

- Discovering new production factors.  In this case, the existence or re-
construction of this factor (source) is not necessarily an essential condition;

- creation of a new enterprise (organization) that creates or eliminates
monopoly in the relevant market segment.

Production activity is traditionally considered as a normalized set of
transformations and transformations that take place from raw materials to
finished products (some processes in material production, such as biological
and so on, without external interference).  When these rules are treated as
technology, any significant positive change in them cannot be considered
as a  technological innovation.  Newly introduced products and improved
products and processes, which have undergone significant changes, as
shown in the relevant literature, are presented as the result of innovation.
On the other hand, it should be noted that these or other useful changes in
the production process are not just technological.  Changes in the composi-
tion of raw materials, raw  materials  supply, quality of the finished product,
its main components, production process management, and the nature of
intra-industry and inter-sectoral relationships may also contribute to signif-
icant updates.  In other words, in addition to technological innovation related
to production, technical, financial, management and i.a.  innovations of na-
ture are created, spread and used.

The degree of variation in these characteristics of production, their com-
plexity may or may not be sufficient for innovative development.  As already
noted, partially improved, fundamentally improved and new product
(process) is considered innovative.  In other words, the improvement re-
sulted in   positive changes, in essence, is an  indication of the production
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and the outcome of the product.  In short, the new knowledge embedded in
technology based on innovative production, NOU-HAU, is a new combi-
nation of production factors, new manufacturing techniques and new meth-
ods of production management.

The effectiveness of traditional structures and their compelling connec-
tions, especially in industrial production, depend on  their consistency and
reliability.  Reliability in traditional production relationships is associated
with the impact of ongoing partnerships, and the latter, in turn, on the level
of balanced development opportunities.  According to the classics of the
theory of innovative economics, conventional linkage and structure mod-
ernization does not always allow for the desired scale and pace of progress
in technological and some other aspects.  Therefore, the positive results
achieved by innovative entrepreneurship in the industry should be compared
with the negative outcomes caused by the disruption of traditional produc-
tion (delays in the execution of my current production programs, increased
transactional costs and losses, and should be highlighted).  At the same time,
radical steps that need innovation must be well-grounded, elements that are
considered to be unambiguously obsolete in traditional production systems
must be excluded in a reasoned sequence based on criteria for technical and
economic efficiency, and intermittent indicators should be monitored to re-
flect various aspects of technical and technological renewal.

Innovative production, which acts as a source of value for money, in-
volves the support of the demand-paying market.  Ensuring the implemen-
tation of high-tech and high-tech products in relevant market segments
depends on the effectiveness of the mechanism of attracting investors in-
terested in financing the development and implementation of scientific and
production projects.

The ratios of resource provision of innovative production, including
the use and recycling of resources, are rapidly shifting in favor of intellectual
resources.  While the share of intellectual resources in resource provision
of production in developing countries is not significant, recent research
shows that the ratio of intellectual resources to material resources and fi-
nancial resources in innovative production in developed countries is about
5: 6 and 6: 1.  It should also be noted that intellectual resources have a great
potential for recycling, as they do not lose value unless they become morally
obsolete.

It is not difficult to see that technological and other physical improve-
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ments are relevant to the economic feasibility of upgrading production.  Ex-
perience in the most developed countries of the last decades of the twentieth
century gives us reason to believe that the innovative economy will play a
leading role in the post-Soviet period.  According to many scholars, it is
precisely the innovative economy that is the main factor in the power of the
developed countries that form the centers of economic power in the world.
There are significant differences in the pace of innovative development be-
tween developed and developing countries.  At the same time, it should be
noted that because of the pace and scale of innovative development depends,
to a large extent, on the economic power of the country, the differences be-
tween the countries are growing.

Preliminary data from the beginning of the 21st century confirm the
complexity of systematic elements of the innovation economy.  Thus, the
traits of innovative development manifest themselves not only in all sectors
of the economy, but also in all areas of life.  Investigating the economic as-
pects of innovative production in the context of the challenges of the inno-
vation economy is enough to say that highly skilled and creative minded
people are one of the basic conditions for the innovation economy, with the
emergence, spread and use of innovation based on the creation of new ideas.

Economic�feasibility�of�innovative�production
In innovative production, information is used not only for accounting,

analysis, evaluation, forecasting, management and management, but also in
creative activities.  As the production processes we talk about are based on
new knowledge in the true sense of the word, its participants must meet the
new quality requirements, be creative and reasonably assess their existing
reality.  Training of new specialists that meet the requirements of innovative
development requires the modernization of the personnel training system.
Modernization of the system of training should cover all stages of continu-
ous education and create conditions for maximum realization of mutually
beneficial cooperation in the scientific and educational-production chain.

One of the peculiarities of the innovation economy is the fact that sur-
plus profits come primarily from the emergence of new segments of the
market, rather than from production.  Sustainable development of innovative
production is shaped by a set of factors that confirm its socio-economic fea-
sibility.  In general, sustainable development implies a coordinated and sus-
tainable operation of the biosphere in the environment by the impact of such
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factors as humanity, production, consumption.  The problems that became
relevant in the early 90s of the 20th century made it necessary to look at the
capabilities of the planet in developing a sustainable development concept.
In 1992, the United Nations Conference on Environment and Development
(Rio de Janeiro) presented a paper on the concept of sustainable develop-
ment as a program of action for all countries in the new century.  Complex
scientific researches carried out at different levels in recent years and con-
firmed the increasing role of the factor of innovation in sustainable devel-
opment.

The sustainability of the innovative economy depends on the efficiency
of the material production activity, the degree of its profit from the knowl-
edge economy, the production innovation, in turn, the mutual benefit of in-
ternal relations and the adequacy of the reaction to external influences and
a number of other factors.  On the other hand, the sustainability of material
production activities, as well as other areas of economic activity, can be en-
sured through the sustainability and reliability of intra- and inter-sectoral
relations.  “The sustainability of the economy reflects the stability and reli-
ability of vertical and horizontal interconnection of its elements and their
ability to withstand internal and external pressure” (1, 12).

The economic efficiency of innovative production is interrelated with
the degree of adherence to the principles of innovation in production activ-
ities.  Savings and recycling of resources, as well as the use of renewable
energy, are prerequisites for the implementation of a development strategy
that does not pose a problem to the medium and long term.  On the other
hand, the use of advanced resource-saving technologies, including energy-
saving technologies, has a crucial role in ensuring optimal environmental
and economic efficiency.

It is directly related to the efficiency of the innovation management sys-
tem and the effectiveness of the activity management system, which is
talked about by the results of these activities.  The processes of creation,
dissemination and use of innovations, along with many structural elements
that have been established for a sufficiently long period of purposeful ac-
tivities, also make it look like a new glance at management streotypes.  Fac-
tors that influence the effectiveness of the management system of innovative
production activities should be mentioned, among which the main ones are
the scientific organization of management, as well as the level of scientific
substantiation of management decisions.
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In the current context of the expansion of the national economy's dy-
namic development capabilities and the role of the human factor in enhanc-
ing the scope of its realization, "scientific management of production
(including other areas) is based on scientific organization of labor, system-
atic analysis, and scientifically grounded decision-making processes" (2).
p.14) Indeed, no matter how active and widespread the use of modern in-
formation and communication technologies has been in the innovative and
intensive development of industrial production, human beings continue to
play a key role in management decisions.

Differentiation of innovative production processes by time factor is of
great importance in terms of investigating their economic aspects.  The point
is that while short-term development prospects for innovative production
implies a partial renewal of production capacity, the long-term perspective
can be substantially updated in terms of quality.  In the second case, drastic
changes in resource provision of scientific and production projects can
occur, and the conceptual and strategic priorities of their financing may also
be updated.  In other words, in the long-term strategic goals of innovative
production, all resources are usually treated as variables.

Resource scarcity in innovative production, modernization of produc-
tion capacities and a number of other factors can cause its technical and
technological consequences to a large extent.  Indicators reflecting the tech-
nical implications of the production processes discussed are directly related
to the pace and scale of the development of the information economy.  As
the relevance of that relationship to the underlying hypotheses of the na-
tional innovation system grows, so does the practice of using new informa-
tion and communication technologies.

«The correlation between economic growth and innovation is that the
critical analysis of the final result of innovation is limited by the technical
progress of neoclassical models of growth, underestimation of the value of
innovation processes, and the cost-effectiveness of innovation processes.
However in the last decade of 20th century the  positive effects of new in-
formation and communication technologies on improving productivity,
overall efficiency of the economy have shaped the basic theoretical hypothe-
ses of the MIS concept ”(3, p. 29).

The analysis of the best international practices and the researches car-
ried out give sufficient grounds to say that the economic efficiency of inno-
vative production depends, in particular, on the nature of the system of
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motivation for the sensitivity to innovations in the early stages and its ade-
quacy with the requirements of innovative and intensive development.  It is
advisable to stimulate the sensitivity to various innovations in the manufac-
turing process, based on the concept of selective promotion, which includes
diagnostic and analytical assessment, given its financial capacity.  The de-
cision-making criteria for selective stimulation of innovative production in
that system must be flexible and, of course, well-grounded.  The problem
is that although the priorities for innovative and intensive development in
the industry have been identified for quite a long time, there is a need for
adjustments in their implementation.  The high frequency of these adjust-
ments is not uncommon, as evidenced by best practice.  The reasons for
such a situation are, first of all, the high pace of scientific and technological
progress, the rapid expansion of high-tech distribution range, and the strong
dependence on the cyclical nature of market economy development.

Result
In the innovative development of industrial production, economic fea-

sibility can be considered acceptable to the extent that it meets economic
and environmental requirements.  The time elapsed between the idea of up-
grading industrial technology and the commercialization of that idea re-
quires a reassessment of the effectiveness of innovative industrial activities.
The extent where that assessment results are attractive to the potential in-
vestor should be considered as a key factor in the ongoing process of mod-
ernization and restructuring.
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SUMMARY

The main goal of this study is to study and analyze national, economic
and food security strategies in Azerbaijan, and the living standards of the
population. Food supply of the population is determined by the selection
of practical aspects at the individual, corporate and national levels. In
modern Azerbaijan, some work is being done to develop agriculture.
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Food security of the country is an integral part of national economic
security and social welfare. At the same time, this issue is a priority of pub-
lic policy and includes a number of factors (governance, demographic, en-
vironmental, natural resources). The socio-economic policy of the state is
directly related to the provision of food security. All of this plays a crucial
role in the development of national economic reform strategies, the appli-
cation of effective legal norms, the improvement of living standards of the
population, and the achievement of sustainable development as a whole.

It should be noted that in a world where economic and political
processes are interdependent, food security is considered a global problem
that is of great importance. Internationally, the concept of food security is
often linked to the division of labor between countries. Identifying the fu-
ture status of the world community, access to natural resources, including
nutritional balance, is considered as a global challenge. However, every-
thing is determined by the availability of food, increased efficiency, and a
sufficient selection of practical aspects at the individual, corporate and na-
tional levels. The supreme goal of the country's food security policy is to
reduce its dependence on the main markets for food products in foreign
markets, create reliable domestic and foreign food supply mechanisms and
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provide each citizen with the necessary food products in accordance with
international standards [1]. To do this, the following issues must be re-
solved:

- Revealing the essence of food security at national and international
levels

- Identifying internal and external factors that determine the state of
food security

- Evaluation of state policy in ensuring food security of the country;
- Analysis of the current state of food security;
- Studying trends in the provision of basic food products;
Due to pressing global economic problems, food security in many de-

veloped countries is deteriorating and people are starving. In this regard,
food security at the global, regional and national levels undergoes signifi-
cant changes annually. All community members are undergoing reforms
in rural areas that require the use of advanced technologies and methods,
fundamental and urgent measures. 

Food security envisages a system of measures to ensure uninterrupted
and long-term satisfaction of the population's demand for food products
within the framework of established quality standards. Food security is a
key indicator of human presence. It is important for everyone to receive
high quality and diverse products every day. The level of nutrition of the
population determines the overall level of economic development of the
country. Production of food is a prerequisite for the type of production.
The provision of the population with food products is an important and de-
termining factor of the viability of the economic structure. The problem of
food has changed with its character and development, which has existed
since the creation of humankind. Since the second half of the twentieth
century, the food problem has become a problem. Failure in the production
of the required amount of food leads to a serious social and political prob-
lem in its turn. The causes of food insecurity are various: wars, natural dis-
asters, economic crises, radical changes, uneven distribution of food
production enterprises, etc. Sustainable food security is one of the most
important issues for the state and all of humanity. Food problems due to
the development of interstate trade have led several states to turn political
tools over others. Such countries regularly study nutrition problems in other
countries. They are trying to expand their market share in other countries,
while maintaining a high level of food supply in their countries.
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According to FAO studies, investment in agriculture should be in-
creased by 50%. $ 83 billion will be offered annually in the form of net in-
vestment in agricultural production and services in developing countries,
to fill 9.1 million people by 2050. Required investments should be directed
to agricultural production and livestock, including cooling chambers, ware-
housing and marketing services, and initial processing [2].

Measures to develop food security in the Republic of Azerbaijan pro-
viding the country's population with food in the Decrees of the President
of the Republic of Azerbaijan is one of the important directions of the
socio-economic policy of the state. Certain successes have been achieved
due to the improvement of the quality of food products in our country and
the work done in this area. The work done is to provide the population with
quality food products. There has been a steady increase in the share of agri-
cultural and food products with high added value in global exports.

In June 2000, the Republic of Azerbaijan signed a memorandum on
joining the European Union's food security program. Thus, the country has
developed a food security program, approved by presidential decree of
March 2, 2001. Approved by Decree of the President of the Republic of
Azerbaijan No. 244 dated August 25, 2008, “State Program for the Socio-
Economic Development of the Regions of the Republic of Azerbaijan
(2004-2008)”, approved by Decree of February 24, 2004. It is the driving
force of the "State program of socio-economic development of the regions
of the Republic of Azerbaijan for 2009-2013" and other legal acts approved
by decree No. 80 of the population of the Republic of Azerbaijan on food
products for 2008-2015. Food security is an important part of the national
security system, covering a wide range of issues. The World Health Or-
ganization has established that the Republic of Azerbaijan consumes sig-
nificantly lower daily and annual nutritional value, most of which are
high-calorie foods. The norm of meat and meat products per capita is 84
kg. This figure is 33 kg per capita in our country. Dairy and dairy products
amount to 360 kg per person, only 248 kg per year, the annual consumption
of fish and fish products is 6.8 kg per 20 kg, and the number of eggs is 280,
which is less than 131. According to statistics from the Food and Agricul-
ture Organization of the United Nations, daily food consumption in Azer-
baijan is much lower. 2242 kcal is per person per day in the Republic of
Azerbaijan. This amounts to 2249 kilocalories in Georgia, 3007 in Belarus,
3095 in Kazakhstan and 2727 kg in Ukraine. The capacities of the agro-
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industrial complex are not fully utilized, and the volume of production is
partially offset by the demand of the population for food. This is one of the
difficulties in ensuring food security in the country. Demand for some food
products is covered by imports to other countries. The agro-industrial com-
plex is aimed at providing the population with food, livestock and feed pro-
duction as a result of joint activities of agricultural and industrial
enterprises. Climatic conditions and favorable fertile soils of the Republic
of Azerbaijan allow the development of agriculture. The area of land per
capita in the Republic of Azerbaijan is 0.2 ha. According to statistics, agri-
culture has a higher share of livestock. 39% of agricultural products are
produced by animal husbandry and 61% by crop production. In our country,
fertile soil suitable for agriculture and livestock farming is widespread. In-
vestments in high-quality agriculture will help the industry to reach a new
level [3].

Implementation of the State Program for Reliable Food Supply for the
Population in the Republic of Azerbaijan for 2008-2015 and the State Pro-
gram for Social and Economic Development of the Regions of the Republic
of Azerbaijan for 2014-2018, certain measures have been taken. In 2014,
1,612,700 ha of land were used for cultivation. About 1000 500 ha of arable
land was occupied by spring and autumn grains, 43.7 thousand ha of in-
dustrial crops and 402.7 thousand ha of forage crops - 165 700 ha of veg-
etables, potatoes and shrubs.

The strategic value of agricultural development lies not only in com-
mercial benefits, but also in ensuring the country's food and national secu-
rity. The indicators defined in the Food Security Program in Azerbaijan
until 2015 were at the level of the current consumption index of some agri-
cultural products. At the same time, achieving food security, vital for the
population, is still a long way off. These figures show that in developed
countries the share of food expenses in the family budget is no more than
10-20%. In particular, in 2014 in the USA - 6.5%, in the UK - 8.7%, in
Switzerland - 8.9%, in Canada - 9.3%, in Australia - 9.9%, in Austria - 10
, 0%, Germany - 10.6%, Norway - 12.3%, Japan - 13.5%, France - 13.6%,
Italy - 14.2%, Spain - 14.5%, Brazil - 15, 6%, Uruguay - 18.3%, South
Africa - 19.1%, Turkey - 21.6%, China - 25.5%, India - 29.0%. Since 2015,
Azerbaijanis have invested almost half of their spending on food, or 45%.
This means that we spend half of our money only on food. Most of the
money goes to entertainment, treatment, clothing, insurance, education and
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savings. To determine our place in the global food market, we know that
agriculture consists of two main complexes: crop production and animal
husbandry. Each of them, in turn, is divided into several areas. A distinctive
feature of agriculture is its high dependence on agro-climatic conditions.
These conditions determine the specialization of industries. Saturation of
the market helps to weaken prices and increase the competitiveness of its
products in world markets. Agricultural production in all categories of
Azerbaijan in 2015 amounted to 5.64 billion AZN in actual prices. It is es-
timated that by 2050, global food demand for the world's population, which
is projected to grow to 9.3 billion, will need to be increased by 70 percent
compared to the current period [4].

Work on the implementation of projects adopted in the 2003-2005
Poverty Reduction Program in the country for SME development, socio-
economic development of regions, consumption of local products, financial
and technical support, development of entrepreneurship, projects in the re-
gions. The development of these areas will provide further development.
It is impossible to meet the demand for foodstuffs in our country. Instability
in the world food markets also affects the prices of food products in Azer-
baijan. Thus, according to the global trade database TRADEMAP, the share
of primary agricultural products and processed products in total exports
was 41.4% and 58.6% in 2001, compared to 38% in 2015. , 4 percent and
61.6 percent respectively. While the volume of primary agricultural exports
increased by 2.5 times in 2001-2015, this increase in processed products
was 2.9 times [5].

Creating food stocks in the market to maximize dependence on imports
requires that they all follow a common approach. Recent years show that
Azerbaijan has become one of the leading countries in the world, retaining
its microbiality. Entrepreneurship plays an important role in providing the
population with food. Improving the business environment in the country
has led to a significant increase in the number of people engaged in entre-
preneurial activities in the agricultural sector. They are entrepreneurs in
agriculture and processing industry. The state provides financial support
for food production and the expansion of entrepreneurship. The National
Entrepreneurship Support Fund provides soft loans for investments in cities
and regions. These loans are aimed at the production and processing of
food. In addition to the work done, additional incentive measures are pro-
vided for expanding entrepreneurial activities, storage facilities, refrigera-
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tors, cold stores, agricultural machinery, etc. Measures stated above must
be done. 

Works on improving the quality of food security have been established
in the cities and regions (Saatly, Ganja), and in others, lab-type laboratories.
In these laboratories, the quality of food products is determined, physico-
chemical, chemical and microbiological studies are carried out. However,
various types of food products, services and conditions of their mainte-
nance do not meet the requirements of regulatory and technical documen-
tation, and the origin of food products is unknown. To overcome these
situations, legislative changes, improved quality control, compliance of na-
tional standards with international requirements, expansion of modern lab-
oratories and expansion of relations with international organizations are
necessary. Regarding the improvement of application of advanced models
in the field of joint development of business environment and food supply,
improvement of agricultural production and processing, provision of ma-
chinery, fertilizers and chemicals, application of modern insurance mech-
anisms in food production, establishment of cooperatives, cooperatives in
the production of food products, business environment ,certain work has
been done to improve accessibility, prevent abuse of the competitive envi-
ronment, and increase the production of competitive products at processing
facilities. The implementation of state programs, the agricultural processing
industry has been significantly expanded, and enterprises have been estab-
lished on the basis of modern technologies operating in various fields. Re-
cently, large-scale measures are being taken to develop the manufacturing
facilities in the country.

In general, it can be concluded that the economic policy of the state is
a key factor in ensuring food security. Thanks to this policy, the targeted
activity of both market entities and foreign trade contributes to sustainable
food security of the population. A good example of this is the practice of
ensuring food security in Azerbaijan.
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SUMMARY

The article examines the long-term historical development of econom-
ics as one of three stages in the development of economic theory, and the
rationale for the characteristic features of its creation. Research method-
ology - systematic approach and methods of comparative analysis. The re-
sults of the research are the development of new proposals for the classics
and studies of economics classics on the basis of new scientific and theo-
retical justifications. Limitations of research - more research is needed in
terms of scientific and theoretical basis. The practical significance of the
research is that the focus of the political economy should be on the pro-
duction process, not on wealth. Originality and scientific novelty of the re-
search- to act as one of the first scientific justifications, distinguished by
the specifics of the classics' views of the political economy.

Keywords: political economy, chemistry, mercantilists, value theory,
labor theory, orthodox Marxist political economy.

In the second half of the 19th century, the basis for changing the gen-
eral paradigm of economic science was formed. Capitalism was firmly es-
tablished in developed countries. The development of general principles
of the political economy is replaced by the study of various problems of
economic practice, and the quantitative analysis is suppressed by qualita-
tive analysis. The authors strive to optimize the limited resources, that’s
why they use the latest boundary theory, differential and integral calcula-
tions widely. The pages of economic articles are filled with mathematical
coefficients and graphs describing various market situations. The new
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trends are reflected in the renaming of science itself. “Political economy”
is suppressed by the concept of “economics” (in the 20th century, political
economy in the West was understood not as an economic theory, but in the
analysis of economic policy as a free field of economic science). Econom-
ically, analytical science is understood as the use of limited resources by
people to produce a variety of goods and services, to distribute them, and
to exchange among members of society for consumption.

The emergence of the new term is connected with the name of the
founder of neoclassical direction - the English economist Alfred Marshall
(1842-1924). His work "Principles of Economics" was published in 1890,
where the main subject of analysis was price theory not value theory. The
valuation mechanism is seen as the ratio of supply and demand. On the
basis of the theory of demand, A.M. Marshall laid the doctrine of margin-
alism — the ultimate usefulness, developed in the works of W.Jevons,
K.Menger, E.Bawerk, F.Wieser and others; based on the theory of propo-
sition - the theory of production factors, which was later complemented by
J. B. Clark's latest theory of maximum productivity. While the classics of
the political economy were trying to expose objective legitimacy, A. Mar-
shall made a subjective assessment of economic entities (“freedom of
choice”).

Keynesian - A.Marshal's theory was virtually out of the monopoly ac-
tivity. After the economic crisis of the 20-30s of the 20th century, and es-
pecially after the Great Depression of 1929-33, it was impossible to notice
the impact of monopolies on pricing. In 1933, E. Cemberly's "Theory of
Monopoly Competition" and J. Robinson's The Economics of Incompeti-
tive  Competition that was exploring the mechanism of monopoly valua-
tion, were published.

But the real revolution in economic theory was the work of John May-
nard Keynes (1883-1946), "The General Theory of Employment, Interest
and Money," published in 1936. The emergence of Keynesian is a new di-
rection that draws attention to macroeconomic problems in Western eco-
nomic thinking. Such an approach has not only contributed to a more
profound reflection of objective reality in economic theory, but also sig-
nificantly affected the normative aspect of the positive aspect.

Keynes refuses to address some of the key postulates of neoclassical
learning, especially the market as an ideal self-regulating mechanism. In
Keynes's view, the market cannot provide an efficient demand, so it must
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be stimulated by the state through its monetary and fiscal policy. This pol-
icy should encourage private investment and consumer spending in such a
way that it can lead to faster growth of national income. The practical ap-
plication of the Keynes theory gained him fame in the postwar years.
Keynes recipes have become an ideological program of a mixed economy
and a theory of "general welfare".

From the beginning of the 50s of the XX century new entertainers
(R.Harrod, E.Domar, E.Hansen, etc.) actively develop problems of eco-
nomic dynamics, and first of all, growth rates and factors, trying to find
the optimal ratio between employment and inflation. Samuelson's concept
of "neoclassical synthesis", which seeks to integrate market and state reg-
ulation methods, is also aimed to this point. Post-Keynesians (J. Robinson,
P. Sraffa, N. Kaldor, etc.) tried to add D. Ricardo's ideas to the post-colo-
nialism in the 1960s and '70s. The new ricardovers are talking about a more
equal income distribution, limiting market competition, and implementing
a system of measures to effectively fight inflation.

But in the 1970s, there was a period of hopelessness in postmodernism.
The proposed "recipes" have not been enough to stop inflation and increase
production and unemployment.

The Keynesian paradigm failed to fully complement the neoclassical
theory. Attempts to combine both paradigms in the form of neoclassical
synthesis were not successful, as they were not selected by integrity; he
denied microeconomics while analyzing macroeconomic processes. In ad-
dition, new trends in neoclassicalism (monetarism, new classical econom-
ics, the theory of social choice) in the 70-80s of the XX century were
striking.

Monetarism. The first "attack" was started by monetarists. Monetarism,
like classical liberalism as a whole, views the market as a self-regulating
system and opposes excessive state intervention in the economy. The main
feature of this direction was the excessive focus on the money supply,
which is considered by the monetarists as a decisive factor in the develop-
ment of the economy. The main points of criticism were the main issues of
economic policy (inflation, employment policy, etc.). The initial ground
for this criticism was corrected by Milton Friedman (1912-2006) in his
"Notes on a Positive Economy" (1953), "Capitalism and Freedom" (1962),
and later "Freedom of Choice" written with Rose Friedman together.

His methodology was neopositivism, which sought to reconcile em-
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piricism with rationality. The theory, based on Friedman's theory, is based
on an abstract hypothesis that results in more empirically verified results.
If this is proven by experience, then the theory is valid, otherwise it is not.
Since the practical proposals of the casemakers had been in decline, their
theory had to be excluded as well. However, such a consequence may also
be expected from monetarism, as this theory depends on numerous asser-
tions, and there are always contradictory facts. It is not difficult to do so,
because many of the monetarists' bases are unrealistic (perfect competition,
price elasticity, completeness of economic information, dependence on the
growth rate of national income, etc.).

The New Classical Economy. If the focus of the keynesians is on de-
mand, their critics will focus on the supply of goods and services. In the
70s of the XX century even the economy of special direction-offer was
formed (A. Laffer, G. Gilder, M. Evans, M. Feldstein, etc.). According to
them, tax cuts and corporate discounts are necessary for improvement of
the economy. Under these conditions, a reduction in the state budget deficit
will lead to a healthy economy.

Representatives of the leading classics of the new classical economy
or neoclassical economy (J.Muth, R.Lucas, T.Sargent, N. Wallace, R.Barro,
etc.) sought to build a more complete theory by summarizing the micro-
economic fundamentals on the basis of macroprobe analysis. Their focus
was on economic agents (rational expectations theory) that could quickly
adapt for changing economic conditions based on the efficient use of the
information obtained. Since every individual is able to properly adapt to
the changing world, the need for state intervention in the economy is elim-
inated.

However, the new classics do not properly evaluate the factor when it
is necessary to collect and process information, as well as the different pos-
sibilities for obtaining information by different subjects. It is assumed that
the housewife is more flexible in the processing of economic information
and overcoming the uncertainty factor than for professional economists
and specialized public institutions.

The theory of social choice. This deficiency tried to overcome the the-
ory of social choice in the 50-60s of the 20th century: J.Buchanan, G.Tul-
lock, M.Olson, D.Mueller, R.Tollison, W.Niskanen and others. Criticizing
the casemakers, the representatives of this theory have questioned the ef-
fectiveness of government intervention in the economy. Gradually, using
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the principles of classical liberalism and the methods of marginal analysis,
they have actively intervened in the field that is traditionally a field of ac-
tivity of political scientists, lawyers, and sociologists, which has been called
economic imperialism. Criticizing government regulation, the representa-
tives of the theory of public choice have made the analysis object not the
impact of monetary and monetary measures on the economy, but the analy-
sis of government decision-making.

Their basic premise is that people act politically for their own personal
interests, and there is no boundary between business and politics. There-
fore, the representatives of this school expose the myth of the state whose
concern is only in the public interest. Thus, the theory of public choice
sought to apply the principle of individualism more consistently, not only
to commercial activities, but also to the state.

But the theory of social choice has not been able to overcome the well-
known abstractions of neoclassical paradigm as a whole, and above all, its
out-of-date nature.

In recent years, interest in institutional research has grown. Partly dur-
ing the STP, in part, by attempting to overcome the limitations of a number
of conditions specific to the economy (full efficiency, axioms of competi-
tive competition, but not the equilibrium through price mechanisms, etc.),
and a comprehensive review of modern economic, social and political
processes. This is due to an attempt to analyze what is happening, because
the use of traditional methods of investigation does not give the desired ef-
fect. Therefore, first let's look at how the terms of neoclassical theory de-
velop within it.

There are the following general provisions for non-institutionalists:
first, social institutions are important, and secondly, they are analyzed using
standard tools of microeconomics. In the 1960s and '70s, American econ-
omist G. Becker (1930) emerged as "economic imperialism." During this
period economic concepts such as maximization, balance, efficiency, edu-
cation, family relations, health, crime, politics and so on began to be ac-
tively used in mixed sectors for the economy. This led to the fact that the
neoclassical base found a wider interpretation of economic categories and
a wider application.

In modern theory, an institution is understood as a society's “rules of
play” or “man-made” limited frameworks that form a system of interrela-
tionships between people as well as measures to enforce them. They create
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a structure that drives people to interact, organize their daily lives, and re-
duce uncertainty.

The following is a schematic description of the interaction between so-
ciety, institutions and economy:

Institutions are classified as formal (for example, the US Constitution)
and informal (eg, the Soviet "telephone right"):

An informal institution refers to generally accepted contexts and ethical
rules of human behavior. These are habits, "laws", habits, or regulations
that are the result of the co-existence of people. Thanks to them, people
can easily understand what their neighbors want and understand each other
well. Culture forms these codes of conduct.

A formal institution is understood as a rule created and protected by
the people (public officials) it entails.

As society develops, it is possible to change the method and effective-
ness of the obligation to enforce both formal and informal rules as well as
restrictions. Changes in formal procedures (or mechanisms to ensure com-
pliance) usually require significant resource costs.

Economic entities can focus their talents and knowledge on the search
for profitable opportunities through the establishment of both major and
intermediate organizations, which can operate in economic and political
fields. The main thing is that they provide the required changes in a formal
manner. Economic changes can occur rapidly enough (as in the revolution
or success period). As for informal rules, they happen gradually. The pace
of change here is quite different, with culture, coincidence, and natural
choices being key.

As a result of the collision of new and old, formal and informal rules,
there are various options for establishing institutions.

Organizations play an important role in institutional change. Organi-
zations are, in a broad sense, a group of people who are united in the pursuit
of a common goal. In an effort to maximize profits, organizations and their
leaders shape the direction of institutional change. There are two main
strategies for change: one is within the limits of the existing constraint col-
lection, and the other requires the change itself.

Effective rules are, of course, isolating unsuccessful actions and pro-
tecting those who succeed. They are the ones that cause economic growth.

 Society           Institutions          Economy 
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But, of course, the question arises: why are ineffective forms stored?
What factors contribute to the survival of economies with persistent low
performance parameters? What is the reason for the isolation of new forms
of farming? What is the role of trajectory of previous development? But
are casual events and ineffective technologies and forms of farming so pop-
ular?

As the institutional system creates both productive and non-productive
incentives for organizations in any economy, the national economy is a
combination of different developmental trends. If the feedback is incom-
plete and the transactional costs are high, then the direction of development
will be shaped by the subjective models of the players. Different institu-
tional constraints and specific institutional tricks are identified here. All
these questions are put forward by American economist Douglass North
(1920) in his work "Institutions, Institutional Changes in the Economy".

Thus, while analyzing the scientific justifications for improving the
strategy on institutionalism, it is concluded that institutions act as a system
of interrelationships among people, as well as measures to ensure their ful-
fillment. They create a structure that drives people to interact, organize
their daily lives, and reduce uncertainty.

Result. During the development of economic theory its subject has
been repeatedly defined. Mercantilists regarded it as an activity related to
foreign trade and cash flow to the country. The classics of political econ-
omy treated him as a science of wealth. Representatives of the historical
school defined it as a science about the daily activities of people. Marxists
studied the dialectics of social production, productive forces, and produc-
tion relations and concluded that the political economy examines the laws
of production, distribution, sharing and consumption of life at various
stages of human society, and the economic legitimacy of this development.
Marginalists and neoclassicals have linked this activity with the use of
scarce resources in a market economy. Keynesians added to the need to
study and formulate economic policies of the state, and institutionalists
paid attention to the social aspects of this policy. At the same time, eco-
nomic theory allows to reveal the historical features of the systems and to
understand the regularities of the development of world civilization.
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SUMMARY

The formation of the goverment budget in the face of a possible fall in
world energy prices can pose certain financial problems for our country.
The transition from goverment  financing of natural monopolies to full self-
financing is a partial solution to this problem. Given the limited solvency
of the majority of the population, the issue of full self-financing of the gov-
ernment OJSC is possible only by issuing with further sale of equity secu-
rities in the financial markets, which can bring an additional 190,000
manat. And also it can serve as an incentive for the development of the
stock market in Azerbaijan.

Keywords: enterprise, finance, government securities

One of the main tasks today for any government is the creation of a re-
liable mechanism for the concentration of capital. At the same time, an im-
portant factor for this is the liquidity level of this capital for all market
participants. By type of capital, enterprises are divided into 2 types: public
and private. To determine the type of enterprise, equity securities are used,
as well as the percentage of holders of these equity securities in the capital
of the enterprise in question. Enterprises in which capital is regulated by
equity securities are called joint-stock companies. And equity securities
themselves are called stocks. Joint-stock companies are open and closed. In
an open joint stock company, the holder of an equity security may sell them
in the financial market. The sale itself can be carried out both on the ex-
change and directly from hand to hand through electronic messages. OTC
trading carries the risk of price loss, so most of the operation goes through
the stock exchange. In a closed joint-stock company, the holder of equity
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securities may sell a share belonging to him only to the current shareholders
of the joint-stock company. If the purchase and sale operation does not take
place, then this stock is pulled out for trading through the stock market. One
of the main methods of enterprise management is the presence of a control-
ling stake. In most cases, the holder of more than 51% of the shares is the
manager of the enterprise, and the decision maker. This condition makes it
possible to attract investors to the capital of the enterprise, while maintaining
the main levers of enterprise management. (4) (5) (6).

Shares have a nominal and market value. In a market economy, the
market value of a stock can either exceed the nominal value or be lower
than it. The market price of a share also affects the capitalization of an en-
terprise or organization. Namely, if the stock price starts to rise, then the
total capital of the enterprise also increases. This leads to an increase in
the value of the company. The converse is also true. An example is Apple.
In August 2018, it became the most expensive company in the world, its
value reached the level of 1 trillion. US dollars. The reason for this jump
was the rise in stock prices on the US stock market (2). You can also give
a reverse example of a fall in the market value of shares, which brought
the company to the brink of bankruptcy. A case in point is Tesla. (3). The
holder of shares is paid dividends in accordance with the number of shares
held by him. for a certain period of time specified in the charter of the en-
terprise. In most cases, one year is taken, since for a year, it is much more
efficient to determine the dynamics of profitability of the enterprise. In ad-
dition to ordinary shares, there are still preferred shares. Holder of these
shares. not entitled to make decisions. Dividends for the period reflected
in the charter of the joint-stock company are simply paid on them. Equity
securities can also be used in combination with derivative securities, as
well as for derivative transactions.

Today in Azerbaijan, the equity securities trading market is at a devel-
opment stage. On the example of government enterprises of Azerbaijan.
We have proposed a model for the development of the equity market. Con-
sider, for example, a government organization with 100% government cap-
ital. That is, the number of shares held by the government is 100%.

“Azərsu” OJSC is a state-owned company supplying the population
with water. Refers to a utility provider and is a natural monopolist. The
main expenses of the company go to the organization of water supply in
the territory of Azerbaijan. Revenues are provided by paying for used
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water. Since “Azərsu” OJSC is an open joint stock company, and annually
publishes reports on its activities, the company operates transparently and
all of its data is publicly available. Consider the balance sheet for 2017-
2018.

Table�1.�Capital�of�“Azərsu”�OJSC.

The empirical analysis of table 1 shows that the government in 2018
invested 400,000 manat, an additional 2,013,396 manat, and also made
government investments of 4,190,156 manat in “Azərsu” OJSC. Accord-
ingly, in 2017, the government as a whole invested 1.568.732 and
3.874.410 manats, respectively. After arithmetic calculations, it can be cal-
culated that for 2018, the budget load is 6.203.552 manat.

Picture�1.�Cutout�from�the�official�document�of�“Azərsu”�OJSC

Analyzing picture 1, we can conclude that the price of “Azərsu” OJSC
shares is not regulated by the market mechanism, therefore its price remains
stable at 0.02 AZN. Thus, the government is forced to independently in-
crease capital, only at face value. In this case, the market value of the equity
securities of “Azərsu” OJSC is the same as its face value, thereby losing
income from its market value.

Our recommendation is that if “Azərsu” OJSC sells, part of the shares

 
( ) 

  
 

2018-  
 

2017-  
     
    

 10 400,000 400,000 
 10 2,013,396 1,568,732 

 11 4,190,156 3,874,410 
  (6,384,703) (5,904,502) 

  218,849 (61,360) 
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not exceeding the amount of 49% in the securities market, thereby forming
the market price of the shares. The market price may exceed the nominal,
thereby generating additional sales income. Thus, it can be estimated that
the government returns about 190,000 manat back to the budget. Each of
the investors who will bid and buy shares of “Azərsu” OJSC will be inter-
ested in the profitability and transparency of this company. The income of
“Azərsu” OJSC is formed on the basis of payment for utility services for
water supply, thereby shareholders will be interested to pay on time at a
rate generating revenue in the reporting dates. Payment of dividends for
each share will create additional demand in the stock market, thereby main-
taining the price level of equity securities. And the remaining 51% of gov-
ernment capital will make major decisions about the activities of the
company in accordance with the strategic plan of the state.

CONCLUSIONS.
The downward trend in world prices for petroleum products continues.

In this regard, the problem of financial co-provision of natural monopolies
is especially relevant. The load on the government budget is growing every
year. This is due to obsolescence of equipment, expansion of the geography
of coverage, etc. In this regard, we have proposed an economic develop-
ment model for “Azərsu”. This model is based on the concentration of cap-
ital through the issue of equity securities, followed by trading in the
financial markets of Azerbaijan. Based on the analysis of open statistics
reflecting the financial situation of “Azərsu”, it can be concluded that an-
nual financial injections from the government budget are necessary to
maintain the working condition of the country's water supply system. Ac-
cording to our estimates, the load on the government budget of Azerbaijan
will decrease by at least 190,000 manat at the face value of the first auction.
Subsequently, according to our assumption, the market price of shares will
increase by about 5 times. This will save tangible financial resources of
the country. This innovation will affect the overall level of the country's
stock market and will pull other state-owned companies to follow this ex-
ample.
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SUMMARY

The article investigated and evaluated the current state of production
taking into account the important role of agricultural development in the
economic activities of each country in modern times and the economic po-
tential of agricultural development in the Republic of Azerbaijan. Basically,
in the article, we tried to investigate the economic benefits of establishing
cooperatives to achieve sustainable development in the agrarian sector. In
order to achieve this goal, the role of individual farmers in ensuring the
country's food security was analyzed and evaluated. At the same time, the
economic importance of the creation of cooperatives in ensuring economic
efficiency was emphasized. The study used logical, historical, analysis-syn-
thesis, induction-deduction methods. In the end, the results were worked
out in accordance with the provisions obtained from the analysis.

Keywords: product production, food security, economic benefits, agri-
cultural exports, self-sufficiency, agricultural cooperatives.

Introduction
One of the most important issues facing each country in the modern

era is to increase access to the world market, to gain competitive products
in the global space. Of course, in this area, it is not necessary that all sectors
of the economy to participate in the import-export processes and access to
the global space. Only the areas with certain advantages can succeed [7].

The agrarian sector is one of the key sectors of the economy, both na-
tionally and globally. The agrarian sector is of particular importance in
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terms of normal livelihoods and food security and plays an important role
in world food security. According to American scientist M.Ensminger -
"consumer supply is both a responsibility and a weapon. Responsibility is
the most important right of a person to have enough food and energy to
live and eat. On the other hand, it is a weapon, because in politics and eco-
nomics, food products have a huge impact, more power than bullets and
oil ”[3].

Increasing the use of agricultural land in agriculture will reduce mate-
rial and financial costs per unit of production through the use of advanced
technologies and this is due to the positive balance of trade in food and
food products [2, p.391].

Assessment�of�the�current�state�of�crop�production�in�agriculture
The analysis shows that agricultural growth in the Republic of Azer-

baijan has been steadily growing over recent years due to agrarian reforms.
Thus, in 2018, growth in the agrarian sector was 4.3% compared to 2017.
The actual value of gross agricultural output in 2018 was 7010.0 million
manat. Of this amount, 3824.0 million manat fell to animal husbandry and
3186.0 million manat to crop production. Compared to 2017, agricultural
production increased by 4.6 percent, including crop production by 6.8 per-
cent, and livestock production by 2.7 percent. In 2018, production in-
creased 1.8 times compared to 2010 (Table 1). Despite the aforementioned,
some $ 1.5 billion are spent annually on the purchase of agricultural and
food products. Even in recent years, imports of some products have in-
creased. It should be noted that in 2018 per capita in the country produced
about 701 manat, 58 manats per month, and 2 manat per day.

Despite the fact that more than 1.1 million hectares or 61% of the 1
million 738,000 hectares of land in Azerbaijan are allocated for planting
grains and cereals, we still receive grain from abroad. Although over the
past 40 years the area under grain cultivation has doubled from 491,000
hectares to 977,000 hectares, productivity per hectare has increased by 20
percent over the past 40 years, and only by 12 percent over the past 30
years. For comparison, crop production has increased 2.3 times over the
past 40 years, with around 10% worldwide. These comparisons indicate
that agricultural production, labor productivity, and other efficiency indi-
cators are low in agriculture, which is of great social and economic impor-
tance for the country [11,12].

166 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (17) 2019

YEGANA ABBASOVA, RAIBA CAFAROVAECONOMICS



The importance of the agrarian sector in the access of national farms
to the global space is undeniable. Azerbaijan's non-oil exports in 2018 were
$ 1689.2 million. Of this, 49% is in the share of agriculture and agricultural
products. With its comparative advantages, such as the natural and geo-
graphical location of the country and the climatic conditions, we can
achieve even greater success in this area. In this regard, the degree of di-
versification of agriculture is of particular importance. Thus, the diversifi-
cation of agricultural production also determines the specifics of the
strategy for developing the agrarian export potential by reducing invest-
ment risks in this area [4].

Tabel�1.�Gross�agricultural�output,�mln.�man.

Assessment of the role of individual farmers in ensuring the country's
food security

Statistics show that in 2018, 91% of gross agricultural output in the
country was produced by individual entrepreneurs, family farms and house-
holds, and 9% by agricultural enterprises and organizations.

It is important to study the self-sufficiency of plant and animal products
in ensuring the country's food security and meeting the population's de-
mand for food. In general, grain self-sufficiency was 66.3% in 2017 and
74.1% in 2018. For this indicator, wheat increased by 64.8%, and vegetable
self-sufficiency by 15.0%. Self-sufficiency for all types of livestock and
poultry was 82.7%. Note that in 2017 this figure was 84.75%. Apparently,
the level of self-sufficiency has increased relative to crop production.

If we look at the key economic indicators of private entrepreneurship
across the country, the number of farms has declined over the years. So,
compared to 2010, in 2018 it decreased almost 2.9 times, from 2618 to
907, and compared to 2017 it decreased by 48 units. The number of agri-
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 2010 2015 2016 2017 2018 

Total agricultural products 3877,7 5635,3 5632,4 6580,0 7010,0 

Including      

plant growing 1999,2 2761,1 2577,2 3019,0 3186,0 

livestock 1878,5 2874,2 3055,2 3561,0 3824,0 
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cultural facilities increased from 1608 in 2017 to 1641 in 2018. These
changes occurring in the number of private entrepreneurial activities are
entirely influenced by the market mechanism and are compelled to stop
non-competitive farms or to operate jointly with other farms [11].

The development of entrepreneurship in line with the requirements of
the times is also an important issue given the increased risks in the agrarian
sector. Entrepreneurial activity is more directly related to economic free-
dom - entrepreneurial freedom and mutual economic relations. . These free-
doms allow entrepreneurs to have economic resources and, therefore, to
create certain products and services, to engage in commercial activities, to
find mutual deals and to enter into contracts, financial, credit, investment,
free competition. According to Drucker, entrepreneurs are always looking
for change and trying to respond to change. In addition, as innovation en-
hances resource utilization and creates an abundance of resources, entre-
preneurial activity is characterized by a unique combination of innovation
and resources [8]

In general, the small size of the majority of farms in Azerbaijan and
the low level of their institutionalization contribute to the poor quality of
production and lower productivity. The average size of land plots owned
by 372,000 producers who apply to the Ministry of Agriculture for state
support for fuel and motor oils per hectare, is 3.4 hectares. However, it
should be noted that the cultivated areas, which the absolute majority of
producers own, are below average. A similar situation is observed in live-
stock farms [11,12]

The issue of small land ownership and small farms has a special impact
on the problems that are currently hampering the competitiveness of the
agricultural sector in the country. The low level of organization of small
farms makes it difficult to meet their demand for resources or access to the
market. The prevalence of small farms generally results in lower utilization
of modern technologies and improved production facilities for agricultural
production. The low level of organization among small agricultural pro-
ducers is due to their poor participation in the formulation of agrarian pol-
icy and the reduction of the effectiveness of government stimulation
measures in the agricultural sector. Despite the fact that the majority of
agricultural producers are in the category of small enterprises, the market
capacity of large enterprises is still high. While this fact is important in
terms of strengthening the country's production and export potential in rel-
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evant areas, there are problems in terms of increased competition in the
market, access to markets for agricultural producers, which are predomi-
nantly small farms, and sustainability of food security. Therefore, it is im-
portant to implement appropriate stimulus measures, especially for
agricultural producers and their associations, to establish a network of small
and medium-sized processing enterprises.

According to Casson's economic theory, "entrepreneurial activity is
shaped by favorable economic conditions and the demand for entrepre-
neurship stems from the need for change." That is, economic factors may
or may not stimulate entrepreneurship. These include: "tax policy, industry
policy, easy access to raw materials, easy and affordable access to finance,
access to market information, technology, infrastructure and market op-
portunities" [9].

Bear in mind that the incomes of entrepreneurs operating in the agrar-
ian sector are more volatile compared to the income of entrepreneurs en-
gaged in entrepreneurial activities in other sectors of the economy. Because
the agrarian sector is not only a risky area, but also predominantly depend-
ent on natural climatic conditions, it is prone to decline. This situation can
be seen in many countries of the world. To solve this problem, the mecha-
nism of state support for the agrarian sector is constantly being updated
and implemented in all countries of the world. Allocation of subsidies, sub-
ventions, subsidies on products of strategic importance and loss-making is
an important part of this system. Note that government support is higher
in EU and developed countries.

Agricultural producers are also subsidizing in Azerbaijan. The state
will continue to support agricultural producers in the future. However, the
strategic goal of the state in the strategic plan is to increase the number of
large-scale agrarian farms with highly mechanized machinery instead of
maintaining high employment in agriculture. However, employment in
agriculture is an important issue, and it has a positive impact on other areas.
However, the large number of people employed in the agrarian sector also
reduces their incomes. Therefore, it is necessary to create entrepreneurial
entities with a small number of people in agriculture, but with high prof-
itability.

The�role�of�cooperatives�in�ensuring�economic�efficiency
Labor productivity is one of the most important indicators of economic
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efficiency. Labor productivity is essentially linked to all economic prob-
lems. From this point of view, proper study of labor productivity is one of
the key issues.

First of all, increasing labor productivity in the agricultural sector will
increase the volume and productivity of the products produced in this sec-
tor, which will ensure the population's food security and adequate food
supply. Increased labor productivity results in a reduction in livelihoods,
and also saving working hours. We know that technological innovations
can be driven by increased labor productivity. Small farms do not have the
economic means to go about it.

An analysis of the key economic efficiency indicators of land use by
small farms shows that there is not yet a high level of rational use of agri-
cultural land, but there are still resources to increase.

Moreover, we know that the use of fixed production assets depends on
the development of agriculture and the improvement of its structure. Com-
missioning of new technical means of production in the agrarian sector of
the republic actively influences the production process, ensures increase
of labor productivity and efficient use of fixed production funds.

One of the main sources of economic efficiency of using farm produc-
tion funds is improving the quality of production facilities and reducing
the cost.

At present, the problem of improving the livelihoods of livestock, im-
proving seed production is one of the key areas of crop production, im-
proving young animals and their quality indicators, as well as the use of
local building materials. connected.

This is because the creation of a cheaper and more stable feed base,
which is directly dependent on farms, means that milk and meat and other
animal products are growing and cheaper.

One of the main ways to increase the efficiency of utilization of
production funds is to accelerate the circulation of working capital. This is
possible by reducing the time spent on both production and circulation. In
order to reduce production time it is necessary to create relatively fast
growing plant varieties and animal breeds, to apply them for production,
to reduce harvest time, to increase crop and animal productivity.

In addition, profitability of farms is also a key issue. The farm is con-
sidered profitable when the income from the sale of the product can provide
a certain profit along with the cost of producing and selling the product.
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Thus profitability characterizes the efficiency of a business, creates an idea
of an enterprise's ability to increase its capital. However, we cannot say the
whole thing about farms.

Implementation of joint goals in the agrarian sector, as in various sec-
tors of the economy, is based on the effective cooperation of the partici-
pants. In other words, more successful results can be achieved through the
establishment of cooperative relationships based on voluntary pooling of
resources of individual economic entities. This is because economic inte-
gration and relationships based on cooperation are the process of economic
activity, convergence, interconnection, and production and economic align-
ment with each other in the agricultural sector, production, delivery, pro-
cessing, storage and delivery to consumers. Most importantly, it allows
individual entities to jointly use land, machinery, etc., which is ultimately
more efficient. In particular, it is imperative to establish cooperative links
for agribusiness entities whose land areas vary between 0.7-1.2 ha [1,11]

Statistical reports on agricultural co-operation in Azerbaijan clearly
show that the situation in this area is not satisfactory. According to official
statistics, the number of agricultural cooperatives with legal entity in the
country was 73 in 2010, down from 18 in 2017 to 55, and in 2018 it
dropped to 45, compared to 2017 [11 ]. Thus, the number of these cooper-
atives, promising great economic benefits, has continued to decline year
by year due to poor understanding of their essence and low incentive meas-
ures by the state.

In the developed countries, agricultural cooperatives are seen as a pre-
requisite for the existence of the village, and state regulatory mechanisms
are used for this purpose. This arrangement is implemented at the first stage
through direct budget support from the government to agrarian coopera-
tives. There are basically three forms of budget support:

1. Compensation of high costs (fuel, seeds, etc.).
2. Direct support for the production and sale of agricultural products

(eg subsidies).
3. Tax exemptions and credit concessions for cooperatives [1].
In these countries, measures aimed at the dynamic and effective de-

velopment of agricultural cooperation in the agrarian sector play an impor-
tant role in ultimately meeting the population's demand for food.

Result
In the direction of modern development of agrarian cooperation in the
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Republic of Azerbaijan, the state is constantly improving the legal frame-
work for defining a new strategic line. In this regard, the special mention
of the Law of the Republic of Azerbaijan “On Agricultural Cooperation”
and the “State Program on Development of Agricultural Cooperation in the
Republic of Azerbaijan for 2017-2022” should be specifically mentioned
[1,12].

It should be noted that there is a need for a proper mechanism for co-
operative landowners who cannot effectively use land, and it is also im-
portant to increase the role and control of local and municipal authorities.

It is also known that the sale of agricultural products is one of the main
areas of activity for any category of farming. Of course, consumer coop-
eration plays a big role, as its main function is to make procurement activ-
ities primarily aimed at improving the welfare of the population. In this
regard, it is important to strengthen the activities of sales cooperatives. It
is advisable to interact with large logistics centers to ensure that cooperative
products can be accessed by network companies. 

Analyzes show that small farms in Azerbaijan are one of the problems
that impede agricultural productivity and competitiveness. The Strategic
Road Map for the production and processing of agricultural products in the
Republic of Azerbaijan shows that the average area of land owned by the
372,000 producers who apply to the Ministry of Agriculture for state sup-
port for fuel and motor oils per hectare is 3.4 hectares. However, studies
show that the areas under cultivation, which are the absolute majority of
producers, are below average. Farms up to 3 ha occupy 71% of total farms,
17.1% to 3-4.9 hectares, 8.4% to 5-9,9 hectares, 2.2% to 10-19,9 hectares.
The area of 20-49.9 hectares is 1 percent, 50 hectares and more – 0.4 per-
cent. A similar situation is observed in livestock farms. In order to achieve
high results in this area, it is necessary, among other things, to combine
small, low-income rural and farm-based cooperatives on a voluntary basis
and to develop cooperative relationships using the best examples of inter-
national practice. [1,10]

Cooperatives are associations that combine the creation of autonomous
and democratic governance to improve the economic status of people with
limited resources. The main benefits of agricultural co-operation are the
expansion of wealth and ownership of agricultural farmers, efficient spend-
ing and financial transparency, increased competitiveness and markets,
lower production costs, and more.
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Thus, the establishment of cooperatives will help increase incomes in
agriculture, generate larger profits at lower costs, and increase agricultural
productivity and stimulate agricultural exports. In our opinion, the state
can achieve significant acceleration of agricultural production and increase
export potential by creating effective incentives for expanding coopera-
tion.

REFERENCE:

1. Law of the Republic of Azerbaijan “On Agricultural Cooperation” and
“State Program on Development of Agricultural Cooperation in the
Republic of Azerbaijan for 2017-2022” 

2. Aliev.I.H. "Socio-economic problems of ensuring sustainable devel-
opment of the agrarian sector in the context of globalization." Baku.
Science 2008. 400 pp. 

3. Salahov S.V. Ləri Problems of state regulation of agrarian sector Bakı,
Baku, ―Nours‖, 2004, 503 p. 

4. MS Huseynov, VT Amrahov, AM Gasimov, AF Hasanov, NA Nari-
manov. Diversification of agrarian production structure (on the exam-
ple of Ganja-Gazakh economic region). - Baku: Science Development
Fund, 2016. - 168 pages.

5. Vusal Wear. Economic modernization. Center for Strategic Studies
under the President of the Republic of Azerbaijan. Baku 2014-312 p. 

6. Ahmadov. RK "The role of tax incentives in improving the financial
security of the agrarian sector". Taxation Journal of Azerbaijan, 2015,
№5, pp. 149-161

7. Stiglis C. "Globalization and its Discontents," Baku, 2006, p. 280, 
8. Drucker Peter F. Business and Innovation. Innovation and Entrepre-

neurship. Pear. c English M .: Search: Williamc, 2011.-380 c. 
9. Casson, M. (1982/2003) The Entrepreneur: an Economic Theory (Sec-

ond Edition), Cheltenham, Edward Elgar. 
10. https: //mida.gov.az/documents/strateji_yol_xeritesi_kend_teserru-

fati_mehsullari_istehsalina_ve_emalina_dair.pdf
11. http: //www.stat.gov.az
12. http: //agro.gov.az/
13. http://edf.gov.az

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (17) 2019

THE ROLE OF COOPERATIVES IN ENSURING ECONOMIC 
EFFICIENCY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

173

ECONOMICS



ZIVAR�SAFIYEVA
PhD student, Baku State University

e-mail: safiyeva_zivar@mail.ru

UDC 330.322

INVESTMENT�IN�THE�NON-OIL�SECTOR�OF�THE�
ECONOMY�OF�AZERBAIJAN

SUMMARY

The article is dedicated to investing in the non-oil sector of the econ-
omy of our country. Investments fall into the main category of studying the
economy of any country. This article defines the concepts of investment
and investing.

Investment has always attracted the attention of economists, because
the favorable investment atmosphere in the country gives impetus to the
further development of the country's economy. Identified problems of in-
vesting in the economy of Azerbaijan. Proposed tables and a graph of sta-
tistical data for the past year in different sectors of the economy of our
country. In conclusion, it can be concluded that not only the oil, but also
non-oil sectors of the economy of our country are acceptable for invest-
ment.

Key words: investments, investment, risks, non-oil sector, entrepre-
neurship.

Investments, i.e. periodic investments, are necessary for the efficient
operation of any production system. There are many approaches and defi-
nitions for the essence of investment. 

For our national economy, the term "investment" is practically a new
category. 

Previously, the centralized planning system used the concept of "capital
investments", which meant all costs of reproduction of fixed assets, includ-
ing the cost of their full recovery, as well as the cost of creating working
capital. The concept of "capital investments" was considered as a concept
identical to investments.

Investments are monetary funds, bank deposits, shares, bonds and other
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securities, technologies, any other movable and immovable property or
property rights, copyrights, intellectual property invested in the objects of
entrepreneurial and other activities in order to make a profit or achieve
other positive effect.

Investments include only those that result in an increase in equity cap-
ital, which is due to net profit. The growth of equity capital should be suf-
ficient to make it possible:

-To compensate to the person who invested capital the refusal to use
the available assets for consumption in the current period;

-not to go into losses because of risk;
-Predict and not suffer losses from inflation in the coming period.
The subject of investment activity is specific objects where investments

are made: securities, scientific and technical products, etc.
The development of our economy and national society, investment ac-

tivity has a great impact on the development of our economy and national
society. In order for organizations, entrepreneurs and the state to be able to
steadily increase the total working capital, they need competent manage-
ment of planned investments. In general, the goal of any investment process
is to increase income and derive benefits while minimizing possible ex-
penses.

In general, investment management is a rather complex system of cer-
tain methods and principles, which are aimed at the effective implementa-
tion of promising investment methods in various investment projects. In
essence, investment management provides for the analysis, foresight and
further planning of the market situation, which contributes to the competent
and rational use of available capital.

In the market economy the growing social and economic demand of
the society, implementation   of the achievements of STP in production,
full and effective use of existing production facilities, depends on the in-
flow of investments. From this point of view, the importance and role of
investments in the life of the society is increasing. Experts estimate that in
order to raise the level of the country's economy to the level of developed
countries, investments of about $20-22 billion will be required over the
next 15-20 years (excluding the recovery of the oil and gas sector and oc-
cupied territories). The high level of poverty in the country's population,
low income levels and other economic and legal factors have a negative
impact on investment in the country.
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Investments are beneficial for the economy of any country. Azer-
baijan is not an exception. Normal development of the economy of any
state is impossible without any investments. Investments at the macro level
are considered important: 

- implementation of an extensive policy of reproduction process;
- Structural reorganization of social production and proportional de-

velopment of all spheres of social activity;
- promoting scientific and technological progress, improving the qual-

ity of products and ensuring the competitiveness of the country;
- creation of the necessary raw material base for industry;
- development of civil engineering, healthcare, culture, higher and sec-

ondary education, as well as other social problems;
- Solution of partial or full easing of the unemployment problem;
- environmental protection;
- state defense capability and a number of other issues.
The oil sector plays a leading role in Azerbaijan's economic develop-

ment. Despite this, the non-oil sector has become central to overall eco-
nomic growth in recent years. 

In the non-oil sector of the economy, in January-September 2017,
added value amounted to AZN 3,1327.2 million, and 56.5% of this was ac-
counted for by social and other services, trade, repair of vehicles and con-
struction sites.

About AZN 362.7 million ($213.34 million) or 37.8% of AZN 960.3
million ($564.85 million) was invested in the non-oil sector in January
2018, related to all sources of financing in fixed assets for economic and
social development. This is by 68 percent more than in the same period
last year.

Construction and installation works accounted for 72.4% of the total
investments, construction of production facilities - 83.5%, maintenance fa-
cilities - 11%.

The main priority sectors in the development of the non-oil sector in
Azerbaijan are agriculture, tourism, information and communication tech-
nologies and production.

Value added in the non-oil sector of the country's economy in Janu-
ary-September 2017 increased by 2.5% compared to the same period last
year. The share of value added in the non-oil sector in GDP was 62.6%.
The most promising areas for non-oil sub-sectors were transport and ware-
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housing, trade and transport.
The growth rate of value added in 2017, created in all areas of the non-

oil sector, was relatively high compared to the same period of the last 2016:
in agriculture, forestry and fishing 2.8%, construction of 1.5%, trade and
repair of vehicles 2.1%, transport and storage sector 5.8%, accommodation
of tourists and catering by 3.2%, information and 6.2% - in the field of
communications and 1% - in social and other services.

The volume of value added in the non-oil industry in January-Septem-
ber 2017 increased by 3.7% compared to the same period last year and
amounted to AZN 2170.3 million. The share of the non-oil industry in GDP
was 4.3%, the share of the non-oil sector - 6.9%, and the share of the non-
oil industry in value added was 10.8%.

In January-September 2017, production increased in the non-oil man-
ufacturing industry, including foodstuffs (0.7%), construction materials
(29.3%), chemicals (18.1%), rubber and plastics (85.2%), machinery and
equipment (27.7%), textiles (73.8%), electrical equipment (65.7%), com-
puter, electronics and optical products (35.0%), furniture (16.6%), (37.9%)
and other areas.

In January-September 2017, 41.7% of the total investment in the econ-
omy, or AZN 4,623.0 million, was directed to the non-oil sector. 7.5% of
investments in fixed assets, 18.1% of investments in non-oil sector or 834.3
million manats used in the development of non-oil squat.

Tab.1
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In January-September 2017 in Pirallahi "Pirallahi" solar power plant,
Balakhani Industrial Park, the city of Yevlakh Varvara planting and breed-
ing rice in Lankaran, "Caspian Palace" hotel complex, Balakan Balakan
hydroelectric power plant, Jalilabad grain cleaning and packaging enter-
prise, Gedebey lemonade plant, Neftchala Industrial District, 110/35/6 kV
Neftchala substation, Shamkir branch of Narimanovsky district company,
Bakhmatli electric substation in Zagatala district and others. The facilities
were put into operation.

In our country, the economic strategy is practically not a benchmark
in everyday economic life and economic management. If we do not under-
stand the essence of the investment policy from which it should be based,
we lose the link between the investment policy and the economic strategy,
and thus the possibility of its implementation. It is very difficult to achieve
success without a well-founded investment policy, which is based on the
relevant legislation and serves the goals of economic strategy.

In order to implement a properly implemented investment policy, the
first step is to ensure that those who develop it are highly qualified and
versatile economists. One of the reasons for the failure of our country's
economy in attracting investments is the lack of qualified personnel. We
need to use foreign specialists to solve problems.

Investment policies that do not rely on scientific research and ignore
the possibilities of their application in the interests of economic develop-
ment are not capable of fulfilling their role in the implementation of eco-
nomic strategy. 

All facts are based on statistical data in the study of any problem.  If
they are unreliable, the conclusions will lead to wrong results. The system
of collection, processing and use of statistical data in Azerbaijan is at such
a level that it cannot contribute to the justification and implementation of
a full-fledged investment policy.

The non-oil sector in Azerbaijan, including international trends in the
sustainable development of the non-oil industry, has been rated by rating
agencies.

Diversification of the economy as a result of the strategy aimed at the
development of the non-oil sector in the rating of the Economic Forum in
Davos brought the economy of Azerbaijan to the 39th place and the 1st
place on MDF.

Despite all these achievements, the export potential of the country's

178 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (17) 2019

ZIVAR SAFIYEVAECONOMICS



non-oil industry is low in innovation activity. This is most often observed
in the lower regions of the manufacturing industry. The development of
non-oil industries is considered important both for acceleration of social
and economic development of regions and for increase of state budget rev-
enues and its formation from different sources, increase of export revenues,
production of import-substituting and export-oriented industrial products.
at the same time, agriculture, tourism and information and communication
technologies are the key priority directions in the development of non-oil
industry of the country.

The key direction of activity in the non-oil industry are enterprises or-
ganized as an important part of the economy. Enterprises serving for the
supply of products and services necessary for the society, regardless of the
form of ownership, are legal entities that provide public demand for the
product in order to pay for and profit, producing and selling services as an
independent economic entity.

According to the State Statistics Committee of the Republic of Azer-
baijan, by the beginning of 2017 there were 2,583 industrial enterprises
operating in the country, of which 2,552, or 98.8%, are concentrated in the
non-oil industry, 48.4% of these enterprises are small and 51.6% - medium
and large enterprises.

Tab.2

In terms of the scope of industrial production, enterprises are divided
into three groups:

(a) The product preparation phase: for example, plants that produce
products such as metallurgy, piston, tire, rollers, gearboxes, carburettors,
etc. 

b) Industrial enterprises covering two or more stages of production;
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for example, knitting factories with spinning, weaving and finishing work-
shops;

(c) Enterprises covering all stages of production; for example, cars,
tractors, refrigerators, etc., such as those producing finished products.

t present, the regions of Azerbaijan play a very important role in build-
ing their capacity. From this point of view, the development of regions,
creation of complex industrial potential in regions and industrial centers,
its strengthening is in the center of attention. Today, all conditions neces-
sary for the development of industry in our Republic are available.

The main tasks of the regional policy in our country are the following:
- Integration of all regions of the country into a single national market, 
* forming a single national market;
- Reducing regional inequality, developing the economy of backward

regions
- regulation of the urbanization process;
- full development of natural resources and commodity potential;
- Efficient placement of new industrial facilities.
Dependence of national economy development on the production of

one product creates serious risks for the sustainability of economic devel-
opment. In countries where oil production dominates, the socio-economic
situation depends on the price of oil on the world market. Changes in oil
prices also cause shocks in the national economy. This situation is accom-
panied by a significant loss of income and has a negative impact on eco-
nomic development.

The mechanism for regulating the development of the non-oil sector
in the national economy reflects the totality of means and methods of in-
fluencing the economic policy of the state, which can be divided into con-
ditional macroeconomic, microeconomic and institutional groups. Thus,
investments in this area should be aimed at achieving excellent develop-
ment of any sector of the national economy.

The impact of the existence of natural resources on the national econ-
omy has been significant. An important part of Azerbaijan's natural re-
sources is the share of mineral resources, especially hydrocarbon (oil and
gas) reserves, which are of particular importance for the development of
export potential.

Factors determining the development of the industry are the level of
development of infrastructure and related areas in the country, availability
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of qualified personnel, etc. From this point of view, the development of
production and services is crucial in terms of efficient use of resources and
economic growth.

The development of industrial production in Azerbaijan should take
place in two directions. Firstly, the creation of new enterprises, which
should be restored or replaced by existing industrial enterprises, and, sec-
ondly, the creation and development of new production.

In order to ensure the development of the non-oil sector in Azerbaijan,
it is necessary to improve the necessary institutional and cultural founda-
tions, i.e. to develop commodity and money markets, to develop or attract
specialists in the field of non-oil deposits, etc.
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SUMMARY

The article is devoted to the study of the social sphere as one of the
main directions of the state economic policy. It explores the features of the
development of social infrastructure in large cities and regions. The expe-
rience of developed countries that are distinguished by effective social poli-
cies is also studied here. It justifies the need to increase spending on such
social areas as landscaping, education, health, cultural events, etc. In con-
clusion, recommendations are given for improving social policy, which will
serve as an incentive for the socio-economic development of Azerbaijan.

Keywords: social policy, social infrastructure, economic development,
government regulation, quality of life

As the experience of developed countries in ensuring the basic needs
of people shows, social infrastructure plays an irreplaceable role in eco-
nomic development and it is known to be a major component of quality of
life. It is referred to ensuring diversity and accessibility of goods and serv-
ices related to housing, everyday life, health and social protection, employ-
ment, movement in migration, organization of people’s leisure and free
time, development of skills, and a spiritual world for people. [1, p. 119] In
the modern world, the integrated development of social infrastructure plays
an important role in strengthening the country's economic potential. In this
regard, the activity of social infrastructure and the study of its development
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has a special theoretical and practical significance.
As you know, with the growth of diversified economy, social infra-

structure takes on a larger scale. Formation of new areas in the regions
within the country, expansion of cities and towns, and other ongoing pro-
gressive changes in society are the reasons for the development of corre-
sponding social infrastructure. Social infrastructure is formed according to
society and people’s needs, and alongside with continuous development,
is further improved. In the socio-economic development of a country, sig-
nificance and role of these regular processes are undeniable. In general,
development of social infrastructure occupies an important place in socio-
economic development of a country. That is why country's social policy
provides a chance for implementation of important tasks such as improving
living and working conditions of people, adhering to the principles of social
equality in each sphere of social relations, eliminating social inequality,
etc. In the conditions of modern market relations, the implementation of
these tasks is possible only with the help of accelerating scientific and tech-
nological progresses based on intensive and comprehensive development
of material production, increasing the overall efficiency of labor collectives
and society. Along with this, it is necessary to ensure the use of social in-
frastructure in all spheres of public life. An increase in the efficiency of
economy and social infrastructure occurs in connection with the needs of
society.

From a theoretical point of view, the system of indicators that deter-
mines the economic efficiency of social infrastructure and the methodology
for their calculation is not quite perfect today. Two approaches are known
for determining the economic efficiency of social infrastructure at micro
and macro levels. However, an appropriate technique has not yet been de-
veloped for a specific assessment of its effectiveness. As it is known, de-
pending on the sectors of economy, the corresponding spheres of social
infrastructure are formed and developed. For example, depending on the
development of new areas, growth of cities and towns, commercial, cul-
tural, domestic, and communal spheres, as well as healthcare and education
fields are all expanding. In the era of the USSR, the prevailing opinion was
that the local approach is not suitable for determining the economic effi-
ciency of social infrastructure. More specifically, the issue of economic ef-
ficiency of social infrastructure was considered at the macro level as a
result of the concentration of socio-economic development. Even though
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it is impossible to determine the role and importance of individual areas of
social infrastructure by a direct method, it is possible to reveal it indirectly,
for instance, by comparing specialized and non-specialized labor, etc. It is
important to emphasize that to increase the efficiency of economy an in-
fluence of social infrastructure in all spheres of society should be strength-
ened.

New attitudes towards qualitative changes in social infrastructure come
from the following reasons:

• the highest goals of the state are reflected here.
• it is in this area that the benefits of economic performance are real-

ized
• the role and importance of the areas of social infrastructure in the di-

versified development of a market economy are growing. This is reflected
in the economy, especially from the perspective of the improvement and
strengthening of social factors.

• spheres of social infrastructure have great potential in increasing the
role of the human factor in social development and the formation of an ac-
tive life position of members of society.

• development of socio-cultural life of a country allows an objective
assessment of problems of the current period, etc.

In modern conditions, the problems of a gradual increase in the effi-
ciency of economy set a comprehensive and intensive development of the
areas of social infrastructure as a paramount priority. After the collapse of
the USSR during the transition from a centrally-administrative economy
to a market economy, in order to achieve the dynamic development of the
main branches of the economy, corresponding changes took place in the
legislation. In particular, to solve socio-economic problems in the regions
of the country, as well as to expand the network of social infrastructures
and their state the following points were set as the main objectives:

• increase in fiscal sustainability and the adoption of sound monetary
policies;

• implementation of reforms regarding private and public enterprises;
• development of human capital;
• development of a favorable business environment;
The implementation of the above strategies will accelerate the devel-

opment of social infrastructure sectors in the regions of Azerbaijan.
In the context of globalization, the study of the determining factors in
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the development of social infrastructure, the rationale for the use of enter-
prises of social infrastructure, the optimization of the methods involved in
these processes, increase in the effectiveness of local governments confirm
the relevance of a fundamental study of this topic. Implementation of sci-
ence-based policies by the state is one of the most important strategic issues
since timely and correct implementation of this policy means successful
accomplishment of the goals set. It is necessary to use the socio-economic
instruments used in foreign practice, considering the national characteris-
tics of a consistent and right social policy of the state. However, each coun-
try has its distinctive features in the implementation of social policy.
Moreover, significance and role of budget are considered in foreign coun-
tries as solving these problems effectively requires large costs. It should
be noted that the main basis for the implementation of social policy is state
laws and regulations. More precisely, in the regulation of socio-economic
development, the role and functions of the state have further expanded. In
a modern market economy, the distribution of investment and financial re-
sources between regions is one of the most important tasks of the state.
Comprehensive measures regarding the regulation of social infrastructure
in the regions are carried out by regional governing bodies. Studies show
that incentive tools are widely used in the implementation of regional poli-
cies. Thus, in underdeveloped regions primarily to accelerate the develop-
ment of production sectors a special place is given to economic
mechanisms. It is necessary to resolve issues of the tax rate, soft loans, the
formation and development of infrastructures through the allocation of
budget from the state. Along with this, to solve the problems in the regions
it is suggested to create special regional development funds. For example,
an analysis of the economic development processes of the EU countries
show that the creation of effective economic institutions and financial funds
has been important since the 1960s. In the twentieth century while accel-
erating the processes of economic development in Western Europe a special
place was given to developing optimal regional policy mechanisms for
quick solution of unemployment problem. Even in the higher structures
and in the main regulatory regional organizations of the EU, in connection
with socio-economic development, appropriate structures, organizations,
bureaus, commissions, etc. were created. The main guideline of the regional
policy of the EU countries aimed at the optimal use of human and material
resources. In practice, specific economic mechanisms for the implementa-
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tion of state social policy should be developed. These mechanisms, along
with ensuring the dynamic and sustainable development of the state econ-
omy, its integrity and independence, should also reflect the characteristics
of each region separately. To develop such mechanisms, it is recommended
to adhere to the following basic principles:

• ensuring the correct and efficient distribution of posts between central
and regional governing bodies;

• in addition to the creation of conditions for socio-economic develop-
ment, paying attention to the public interest;

• implementing regional policy, considering the characteristics of the
regions;

• ensuring the transparency of economic mechanisms used in the im-
plementation of regional policies.

One of the important directions of social policy of the state is the elim-
ination of socio-economic problems of the population. In the last 20 years
there has been a significant acceleration in state social policy. In this di-
rection, the experience of countries like Germany, Belgium, England, etc.
can be considered effective. In these countries, a systematic socio-eco-
nomic development of the regions is primarily ensured by creating a strong
base of social infrastructure and improving regulatory mechanisms for the
use of targeted state budget funds. In countries such as Denmark, France,
and Japan, for sustainable socio-economic development of the regions, spe-
cial state control is carried out over subsidies and financial resources are
allocated to strengthen the fundamentals of social infrastructure in the re-
gions. In Canada, regional and local budget organizations play a large role
in these processes. So, in this country the types of taxes are not determined
at the state level for this reason, local governments themselves formulate
tax policies. As a result, a more effective way to fix social problems is con-
sidered to be the correct distribution of financial resources.

Social infrastructure sectors play an important role in meeting the
needs of people. For example, education, healthcare and service sector af-
fect the spiritual enrichment of society. Positive performance in social in-
frastructure fields has a positive effect on the development of productive
forces, an increase in domestic social product and national income. Social
infrastructure can also be evaluated as the fixed capital of regions and of a
whole country.

In the process of economic development, several indicators are used
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to determine the economic efficiency of social infrastructure. These include
life expectancy and a decrease in the incidence of diseases, education of
the population, cultural level of development, improvement of housing and
communal conditions, increase in the quality of domestic services, number
of retail and public facilities, expansion and improvement of passenger
transport, etc. In our opinion, these indicators create additional incentives
for socio-economic development.

Summing up, we can say that the following points are identified as the
main directions of state social policy:

• development and implementation of an optimal and multi-functional
mechanism of social infrastructure;

• updating and improving the concept of state regulation of infrastruc-
ture development, which allow to reduce the gap between villages and
cities.

• increasing the efficiency of social infrastructures in regions, organi-
zation of joint cooperation between civil societies, public organizations,
local governments, and the state;

• development and application of “Pilot” projects based on the study
of foreign experience;

• development of norms and standards that meet the requirements of a
modern market economy;

• improvement of virtual services in connection with the accelerated
development of information and communication technologies;

• improving the separation of powers between local self-governing
bodies based on an objective assessment of the unified network of social
infrastructure in the country.
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SUMMARY

The requirements of the new standard will have a positive effect on the
banks. Many bank managers will focus more on improving the quality of
their products, since the new standard impairs the creation of a new model,
which will increase the cost of the Income and Loss Statement. This, in
turn, will show its negative impact on financial results. Therefore, banks
facing the threat of total capital deficit today need to take stabilization
measures earlier in order to keep their financial standing stable. Banks
will gradually short-term their portfolios, will make changes in their ac-
counting policies and business models regarding the new requirements of
IFRS 9.

Key words: IFRS, aggregate capital, financial Instruments, Risk, Im-
pairment.

Introduction.
“Financial instruments” standards No.9 take a special place in the In-

ternational Financial Reporting Standards system. “Financial instruments”
standards No.9 in the International Financial Reporting Standards system
is an international financial reporting standard that defines the order of
preparing and submitting of financial reports in connection with the re-
quirements for recognizing, assessing, depreciating and changing of the fi-
nancial assets and liabilities as well as general hedging rules.  

It is the principle of recognizing of expected credit losses during the
activity of the financial instrument.  

“Financial instruments” standards No.9 of the International Financial
Reporting Standards came into effect on 1 January 2018. The reason for
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creating of this standard was the disclosure of creating of the supposed re-
serves sufficiently after the global financial crisis in 2008 [5].

The solvency of a borrower or possible future changes that may happen
in economy on the whole were not considered in the calculations during
the application of the IFRS standard No.39.  They just stipulate the actuality
of the subject of the article.  

Contents of the article.
It changes the procedures of reflecting of the IFRS financial instru-

ments No.9 in the financial reports to a considerable extent. The main
changes are as follows:

1. Firstly, the classification of the financial assets has changed. Such
as, the IFRS No.39 divides the financial assets into 4 categories:

a) Financial assets reflected in the fair value via profit or loss; 
b) Investment kept till the payment term finishes;
c) Bills payable and receivable;
d) Marketable financial assets “Financial instruments: over recogni-

tion and assessment” national accounting standard No.36 for commercial
organizations. Article 45) [3]. 

Every financial analyst must consider 4 key moments that he must
know about 9 Financial instruments standard of the IFRS. 

1. Classification and assessment of the financial assets.
New standard No.9 of the IFRS divides financial assets into 3 cate-

gories against the previous standard:
a) Financial assets assessed with the amortized cost;
b) Financial assets “Recognized with Fair Value in Aggregate Profit”;
c) Financial assets “Recognized with Fair Value in the Profit and

Loss” [4].
Classifying and reflecting of securities in the accounting after coming

of the property right into effect, requires for classifying of the financial as-
sets according to the business model and measuring  of them with amor-
tized or fair value under the cash flow agreements.

If the IFRS standard No.39 mostly required for creating of the reserves
under the losses incurred, the new IFRS standard No.9 requires for creating
of the reserve over depreciation in every date of reporting. It was consid-
ered in the previous reserve model that an asset will not considered as de-
preciated unless any negative event occurs and causes the asset to be
depreciated.  
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2. Classification and assessment of the financial liabilities.
The classification and assessment of the IFRS 9 financial liabilities are

divided into 2 categories:
- Financial liabilities accounted with the amortized cost;
- Financial liabilities accounted with fair value [2].
The accounting of the financial liabilities remained unchanged in com-

parison with the IFRS standard 39. But it is not excluded that the financial
liabilities accounted with fair value regarding the credit risk is recognized
in other total profits. 

3. Hedging (that is, insuring of risks) accounting.
The IFRS standard No.9 offer new hedging model of accounting during

the exposure to the hedged financial and non-financial risks.
4. Depreciation. The depreciation model which is the biggest differ-

ence of the new standard, is applied to the financial assets accounted with
amortized costs. The IFRS offers “supposed credit loss” model for assess-
ing of the depreciation of the financial assets No.9. 

The key moment that differs the IFRS 9 and IFRS 39 from each other
is the supposed credit loss. The key requirement of the IFRS standard No.9
is to create a reserve for possible losses according to the level of changing
of the credit quality of the financial assets after the preliminary recognition
on each date of reporting. The companies must assess whether credit risk
happens considerably over the financial instrument on each date of report-
ing. The creation of possible loss reserves and recognition of them in the
financial reports directly depend on this assessment [1].

The key requirement of the IFRS standard No.9 is that if considerable
change happens in the credit risk after the preliminary recognition, then
the reserve is created in the value of credit losses expected over the whole
period of the asset. If considerable change does not happen, then the reserve
is created in the value of expected credit losses for 12 months. 

Credit loss means that the current net value of the cash inflows con-
sidered in this Agreement over any financial instrument is not equal to the
current net value of the supposed future cash inflows over these instruments
[6].

The IFRS standard No.9 clarifies the credit losses and credit losses ex-
pected. 

The credit losses mean that the current net value of the cash inflows
considered in this Agreement over any financial asset is not equal to the
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current net value of the supposed future cash inflows over these instruments
on the date of reporting [7].

Conclusion.
The expected credit losses are guessed by multiplying of the possible

credit losses to the interest rate of their probability of occurrence. 
It suggest creating of the depreciation model of the IFRS standard No.9

over the following financial assets.
- Financial assets accounted with amortized costs;
- Borrowed financial assets accounted with fair value;
- Accounts receivable over rental operations;
- Debt liabilities provided;
- Financial guarantee agreements [8].
The reserve over the financial assets is conducted in the shortened way

and the increase or decrease of the reserve is known in the profit and loss.
The created reserve is recognized by decreasing the balance value of the
accounts receivable but not in the liabilities in the balance report. At the
same time, we should note that the standard advises to create reserves on
the date of reporting but not at the moment of recognizing of the financial
asset. 
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SUMMARY

The scientific article discusses the features of foreign policy after the
Cold War. First of all, justifies the complex political nature of the time.
Since it is noted that the second half of the twentieth century was remem-
bered by dynamic social and political processes. The author believes that
this period was a new stage for the formation and realization of the na-
tional interests of all states of the world. In this regard, the UK is more ac-
tive in the new conditions of international relations. After the capitulation
of fascist Germany, Great Britain began to actively determine the main di-
rections of its foreign policy. The characteristic side of the foreign policy
of Great Britain in the new period was that it attached particular impor-
tance to alliance with the United States. It was believed that allied relations
with the United States provide an additional impetus for the realization of
national interests. The article also analyzes the UK strategy towards Eu-
rope.

Keywords: Great Britain, GoldWar, USA, USSR, Europe, foreign policy
interests.

Introduction
The socio-political life of the world in the second half of the 20th cen-

tury can be characterized as the beginning of a period of extremely com-
plicated but controversial events and processes. After the fall of the Fascist
Germany, the new superpowers of the modern world - the USSR, the US,
England, France and China - embarked on the world diplomacy. Each of
these states had specific goals and intentions, with Great Britain taking on
a special place. The dominance of Great Britain in world politics is over
400 years old, but each stage of the great era is selected by its own charac-
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teristics. After the Second World War Great Britain lost its world title and
following the Cold War years, started to focus on the subsequent trends in
its foreign policy strategy: a) the US; b) Russia; c) relations with the Eu-
ropean Union; d) Eastern countries, primarily relations with the Islamic
world. In this sense, more serious activity has been observed in the Persian
Gulf of Great Britain.

The�international�situation�after�the�Second�World�War
As is known, after the Second World War, radical changes in the inter-

national arena have always been a serious problem for British diplomats.
One of the main problems was the European integration. First of all, the
creation of the Council of Europe directly connected with Winston
Churchill, Great Britain's political figure, and the security of Europe after
the Second World War was one of the priorities of British foreign policy.
At the same time, the concepts of W. Churchill's European integration in
the post-war space clarify that the creation of the European Union is di-
rectly related to the British foreign policy.

In the field of European integration, Great Britain was more interested
in ensuring the security of Europe against the Soviet Union. In fact, the
struggle for European unification can be divided into two concepts - inter-
governmentalism and supranationalism. Continental Europe, especially
France, has always been opposed to Britain’s proposed European Union.

France wanted to create a group of European countries that would be
economically and politically independent of the United States. The French
and German integration engineers simply demanded supranational-state
character, which meant the submission of strong Britain's state sovereignty
to it. 

After the Second World War, the main goal of British foreign policy
was not to allow the United States to isolate itself from the European issues,
like it was after the First World War. Winston Churchill has set three pri-
orities for foreign policy: Transatlantic relations, the British Empire,
Friendship Association and Europe. [3, p.53] This doctrine, which forms
the basis of the British foreign policy over the years, is considered to be a
globalist tendency in its policy. British foreign policy has always been fo-
cused on ensuring global security, maintaining a global multilateral trade
regime and ensuring stability in the capitalist world.

British globalist foreign policy explains why it is opposed to European
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regionalism. In general, besides globalism, there were many similarities in
US and British foreign policy. However, Great Britain's superiority to the
United States during the Cold War era was related to the conditions of that
era. At a time when Europe was unable to provide its own security, Great
Britain, as a European security force, could not turn away from the United
States. Therefore, when Britain joined the European Union in 1973, the
main goal was to prevent the European regionalism and Europe's closure.

In modern times, Great Britain will be in alliance with the United
States, until Europe can independently ensure its own security. However,
at the same time, after Britain entered the EU, its political circles realized
that the United States supported it as a member of the EU. The reason for
British government's appeal for membership in the EU in 1961 was that
Europe emerged strongly and European integration could have an impact
on European regionalism at any moment, but Great Britain was not a mem-
ber of it. Great Britain was no longer a policy maker in Europe and Europe's
politics, it only responded to the policies of other states. As a result, Britain
lost its political weight in Europe. It was unable to have impact on issues
about Europe that concerned the United States, and ultimately there was a
danger of losing its allies, such as the United States. On the other hand, the
British's appeal has coincided with De Gaulle's proposals for political co-
operation among EU countries. Great Britain was afraid that Europe would
be under the influence of France. Moreover, De Gaulle's ideas on introduc-
ing independent foreign policy was disturbing US government. The biggest
blow to Great Britain - Europe's relation was the separation of it from Eu-
rope. As a result, British political circles viewed the state's involvement in
European integration as a sign of sovereignty. Great Britain viewed this as
the administration of Great Britain by Europe, and this conflict remains
unresolved problem between Great Britain and Europe to this day. The con-
temporary context of the Britain-European relations is, in fact, the correc-
tion of the wrong policy that has been going on for many years. Tony Blair,
as well as other European Union governments, does not agree with the Fed-
eration of European States, but supports the deepening of integration, the
modernization of the EU and the creation of an ideal Europe.

The Second World War has changed a lot in the world - the balance of
forces, the political situation, and the power centers of the world have un-
dergone certain changes. Until the Second World War, Great Britain dom-
inated the world politics, but after the war, the first place was taken by US
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and USSR. However, Great Britain did not want to reconcile with that so
quickly. As a result, Great Britain from the beginning of the 70s of the last
century has isolated itself from the world diplomacy, especially from Eu-
rope. Although this truth was first voiced by A. Douglas-Home, who was
the prime minister of the United Kingdom in 1963-64, the fact that the UK
joined the European processes, especially the European integration process,
was realized only in 1973. [1, p.129]

Moreover, Britain's foreign policy in 1950-1970s was directed to the
United States. It is not a coincidence that with the support of the United
States, Great Britain has strengthened its activities in the Western European
Union, with over160 American missiles launched in the country. In 1981
after R. Reagan government came to power, British Prime Minister T. Wil-
son, who had signed the Helsinki Final Act on August 1, 1975, substanti-
ated the need to participate in the United States “Star Wars” strategy. 1

Conservatives, who won the 1979 elections on May 4 formed a cabinet
headed by Margaret Thatcher. For the next decade, Margaret Thatcher's
program coincided with the US political line. As a result, on March 14,
1986, these two countries signed an agreement for participation in the “Star
Wars” program, however, there was no need to implement it.

Washington Summit signed between the US and USSR in December
1987 and Moscow Summit signed in May 1988 contributed greatly to the
decrease of international tensions. Due to the fact that the agreements were
signed, it was possible for the Soviet-British negotiations to take place (it
was about the abolition of short-range and medium-range ballistic missiles
in 1990-1993). As a result, from March 28 to April 1, 1987, M. Thatcher's
visit to Moscow took place, and during this visit, it was bilaterally agreed
to eliminate middle-range missiles.

New�stage�of�British�foreign�policy�and�Europe
One of the states that opened their doors to Russia at the time of the

collapse of the USSR in the early 90s of the twentieth century was Great
Britain. After the collapse of the USSR, one of the main focuses of the
British foreign policy was Europe.

The internal and external factors that made Britain to join European
integration were directly related to the fact that it shared borders with Eu-
ropean countries. As can be seen from the speeches of Winston Churchill,
where he talks about Britain and European integration, he supported it, but
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did not take part in this process from the very beginning. [4, p.359] Great
Britain through the European integration wanted to create a stable Europe
and to reconcile with Germany and France. After the Second World War,
Great Britain wanted to play a leading role in consolidating Europe and W.
Churchill’s activity for the creation of the Council of Europe proves this.

In general, British policy in the area of European integration was aimed
at preventing the European regionalism, which would destroy the interna-
tional order. Great Britain's attitude towards a global order is called glob-
alism. If Great Britain initiated the European integration process as it was
required by France and Germany, Europe would not lose its political weight
and would be a state that defines European policies. The result of early
non-alignment with Europe for Great Britain was that France and Germany
were key members in the decision-making process. Accordingly, Great
Britain was turned into a kind of European prisoner. Consequently, when
the European integration process began, British government supported it,
but refused to participate in this process, and then, after some period of
time, at any cost it was willing to participate in the process. [5, p.204]

To explain the attitude of the British foreign policy towards European
integration, let's look at the essence of British politics. In the nineteenth
century Great Britain was the main industrial and military state of the
world. Great Britain's interest as the world's leading economic force was
the maintenance of free trade. Since the British manufacturing industry
was strong in any country in the world, it openly controlled trade in all
markets of the world. World order has changed after World War II. Great
Britain gave its dominant position to the United States, but the position of
Great Britain as the industrial and political force of the world was stronger
than any other state in the capitalist world. In this context, the "special at-
titude" between Great Britain and the United States was shaped. After the
Second World War, the most pressing issue in British foreign policy was
Europe's security and Britain wanted to prevent the isolation of the United
States from European problems as it did after the First World War. In that
case, Great Britain would have to ensure the security of Europe against the
Soviet Union. 

As a result of this policy, a NATO organization emerged, which was a
success of British foreign policy and was a guarantee for Great Britain to
maintain a special relationship with the United States. On the basis of a
special relationship between Great Britain and the United States, both coun-
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tries were interested in maintaining the free trade system. After the Second
World War, Great Britain viewed the political and military issues from the
point of view of globalism, considering countries with global commitments
as global powers. It should be noted that, in general, such course of British
foreign policy was determined by the doctrine of W. Churchill, which is
the basis of the foreign policy of UK’s states. Here Winston Churchill has
set three priorities for British foreign policy: Transatlantic relations, the
British Empire, Friendship Association and Europe. This doctrine has be-
come a part of the post-war consensus policy. [8, p.93] 

However, as a consequence of the fact that the world was the legacy
of its past dominant position, Great Britain had more commitments than
other European states. British politicians were looking at events happening
in Europe more globally. In continental Europe globalism was not at this
level because no European country could reach the status of hegemony that
Great Britain has achieved: The Second World War destroyed the economy
of these countries. As a result, other European states were not involved in
the global order but in the transformation of their countries and the elimi-
nation of the danger of a future war. [7, p.5] French politicians, for exam-
ple, in order to compete with the United States offered economic
integration of Western Europe. Moreover, Great Britain was different from
France and therefore there was no threat of the next war with Germany. 

That's why the European integration was extremely important for
France and Germany. The major tactical mistake of British foreign policy
was that it refused to play an active role in the European integration, taking
into account the conditions imposed by France and Germany. [9, p.27] It
was not clear to the British foreign policy that the Great Britain did not
have access at that period of time. Great Britain could closely cooperate
with France and Germany and play a pivotal role in the European unifica-
tion, or after some period of time under the conditions of European states
could enter the European House and follow the policies of France and Ger-
many. Great Britain chose the second option incorrectly. France and Ger-
many supported Great Britain’s leadership in the process. However, only
after the supranationalism was adopted, France and Germany really needed
statehood. The position of France and Germany towards Britain could be
seen in the Council of Europe as supportive.

The fact that Great Britain did not accept the principle of statehood
costed it a lot. After the Second World War, as a result of the increasing in-
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fluence of the Soviet Union in Eastern Europe, British foreign policy has
established two major policy courses in Europe: not to allow the United
States to isolate itself from the events in Europe as it did after the First
World War and to create a Western European Union, based on the Anglo-
French partnership. Great Britain did not approve the proposal for the cre-
ation of the European Economic Community that was proposed by Paris
in 1945. Great Britain's Foreign Ministry, Chamber of Commerce, and the
Ministry of Finance have thoroughly reviewed this issue; The economic
ministers thought that proposal would damage the economic relationships
between Britain and states of Friendship Association, and the emergence
of a regional grouping against Britain's multilateral trade arrangement pre-
viously agreed with the United States would diminish the British-US rela-
tions. [6, p.871] 

Therefore, they rejected it. Consequently, the United States and the
states of Friendship Association were more economically important for
Great Britain than Europe. However, Foreign and Commonwealth Office
was more positive about the idea of the economic unification of Western
European countries. At the political level, the Labor Government of
Clement Attlee believed that increasing strength of Western Europe was
part of Europe's defense against communism; however, it strictly rejected
the supranational-statist principle. In continental Europe, it was believed
that the idea of sovereignty led to nationalism, and in Britain, the exact op-
posite was the main part of the principle of sovereignty and nationalism.
Subsequently, Great Britain wanted to create a European Union where no
room for supranationalism, but the unity of sovereign states would be.
However, France insisted that this unity should be the supreme body for
the new European development. 

Great Britain’s view of the Council of Europe can be imagined. It
somehow reminded the UN view of Europe. The Council of Europe works
mainly with conventions and intergovernmental organizations, trying to
create similar standards for democracy, human rights and common stan-
dards. It should be noted that the development of European integration into
this dimension today is due to the fact that the integration engine is an EU
supreme body. Integration would not have taken place if France and Ger-
many initially allowed the European coal and steel union to be intergov-
ernmental as Great Britain wanted, and today the European nations would
not have the high economic potential and social status existing. In general,
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experience has shown that Europe needed a truly supreme body to imple-
ment European integration.

The events that took place in Europe in the 1990s marked the occur-
rence of new Europe. The unification of Germany in 1990, the rebellions
in East European countries, and finally the collapse of the Soviet Union in
1991 demanded changes in European politics. At this time, European coun-
tries began negotiations on the formation of the European Union. Eastern
European countries have signed an agreement on economic and political
cooperation with the Russian Federation and have set up a TACIS program
for these countries. [2, p.48] These events led to the expansion of the East-
West European dialogue, which was founded by the CSCE in 1975.

In the new world order, the Council of Europe began to play an im-
portant role. The Council of Europe has become a bridge between Western
Europe and Eastern Europe for the new independent states. The urgency
of the Council of Europe was clear: newly independent states had to
strengthen their independence and develop democracy, and this was fully
related to the Council of Europe activity. 2  In the 1990s, there was a need
for the EU to become a force that sets the European political balance.

Under the new conditions of the international system, the EU was con-
cerned about its security and its independence from the United States. This
phase of integration has shrunk to the degree to which Britain’s sovereignty
is taken into account; however, it should be noted let's that the Single Eu-
ropean Act has already reduced the sovereignty of British Parliament. The
main goal of British foreign policy at this stage was to prevent the man-
agement of "Europe" within the European Union and the prevention of
hegemony of France and Germany. [8, p.29] British government supports
the economic policies of the Maastricht Treaty and stands for the free
movement of capital. However, it did not take part in the EU currency
union. That means that Great Britain did not transfer its currency reserves
to the European Central Bank but kept it. Another policy in which Great
Britain did not take part was the EU's social policy, and as a result, Britain’s
social security was worse than in most EU countries.

Conclusion
As a result, after the end of the Cold War, Great Britain clearly demon-

strated its commitment to active participation in the formation of the new
world order. First of all, Great Britain was trying to strengthen its position
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in Europe, and with the support of the United States used political and eco-
nomic influence rings. In addition, the growth of integration within the Eu-
ropean Union constitutes an important aspect of British foreign policy.
Great Britain, as a US ally in the post-Cold War era, also regarded it as an
important factor for its security. Nonetheless, with the support of the United
States, Britain’s desire to act as the sole center of power on the European
continent meant that the influence of other European states in world
processes would be limited.

REFERENCES:

1. Клепацкий Зб. Западноевропейские международные организации.
М., 2013, с.129

2. Кокшаров А. Удачный опыт // Эксперт. 20 26 марта 2006. № 11
(505). С. 48 - 52. 

3. Blair Т., Brown G. Britain's Future in Europe//The Independent. Thurs-
day, 14 October 1999, P.53

4. Bouteillet-Paquet, D. Passing the buck: a critical analysis of the read-
mission policy implemented by the European Union and its Member
States Текст. / D. Bouteillet-Paquet // European Journal of Migration
and Law. 2003. — №5.-P. 359-377.

5. Dummet, A. British race relations in a European context Текст. / A.
Dummet // Race relations in Britain / ed. Blackstone Т., Parekh В.,
Sanders P. London, New York : Rutledge, 1998. - P. 204-220

6. Hague Bluth C. The British road to war // International Affairs. 2004.
Vol. 80, N 5. P. 871-892

7. Kohut A., Toth R.C. Trade and the Public. News release // Times Mir-
ror Center for the People and the Press, December 13, 2004, P.5

8. Philomena Murray «Europe redrawing boundaries»,  Melboirne, 2007,
p. 93 Rubinstein D., Pilkington C. Britain and the European Union
today. Brighton: 2006, P.27-35

202 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (17) 2019

RASHAD AYYUBZADA POLITICS



QURBAN�MAMMADOV�
PhD in political science, Baku State University

e-mail: qurbann.mammadov@mail.ru

UDC 327(091)

IRAN'S�ACTİVE�ROLE�İN�THE�MİDDLE�EAST�AT�
MİLLENNİUM�JUNCTİON�ON�THE�AGENDA�OF�MEDİA

SUMMARY

Changes which have taken place in the international arena the end of
the 20th century also affected to the Middle East. Iran took a step forward
on the struggle of regional leadership after removal of Irag from the geopo-
litical map. Despite the West's persistent pressure on Iran, the results of
the Iran-Iraq war of 1990 were in favor of Iran, but in its current condition
necessitated a strong regional alliance. After the election of M. Hatami to
Iran, serious changes have occurred in Iran's foreign policy, as the transi-
tion from the export of the Islamic Revolution to the civilized dialogue has
led to tension in Iran's relations with Western countries. But the Iranian
leadership, which sees cooperation with Islamic countries as a priority,
has faced two powerful rivals - Saudi Arabia and Israel. Iran's lack of nor-
mal relations with Turkey and Pakistan also posed additional problems. 

The article analyzes Iran's regional policy based on media reports,
clarifies the factors that facilitate Iran-Russia cooperation, as well as the
importance of reciprocal visits that will lay the groundwork for expanding
bilateral relations on the other hand, the essence of Iran's support for Rus-
sia against US sanctions and the arrangements for unity in the Middle East
were revealed. Given that the Middle East is on the verge of serious
changes at the beginning of the new millennium, it is worth thinking about
the foreseeable consequences of Iran's active participation in regional pol-
itics. Note that since the beginning of the 21st century, a new phase in the
life of peoples and states of the Middle East has begun: the stage for lead-
ership and the struggle for hegemony. The Islamic Republic of Iran has
emerged as a key figure in regional politics and world order.

Keywords: media, information, Middle East, USA, Russia, Iran,
geopolitics, hegemony, regional leader, military expences
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At�the�junction�of�millennials,�Iran�in�the�Middle�East�Acting�
as�an�actor�is�on�the�agenda�of�the�press

Changes in the international arena and persistent Western pressure on
Iran at the end of the millennium, the results of the Iran-Iraq war of 1990
caused Iran's need for a strong regional alliance. After the election of
M.Hatami as a president to Iran , serious changes took place in Iran's for-
eign policy , and the transition from the export of the Islamic Revolution
to civilized dialogue led to significant changes in Iran's relations with West-
ern countries. However, the Iranian leadership, which considers coopera-
tion with Islamic countries as a priority, has exposed two powerful rivals-
Saudi Arabia and Israel . As well mutual relationship of Iran and Pakistan
was not satisfactory at that time. 

In this situation, Sudan was of Iran's paramount importance in Iran's
foreign policy, seeking a regional ally. Thus, Sudan played an important
(output) role not only for North Africa as well Central Africa for the good
of Iran. During the 40 years of Sudan's independence, which proclaimed
independence in 1956, 30 successful and unsuccessful military coup at-
tempts were made in Sudan. Meanwhile Sudan as well felt urgent need of
strong ally in the image of Iran. Despite the change in international condi-
tions, Iran has always been ambitious, and in the time of M. Hatami, he
was particularly keen to be the leader of the Islamic world. Ms Hatami not
only acts as the leader of 200 million Shiite Muslims, but also acts as a de-
fender of billions of Sunni Muslims (9, 277).

The visit of the Sudanese leader, General Omar al-Bashir, to Tehran in
December 1990, played an important role in establishing the Iran-Sudan
alliance. The visit of Iranian President AHashimi-Rafsanjani to a large del-
egation in December 1991, in Khartoum (the capital of Sudan), has long
been on the agenda of the media and was greeted with considerable concern
by Western diplomacy (9, 268). The visit was of great importance to both
countries. Sudan's importance was significant after Iran's weakening of its
positions in Lebanon. Iran met Sudan's demand for oil and oil products,
military equipment and technology, as well as supporting it internationally.
Sudan's presence in Iraq during the 1991 US-Iraq war worsened its rela-
tions with Kuwait and Saudi Arabia, which Sudan sought to compensate
through Iran. It was no coincidence that the Egyptian al-Ahram newspaper
repeatedly mentioned Sudan's turning into an Iranian military base (2).
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Agreements and understandings signed during the last decades of
mutual visits, including the early millennium of Iranian and Sudanic paint-
ings, have played an important role in expanding multilateral cooperation
between the countries. Iran, which provides financial support to Omar al-
Bashir, also paid for Sudan's weapons from China and North Korea. In
1992, Iran spent $ 180 million to maintain its influence in the Middle East,
of which $ 50 million was allocated to Sudan. It was not accidental that
the US put Sudan in the "black list" of countries sponsoring international
terrorism in 1992, and on April 26, 1996, the UN Security Council adopted
a resolution № 1054 on diplomatic as well trade- economic sanctions
against Sudan., in response Sudan side tried to departure  all foreign na-
tionals participating in anti-Sudan speeches(17). 

Violations of political stability in the Arab world since the beginning
of the 21st century and the signs of the economic crisis have led to wors-
ening of the situation in Sudan and the beginning of social outcasts. Sudan
has rescued by Iran from financial and economic as well political support.
Note that in 1996-2004 Sudan faced three times the socio-economic
shocks, but it did not lead to a change of authority. However, Iran's support
for Sudan on the one hand has led to a worsening of relations and interests
between countries in the region, on the other hand, and between countries
in the region and beyond (18). 

It is no coincidence that after Ahmadi Nejad was elected, Iran began
accusing the European countries and the United States of destabilizing the
Middle East in September 2005, and drew attention to the fact that Western
imperialism had ambitious plans in the East. He clarified his(USA) plans
for the Middle East (3). 

Iran's Middle East policy and geopolitical alliance have led him to be
accused of harsh criticism of Western diplomacy and its close cooperation
with international terrorist organizations. The result was that relations with
Sudan, which is Iran's strategic partner, were sharply deteriorated, and in
August 1998, the US bombed the Sudanese pharmaceutical factory for im-
posing sanctions on illegal weapons production.

While Iran's support of Omar al-Bashir in the presidential and parlia-
mentary elections in December 2000 and the election of the last president
had a positive impact on further development of interstate relations, Sudan's
relations with neighboring countries were particularly strained. However,
diplomatic negotiations with neighbors began in May 2002, and the Nairobi
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(Kenya) treaty was signed in January 2005. According to the agreement,
the transition period is determined and Sudan's relations with neighboring
countries are regulated.

In our view, the intensification of Iran's activities in the Middle East
should be viewed in a comprehensive manner. From this point of view,
Iran's relations with Russia are among the issues that are not on the agenda
of the media. Russian researchers attributed the importance of expanding
economic ties with Iran to a number of factors, including the following.

• First, the overlap between Iran and Russia's interests in Central Asia
and the South Caucasus; Iran is pursuing a strategic and tactical line that
does not conflict with Russia's interests in the region;

• Second, the two countries' interests coincide with the status of the
Caspian Sea;

• Third, the joint reaction of the two countries against the strength-
ening of Turkey (Turkish separatism) influence on the territory of the Russ-
ian Federation;

• Fourth, the peaceful use of nuclear energy for peaceful purposes
will enhance Russia's role in addressing regional problems (13, 30-31).

One of the main long-term consequences of these factors is the direct
access of Russia to the Persian Gulf through Iran. The opening of the
Sarakhs railway line with Russia's participation in 1996 clearly demon-
strates how real this is. It was not accidental that this was reflected in NM
Mamedova's report to the Russian State Duma Committee on International
Affairs. The report reads: "The mutual relations of Russia and Iran's econ-
omy in spite of the collapse of the economic space between the post-Soviet
countries. It is profitable for us” (12).

Iran's active role in the Middle East was not just about the emphasis it
placed on expanding bilateral relations. At the peak of the new millennium,
the Middle East was entering a period of dramatic events. According to the
press, its withdrawal from the region following known events in Russia in
the 1990s has allowed the US to successfully complete its “war” with Iraq.
Such a collapse of Iraq, one of Russia's leading allies in the Middle East,
has had a devastating impact on its regional image. The unconditional with-
drawal of the Russian military fleet from the Mediterranean meant that the
region's occupation was in the hands of the West, primarily the United
States. According to research conducted by Russia's Novoye Vremya mag-
azine, only in 1993, the US share of arms sales to the Middle East increased
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from 30 percent to 58 percent, while Russia's share fell from 38 percent to
17 percent (7, 26).

One of the main concerns for Iran was the continued increase in US
military strength in the region. The press wrote of the "big games" going
on in the world, but events such as the Middle East's anticipation of the
global crisis and the Arab Spring, and the US Middle East project, were
still under secrecy. It is true that the world's media have been predicting
that scenarios for the Middle East will not only end with the Iranian events
(1).

As a result of Russia's withdrawal from the region, the United States
has skillfully and consistently used all means, including military, to fill the
void. Thus, by the end of 1997, the total number of US military contingents
deployed in the Gulf of Iran had reached 30,000. 17 US Navy ships kept
watch in the Gulf. More than 200 warplanes were on duty at military air-
ports in Saudi Arabia's Dahran airbase, Kuwait, Qatar, Bahrain and Oman
(10, 174).  As a response of the Gulf countries to the situation, operating
budgets were growing year by year. Thus, in 2000, Saudi Arabia's military
budget exceeded $ 18.7 billion (4).

Such rapid militarization of the region has caused quite frightening
forecasts. It was no coincidence that Russia's foreign policy concept, ap-
proved by President Vladimir Putin in June 2000, paid particular attention
to maintaining peace and security in the Persian Gulf as an important part
of the Middle East. Commenting on the consensus, the editorial in the
Nezavisimaya Gazeta said: "Russia's mission is to maintain stability in the
Middle East, including the Gulf of Iran and North Africa, as the situation
in the region affects the world"(14).

Until the 1990s, the situation changed dramatically after the geopolit-
ical eradication of Iraq, one of the main actors in the Middle East. Under
the new conditions, the regional leadership folder began to move between
three countries: Iran, Turkey and Saudi Arabia, two of which were Turkey
and Saudi Arabia. Violation of geopolitical stability in the region was con-
sidered to be the main factor that led Iran to cooperation and partnership
with Russia. According to the media, despite the situation, the United States
remained one of the major buyers of Iranian oil in the early 1990 s. Thus,
the US buys $ 4-5 bn of oil from Iran "second and third hand", while the
Russian-Iranian trade turnover is only $ 200-300 m (8, 28-29). The situa-
tion changed a little later.
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However, the US-Iran confrontation could not hold back. If we sys-
tematize various information contained in the media, we can conclude that
the confrontation between the two countries is due to:

• First, the United States accuses Iran of cooperating with international
terrorism and supporting terrorist organizations;

• Second, Iran's refusal to abandon the Middle East conflict by military
means;

• Third, Iran is steadily pursuing its strategy of modernizing its military,
modernizing its military with modern weapons; 

•Fourth, unchanged Iran's strategy for Israel;
•Finally, Iran's failure to stop its policy of possession of weapons of

mass destruction and intercontinental missiles.
Iran's rejection of US demands caused the US to gradually tighten its

Iranian policy. First of all, the EU government has banned American com-
panies from investing more than $ 20 million in Iran's oil and gas industry.
In its response, Iran accelerated the creation and testing of Shihab-3 mis-
siles in Russia, with a distance of 1,500  kilometers. In July 2000, the first
test was launched (15, 215). Continuing its work on improving missile
technology, Iran has also begun to modernize Chinese-made C-802 mis-
siles. These missiles were of "earth-type" type and were used by Iran's pa-
trol service. The supply of new weapons to the Iranian army and fleet was,
first and foremost, a serious threat to Israel's security, which is the main
US ally in the region (11).

In the new international environment emerging in the Middle East,
Russia has played an important role in turning Iran into a regional leader.
The areas in which Russia and Iran have common interests during their re-
lationship with the US are:

• Approach to determining the legal status of the Caspian Sea;
• military-political cooperation;
• Common position in relation to the events in the Middle East;
• Position of the United States in the fight against hegemony in regional

and global politics.
However, in the early 1990s, bilateral relations were not so hot and

were mainly manifested in military-technical cooperation. An agreement
on peaceful use of nuclear energy was signed during the visit of Speaker
of the Iranian Parliament  A.A Hashimi-Rafsanjani to Moscow in June
1989, (5) and despite the continuation of cooperation on this agreement,
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only the conditions for the development of bilateral relations have been es-
tablished since 1997. This was primarily due to the election of M. Hatami,
as shortly after his arrival in power, Hatami issued a statement on Iran's
willingness to cooperate with all countries of the world, making a statement
widely publicized in the world, especially in the press. Although Hatami
was invited to visit Russia in the fall of 1998 shortly after the statement,
the preparation of the visit took two years (16).

Details of the visit of Iranian President M. Hatami to Russia, contours
of the issues to be discussed are "Arguments and Facts" from the Russian
Central Newspapers, "Vedomosti", "Izvestiya", "Kommersant", "The
Moscow Newspaper", "Rossiyskaya Gazeta"; It was on the agenda of the
central press agencies such as "Novaya gazeta", "Sobesednik", "Economics
and Business" and provided various commentary. The newspapers give
broad coverage to Iran's "peaceful atom" plan and comment on the details.
According to Rossiyskaya Gazeta, the German company Simens began
construction of the Bushehr nuclear power plant in Iran, but left the country
after US sanctions. In the international context of the crisis, Bushehr spent
$ 1 billion. The construction of the first block of the nuclear power plant
was undertaken by Russia in accordance with the 1992 agreement and the
AEC was launched in June 2013 (16).

Mutual visits between Iran and Russia in 2000-2001 on the one hand
contributed to the expansion of bilateral relations, on the other hand, which
led to great  support from Russia to Iran  against US sanctions and reaching
agreements on cooperation in the Middle East. Given that the Middle East
is on the verge of serious changes at the beginning of the new millennium,
it is worth thinking about the foreseeable consequences of Iran's active par-
ticipation in regional politics. Note that since the beginning of the 21st cen-
tury, a new phase in the life of peoples and states of the Middle East has
begun: a phase of leadership and struggle for hegemony. The Islamic Re-
public of Iran has been as a key figure in regional politics and world order.
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SUMMARY
This article is written about Russian-Turkish relations based on S-400

“Triumf” zenithal missiles. These missiles are Russian made that will be
first time bought by Turkey country of NATO. S-400 zenithal missiles
Turkey will protect its air territory.  S-400 zenithal missiles are more better
than US made Patriot.
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Nowadays�Russian-Turkish�military-political�cooperation.
The events that took place in the Middle East seriously caused concern

and care for both regional and non-regional actors. After military conflicts
in Syria and Iraq Turkey started to protect its territory from the air. After
“15 july events” in Turkey, Russian Federation started to be a one-number
role in Turkey’s foreign policy. Russian Federation has main position in the
settlement of geopolitical conflicts in the Middle East. This event was a way
to approach between Russia and Turkey. On 12 september in 2017 the agree-
ment on purchase of S-400 zenithal missiles between Russia and Turkey
was signed. By this treaty S-400 zenithal missiles included to Turkey’s mil-
itary arsenal that it was within geopolitical interest of Russia (11).

Turkey’s approach with Russia and the treaty of receive S-400 zenithal
missiles were met very serious aggression in NATO. Because NATO thinks
that, rapprochement of Russia and Turkey is a dangerous decision. Tukey
Republic is the only NATO member state that keep in touch with Russia in
military way. The Chairman of the NATO Military Committee Peter Paul
in an interview to “Breaking Defense” said that, “If NATO member republic
(Turkey) gets S-400 zenithal missiles from Russia it means that Russia will
put these missiles anywhere in the territory of Turkey. And this act will not
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be in interest of US and NATO”. According to P.Paul’s words Russia will
get Russia zenithal missiles on the map of NATO and this map will be pre-
pared by Russian military experts. Chairman of the Moscow Center for Mil-
itary Sdudies at Moscow State Institute of Inrternational Relations
A.Podberyozkin in protest at NATO’s response said that, “i think NATO’s
aggression is based on Turkish approach with Russia Federation. NATO
wants to prevent Russian made military equipments to install in Turkey that
member of NATO. NATO is concerned that other NATO republics will also
start to buy military equipments from Russia. Here we can know that
Turkey’s ties with US and NATO are on the verge of collapse.” In order to
S-400 complex US has adopted a sanction on the sale of F-35 jets to Turkey.
Because it means that Turkey’s army strength in power and Turkey’s posi-
tion would strengthen in the Middle East. Turkish President R.T.Erdogan
several times declared that, “the interests of Turkey and US aren’t same in
the Middle East. US interests are against of Turkish interests”. On 2 march
in 2017 Secretary General Deputy of NATO Rose Gottemoeller expressed
aggressive attitude towards Turkey’s step of S-400. She said that, “it is im-
possible that NATO member state (Turkey) purchases Russian made mili-
tary weapon. This choice is against of NATO standarts”. It isn’t coincidence
that in order to her speech US adopted a military sanction against Turkey
(5).

In accordance with sanction that US has banned the purchase 120 items
of US made F-35 military jets that Turkey has paid 900 million US dollars.
In response to this sanction President of Turkey R.T.Erdogan declared that,
“Turkey has bought the S-400 zenithal missiles to use in fight against ter-
rorism in the Middle East. If NATO member state must not purchase Russ-
ian made zenithal missiles but why didn’t NATO adopt any sanction in
Greece’s purchase of S-300 zenithal missiles? But NATO says that Turkey’s
way isn’t right step. Is this NATO alliance? Where is the solidarity and jus-
tice? It can work but not with Turkey. It proves that NATO is a two-faced
organization ”.  Turkish President also noted that, “there is no problem in
delivering of S-400 zenithal missiles from Russia to Turkey. Don’t threaten
Turkey with sanctions. Turkey will make the right desicion. Turkey isn’t re-
sponsible in front of US. We will pursue our pursuit in a right way”. Russian
colonel A.Litovkin said that, “despite Greece is member of NATO, Greece
has purchased S-300 zenithal missiles from Russia. At this time Russian
made S-300 zenithal missiles were fully compatible with the NATO system.
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But NATO position against Turkey is based on that Turkey doesn’t receive
US made military weapons. The military defense system of Greece is basi-
cally consist of Russian made Osa-AKM, Top-M2 and S-300 zenithal mis-
siles. Greece may buy S missiles but Turkey not?” (5).

On 3 april in 2018 Russian President V.Putin held negotiations with his
counterpart R.T.Erdogan in Ankara. During this official visit were discussed
two issues. The task of Turkey’s purchase of S-400 zenithal missiles from
Russia. And the construction of a nuclear power station by Russia in Turkey.
During the negotiations Russian President V.Putin said that, “after request
of Turkey the sale of S-400 zenithal missiles from Russia to Turkey will be
accelerated”. Even was discussed the possibility of producing S-400 zenithal
missiles in Turkey. Russian President V.Putin also said that, “the treaty of
S-400 zenithal missiles is purely commercial not a military-geopolitical
task”. Then Turkish President R.T.Erdogan added “the purchase of S-400
zenithal missiles was Turkish request and Russia responded it in Turkish
favour”. The S-400 zenithal complex will defend Turkish territory from ter-
rorists that attack in Syria and Iraq (10). An agreement that was signed dur-
ing visit, talks about Turkey paid 2.5. billion US dollars for S-400 zenithal
missiles in four divisions. First, the delivery of S-400 zenithal missiles was
planned for march 2020. But after the meeting that was on april 3 in 2018
the delivery task of S-400 zenithal missiles from Russia to Turkey was ap-
proved for july in 2019. US condemned Turkey for purchase of S-400
zenithal missiles. In response to US Turkish President R.T.Erdogan has con-
fidence in purchase of S-400 zenithal missiles. Talks between Russia and
Turkey on S-400 zenithal missiles began after “15 july events” (6).

Turkish policy of S-400 zenithal missiles was founded to defend Turkey
of danger from the Middle East and ta gain a strong position on Mediter-
ranean coast. Foreign Minister of Turkey M.Chavushoglu said that, “until
S-400 treaty Turkey didn’t have an air defense system”. Despite, Turkey is
a NATO member state still didn’t receive a US made “Patriot” missiles
though Turkey needed zenithal missiles system for protection. When Turkey
signed a treaty of S-400 zenithal missiles, the military ties between two
states expanded, then dissatisfaction and aggressive attitude appeared by
US. It isn’t coincidence that US put sanction on Turkey to purchase of F-35
jets from US. Although Turkey  has paid 900 million US dollars for 120
items of F-35 and F-35B jets. The jets were due to be delivered to Turkey
in june 2018. But it didn’t realize. In protest of US F-35 sanction Turkey
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decided to purchase jets (Su-57) from Russia. Although, Turkey is a NATO
member state, Turkey renews its military arsenal from US made to Russian
made. The main reason of US dissatisfaction is that Turkey plays an active
role in the Middle East and second reason is that Israel opposes Turkish F-
35 jets policy. If Turkey gets F-35 jets it means that Turkey can be one num-
ber republic in the Middle East and it is against of Israel interests (9).

Turkey has military alliance with Russia and Iran. These countries fight
against terrorism in the Middle East. Turkey’s joint efforts with Russia
against PKK and PYD terrorist groups in Syria, demands that modern, pow-
erful  weapons like S-400 zenithal missiles and Su-57 jets for Turkey. Ac-
tually Turkey first wanted to get military air defense system from US
(Patriot), France (Aster SAMP/T), and China (FD 2000). But after fruitless
negotiations Turkey decided to purchase zenithal rocket system from Russia
(S-400 Triumf) (8). The Deputy of Turkish Grand National Assembly and
politician Berat Chonkar gave an interview to “Sputnik” about S-400 com-
plex said that, “the acquisition of S-400 zenithal missiles is real desicion of
Turkey and this complex will protect Turkey’s national interests. US tries
to prevent the purchase of S-400 zenithal complex by Turkey. If Turkey buy
S-400 zenithal missiles from Russia it doesn’t mean that Turkey willn’t pur-
chase US made Patriot complex. The Patriot complex will be just an addi-
tional project for Russian made S-400 zenithal missiles. The acquisition
S-400 zenithal missiles satisfies with international and NATO standarts”
(12). Nowadays Russian Federation has strong military air position in
Eurasian region. Besides Turkey, Russia plans to sell S-400 zenithal missiles
to Iran, China and India. If Turkey successfully completes the acquisition
of S-400 zenithal missiles it means that Turkey will able to protect its terri-
tory by west and by south (Mediterranean sea). When Crimea peninsula re-
turned to Russia (2014), Russia placed the regiments of S-400 zenithal
missiles in Sevastopol in 2017. By this Russia is able to protect air place
throughout the North Caucasus, the Azov sea territory the whole Black sea
basin and northen territory of Turkey (North of Anatolian peninsula). The
S-400 zenithal missiles is the most advanced modern air defense complex.
These missiles can fly up till 30 km in high and 400 km far away. These
missiles are able to detect and destroy till 300 objects (airplane, helicopter,
ballistic rocket). Tha main feature of S-400 from S-300 is that S-400 rockets
consist of several zenithal missiles. The rockets of S-400 system can shoot
at target in distance of 400 km. S-400 Triumf is able to work with S-300 at

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (17) 2019

NOWADAYS RUSSIAN-TURKISH MILITARY-POLITICAL COOPERATION

215

POLITICS



the same time. The most advantage of S-400 zenithal missiles is that, these
rockets can strike ballistic rockets. S-400 zenithal missiles is more powerful
than US made Patriot (7). After Turkey’s announcement of purchase
Russian made S-400 several countries started to concern about this act. First
it was US and its allies from European Union. These countries declared that,
“Turkey’s  S-400 step limits defense standarts of  NATO”. There is appeared
one question  why NATO kept silence in acquisition of Russian made
weapons by Greece, Bulgaria and Hungary. Experts believe in serious
geopolitical factors that play here. The main task is that, Turkey starts to get
an important position on global world scale. Turkey like the largest country
of the region seeks great geopolitical position. In this context, west world
observes each step of Turkey. Despite, Turkey will defend its security. The
acquisition of  S-400 zenithal missiles proves that, Turkey has strong geopo-
litical position in the Middle East. The competition of Russia-US and
Turkey’s alliance with Russia overturned US-Israel plans for the Middle
East region. And west world has no intention to accept it. US  says  that,
“S-400  zenithal missiles aren’t relevant to NATO and what purpose of these
weapons that will be placed in Turkey”. All these acts of Turkey will un-
dermine  US alliance with Turkey. Turkish government says that, NATO
didn’t support Turkey and left alone in security task.

Then Turkey decided to purchase S-400 zenithal system. Actually,
Turkey is sending a geopolitical response to its western partners that, official
Ankara has changed the direction from Europe to Asia. After set up coalision
with Russia Turkey doesn’t accept unipolar world. Turkey says that, time is
finished when US is recognized like global leader. Nowadays, Russia,
China, India and Turkey is able to set up its polar world system. It indicates
that, these countries have global power in world  politics. Even some west-
ern leading analysts and representatives of brain centers (Zbigniew Brzezin-
ski, Henry Kissinger, Stratfor Corporation)  have agreed with Turkey’s
global world politics. In the modern international relations  Turkey’s policy
differs from its predecessors. Actually, Turkish army fights against terrorists
in northern Syria. As we have information, Russian made “S” type zenithal
defense system has been used by Greece, Bulgaria and Hungary for several
years. Despite, these states are also member of NATO. However, these coun-
tries heven’t denied by NATO within military bloc. Turkey is one of the
most powerful state in the Middle East. Turkey’s potential power is enough
to make it one of the strong states in the world. Turkey is the main southern
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base of  NATO. If Turkey turns from NATO to Russia it means that, NATO
will lose Europe. Russia, China and India doesn’t agree with United States
and west countries in ruling the World. This line is connecting these coun-
tries (Russia, China and India) with Turkey. And theoretically the main issue
is to choose a way that will serve the national interests of an indepedent
states.

As official Moscow, Beijing and Delhi has chosen this line with Ankara.
The purchase of S-400 zenithal complex isn’t related with Russia or US
policy. Turkey decided to get these missiles within its interests and security.
The location of this zenithal system is controversial issue and Washington
concerns about it. By this way Turkey can supervise Syria, Iraq and Israel
countries.  The media of  US  reports that, “United States of America can’t
or isn’t able to manage the world alone. And this situation calls for high po-
tential countries to take their personal ways in ruling the world policy. By
acquisition of high-tech S-400 zenithal defense complex, Turkey is able to
create a new geopolitical military order in the region. The development of
this process can make struggle for major countries in the Middle East and
in the Central Asia. More and more strong country forces can intervene to
the region that starts a new war danger in the Middle East.  Turkey’s way
will stimulate new processes in global geopolitical world. Turkey is seeking
a way to join the Shanghai Cooperation Organization. In addiction, the re-
lations of Turkey with China and India will be expanded. To have strong
position in global world Turkey needs to take more consistent and active
achievements in economy, in energy, in transport and in security sectors.
Some foreign countries try to provent it. However, Turkey’s purpose isn’t
to dominate, the way of  Turkey is to bring justice to the world policy (4).
US Permanent Representative to NATO Kay Bailey Hutchison gave an in-
terview to “Washington Post” she said that, “the Turkish step of S-400 com-
plex has caused concern in NATO. Because, the system of S-400 doesn’t
correspond to standarts of NATO alliance”. K.B.Hutchison means that,
“Turkey is a main partner of  Unitet State of America and USA is interested
in cooperation with Turkey, USA doesn’t want Turkey’s approach with Rus-
sia. It isn’t in interest of USA and Turkey” (1). The President of Turkey
R.T.Erdogan noted that, “Turkey has signed an agreement with Russia about
the acquisition of S-400 zenithal complex that caused concern in Turkish-
NATO relations. The Turkish President R.T.Erdogan  during session of “Jus-
tice and Development Party” in Grand National Assembly of Turkey
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declared that, “We will see S-400 zenithal missiles in our country”. The
chief of International Cooperation and Regional Policy at Rostec State Cor-
poration V.Vladov said that,  “Turkey and Russia had agreed to install S-
400 zenithal complex but issue of finance hadn’t been resolved yet”.

The representatives of  “Rosoboronexport”  have said, “in all probability
to sign the contract is quite serrous”. The director of  MAKS-2017
A.Mikhayev told journalists in his interview, “We coutinue our efforts. The
agreement of  S-400 complex has agreed”. Russia media reported, “Russia
is ready to supply 4 divisions of zenithal rocket complex to Turkey”. Each
division has 8 military vehicles and values of about 500 million US dollars.
However, “Bloomberg” reports that, “the cost of this agreement is 2.5 billion
US dollars”. It is known that until today, China was only country that had
S-400 zenithal missiles. China intends to purchase a total of 48 rockets,
within 3 division rocket complex. If Russia and Turkey sign an agremeent
it means that, Turkey will become the first NATO member state that receive
S-400 zenithal complex. Military experts note that, “Russian made zenithal
complex are important for Turkey”. Now, Turkey has in its military air force
US made MIM-14 and MIM-23 mid-range zenithal rockets and UK made
“Rapier” system. The “Rapier” rocket system was made in 50-60 years of
XX century. And these missiles are very old to use. But after US and
NATO’s concern Turkey refused to purchase the missiles from China.

There is no surprising that Turkey wants to renew its military arsenal
with latest rocket system. Turkey announced its intention of purchase
zenithal missiles complex in 2009. At this time, Turkey declared the tender
of  T-LORAMID (Turkey’s long-range air and missile defense system) and
the worth of tender was 3.4 billion US dollars. The participants of tender
were US made Pac-3 Patriot (co-produced by Raytheon and Lockheed Mar-
tin). The European Aster 30 rockets SAMP/T, Russian made zenithal com-
plex S-300 (Antey-2500) and China made HQ-9 systems. In accordance
with military intelligence the victory of Chinese company was suspected in
selling rockets to Iran that caused concern by USA. Then USA exerted pres-
sure on Turkey after this USA took position to wait. It is true that, there are
so much concerns about it. The chief of General Staff of  USA Armed Forces
General Joseph Danford and USA Defense Secretary James Mattis (2017-
2019) about S-400 complex said that, “the acquisition of S-400 zenithal
missiles complex by Turkey is a risk and this system isn’t compatible with
standarts of NATO”. Some western experts think that, “Turkey’s S-400
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choice is based on negotiating with NATO  and European Union on more
favorable ways including to demonstrate its geopolitical and geostrategic
importance”. 

S-400 Triumf zenithal rocket complex (in the system of NATO this
complex is called SA-21 Growler) is a long-range missile system. This
zenithal complex was created at “Almaz Scientific Production Association”
and was added to Russian military air force arsenal in 2007. These rockets
are able to destroy long-range aircraft, wing and ballistic rockets even ob-
jects that in mid-range territory. Russian military experts declare that, “S-
400 zenithal missiles haven’t analogue around the world.” Now S-400
complex provides protection for military base “Hmeimim” in Syria (3).

Turkey’s request for S-400 complex it means that, NATO member state
is interested in Russian  made defense system and it can seriously impact to
strategic military-political relations. The interest of air defense system in
Turkey appeared long before “Justice and Development Party” (AKP) came
to power. Turkey   decided to realize its purpose in purchase of US made
“Patriot” system after “Gulf War” in 1991.  Currently, Turkey has US made
MIM-14B Nine Hercules and MIM-23B Hawk, even UK made Rapier air
defense complex. Last few years, Turkey has been developing its personal
national rocket system as well as acquiring a long-range zenithal air defense
complex.  In 2013 Turkey started to consider the proposals for “Raytheon-
Lockheed Martin Patriot, Rosoboronexport’s S-300, Eurosam’s Sampler/ T
Aster 30 and China made CPMIEC  FD-2000  rocket complex. In 2013 the
winner of tender with amount of  3 billion US dollars was  China. But it
was controversial decision and it was canceled at  summit G-20  in Antaliya
(2015).

The “15 july events” in 2016 after overturn attempt that failed and the
Ankara-Moscow rapprochement was the way to purchase of Russian
zenithal system. Turkish President R.T.Erdogan noted that, “Turkey prefers
S-400 zenithal rockets as Russia initially cuts its price in 2013”. Turkey is
not the only country that has an interest in S-400 zenithal rockets. In accor-
dance with agreement (2015), Russia Federation has to supply 48 production
items to China and is currently negotiating the sale of 80 items to India.
After a long delay, after talks on nuclear deal with the "six", Russian Fed-
eration began to supply S-300PMU2 zenithal complex to Iran. But, the sit-
uation of Turkey is different from these countries. Because, the purchase
outside NATO doesn’t coincide with the alliance’s current defense standarts.
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Turkey is ready to respond to comments on the integration of S-400 zenithal
complex. The President of Turkey R.T.Erdogan declared that, “some coun-
tries have objected to the concept of NATO. This is not a suitable approach.
Today Greece, our NATO ally, uses Russian made rockets. Each country
can formulate its own defense concept. If we can’t get the tools, then we
have to look for different sources. There are also other criteria. Unfortu-
nately in Syria, we have seen the weapons of our NATO allies in the hands
of terrorists”. Turkish Defense Minister F.Ishik (2016-2017) said, “The S-
400 can’t be integrated to NATO system. First issue, NATO willn’t permit
integration. Second issue is that, NATO systems aren’t able to integrate to
Turkish national defense sysytem. As for Greece, its model has not been
successful due to its integration to NATO. Therefore, the S-300 zenithal
complex placed on Crete island only to fight with Turkish aircraft over the
Aegean sea. Turkey will be the first NATO member state that use modern
Russian made weapons (Greece has an old Russian S-300 zenithal rockets).
The S-400 zenithal missiles will inevitably open the way to long-term mil-
itary negotiations with Russia” (2).

S-400 zenithal rockets that sold to Turkey will be equipped with
“friend-enemy” recognition systems. These rockets willn’t hit the targets of
Russian Federation and its allied states, that will install Russian friendly
radar detection systems. Turkey’s decision to purchase S-400 zenithal mis-
sile complex from Russia worries NATO and its members. The S-400 “Tri-
umf” is able to detect targets at a distance of 40 kilometers, and these
magnificent rockets destroy aerodynamic targets at speeds of up to 4.8 me-
ters per second. The S-400 complex is capable of striking wing rockets,
strategic and tactical aircraft. There aren’t analogue of S-400 zenithal mis-
siles around the world. Unlike the Patriot rockets, the S-400 missiles also
hit objects within 5 meters of the ground, while the minimum height for Pa-
triot missiles is 60 meters. In general, the S-400 Triumf delivery from Russia
to Turkey began on July 12 in 2019. The delivery and installation of missiles
consist of several stages. Zenithal missiles are delivered by Russian military
airplanes and the deadline for delivery is April 2020. Despite, the US and
NATO protests it, Turkey received S-400 zenithal system from Russian Fed-
eration. By these missiles, Turkey will provide the protection throughout
the Middle East and in the Mediterranean sea. The acquisition of zenithal
missiles by Turkey is not just Turkey’s diplomatic victory, it is a victory of
the political-economic-military alliance between Russia and Turkey. It is a
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great success of Russian-Turkish diplomacy in the system of international
relations.
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SUMMARY

After the appointment of Heydar Aliyev as first secretary of the CPSU
Central Committee in 1969, he began to actively participate in the foreign
policy of the USSR, especially with the countries of the Middle East region.
The Middle East was important for the USSR because of its geostrategic
position, and it was also an important oil-producing region of the planet.
The interests of two superpowers - the USA and the USSR - also clashed
here. Therefore, it was very important for the USSR to have as many sup-
porters in the region as possible. Syria can be called one of the main allies
of the USSR, especially after Hafez Assad came to power on the initiative
of Moscow.
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In May 1970, a delegation of the Communist Party of the USSR, at
the invitation of the Arab Socialist Revival Party, visited the Syrian Arab
Republic. The delegation consisted of 3 people from our republic. During
their stay in Syria, members of the delegation visited party and trade union
organizations, industrial enterprises, met with representatives of the work-
ing class and peasantry of Syria, specialists of the Soviet Union working
in the Syrian Arab Republic. This visit was reported in detail to Heydar
Aliyev (2, pp. 124-126). During the visit, several questions were raised.
Firstly, regarding the Nasimi mausoleum, it was noted that the mausoleum
of the great Azerbaijani poet is in poor condition and the Syrian comrades
several times turned to the USSR ambassador to Syria, comrade Mukhit-
dinov N.A. on this occasion. Secondly, the USSR Embassy in Syria re-
ceives newspapers and magazines from all the Union republics except
Azerbaijan, although this is very necessary, since many specialists from
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the Azerbaijan SSR work in the Syrian Republic. Thirdly, the question was
raised about sending radio and television recordings to the Embassy dedi-
cated to the work of our specialists in Syria, Soviet-Arab friendship, in par-
ticular Soviet-Syrian, as well as the results of visits by the delegation of
friendly countries.

Thus, already in the first years of G. Aliyev’s tenure as first secretary,
he undertook such major cultural events, as he understood that carrying
out restoration work, as well as related measures to open the mausoleum,
would give a good political resonance, as in Syria, so in other neighboring
Arab countries. Also, in connection with the preparations for the celebration
of the 600th anniversary of the great poet and thinker of Azerbaijan,
Imadaddin Nasimi, whose anniversary, on the recommendation of UN-
ESCO, was celebrated in many countries of the world, the proposal of the
architect G. Mejidov, who visited the Syrian Arab Republic in 1968, was
accepted the composition of the Azerbaijani delegation through the Friend-
ship Society, to restore the original appearance of the mausoleum of I.
Nasimi (Aleppo, SAR) and the improvement of the territory adjacent to it.
In order to identify, study and collect manuscripts of the works of I. Nasimi,
as well as other materials related to his life and work, send the employees
of the Academy of Sciences M.Yu. Gulizade and J.V. Kagramanov to Dam-
ascus and Aleppo, and academician Arasla G.M. and Araz Dadashzadeh to
Istanbul and Ankara.

Heydar Aliyev also paid great attention to cultural cooperation. From
1969 to May, the month of 1972, 14 copies were sent to the Syrian Arab
Republic. posters depicting the coat of arms and flag of Azerbaijan, 70
copies. - posters with a portrait of M.Fizuli, 25 copies. - albums, 36 copies.
- books and textbooks, 410 copies. - bulletins and newspapers (5, l.104).
The “Shirvanshahs Palace”, “Architectural Monuments of Azerbaijan”,
“Museum of the History of Azerbaijan”, books of the Arabic alphabet by
N. Ganjavi “Treasure of Secrets”, J. Mammadkulizade “Selected Works”
were sent to Syria through the “Society of Friendship and Cultural Rela-
tions”, M.A.Sabira “Hophopnam” and others, collections of works of Azer-
baijani poets and writers (5, ed. In 1981, the exhibition “Azerbaijan
Graphics and Posters” was organized in Damascus (3, p. 7), and the weekly
newspaper of Arab writers devoted a whole page to the work of the State
Prize laureate Kasum Kasumzade. The weekly published a conversation
with the poet of the famous Syrian literary critic Atef Al-Butrus. It ad-
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dressed issues related to the history of Azerbaijani literature. Particular at-
tention was paid to the problems of Azerbaijani-Arab literary relations (Jan-
uary 6, 3).

An analysis of the cultural ties of the Azerbaijani public shows that the
Azerbaijan Society of Friendship and Cultural Relations with Foreign
Countries and the Veten Society, as well as the Azerbaijan branch of the
USSR-Syria Friendship Society, played a unique role in these ties.

Collaboration in book publishing with Syria continued, albeit to a lim-
ited extent. An impressive panorama of the poetic work of our country ap-
peared from the pages of the “Anthology of Soviet Poetry”, published in
1987 by the Syrian publishing house Indal al-Shaab with the assistance of
the USSR Writers Union. Azerbaijani poetry is represented by a selection
of verses by Mammad Ismail. Al-Saura and Al-Jamair newspapers pub-
lished in Syria introduced readers to his works.

The Azerbaijan SSR collaborated with Syria in the economic
sphere. For the years 1971-1985, the Azerbaijan SSR sent 30 types of prod-
ucts to Syria from 20 industrial enterprises (7.88). The main export goods
were: machines and assemblies, finished equipment necessary for the con-
struction of facilities and enterprises of the oil, oil refining, chemical, light
and other industries, equipment for oil refineries, machines and assemblies
for underground well repair, metal towers and mounting cranes, bearings ,
gearboxes, pipes, machines, rocking chairs, electro-pneumatic valves, elec-
tric motors, evaporators, catchers, synthetic rubber, iodine, cable, trans-
formers, chisel, valves, valves whether, various spare parts, jacks, pipe
layers, oil and oil products, agricultural products and many others.

A major role in the development of economic relations with the coun-
tries of the Middle East, and with Syria, in particular, was played by the
Vostokintorg department of foreign trade (created in 1968). The office of
the authorized representative of the USSR Ministry of Foreign Trade under
the Council of Ministers of the Azerbaijan SSR and the Azerbaijan branch
of the USSR Chamber of Commerce and Industry, whose active members
as of January 1, 1986 were over 200 associations, enterprises and organi-
zations (7.138).

Heydar Aliyev visited Syria twice. For the first time as head of a gov-
ernment delegation in 1972. During the visit, he expressed a desire to visit
the city of Aleppo (Aleppo), where Nasimi was buried. Syrian President
Hafez al-Assad personally authorized the re-routing of the delegation. After
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a long search, at the city cemetery, G. Aliyev was shown the grave of the
great poet. He met the caretaker of the grave, it turned out to be a descen-
dant of the poet (4,264).

Aliyev’s second trip to Syria was in 1984, already as first deputy chair-
man of the USSR Council of Ministers.

Deputy Chairman of the UNESCO Commission, Vice President of the
Russian Council on Foreign Affairs Alexander Dzasokhov shared his mem-
ories of Heydar Aliyev’s trip to Syria: “In the second half of the 1980s, one
of the key leaders of the Soviet Union went to Damascus, to this ancient
city, a crossroads civilizations as a member of the Politburo and first deputy
chairman of the government, no matter what position a person of this mag-
nitude occupies, he still retained his roots against the backdrop of enormous
tasks. meeting with the country's leader Hafez al-Assad. Heydar Aliyev
said: "Great Nasimi is calm in Syria, and the people I represent dream of
being on the land of their ancestors." Two prominent figures of the twen-
tieth century agreed that the thinker the philosopher and poet number one
of ancient Azerbaijan, Nasimi belonged to Azerbaijani culture and people,
but was the son of many peoples "(9).

So, from March 11 to March 13, 1984, a working visit of members of
the Politburo of the Central Committee of the CPSU, headed by First
Deputy Chairman of the Council of Ministers of the USSR G.A. Aliyev,
took place. During the visit, Heydar Aliyev met with the Deputy Prime
Minister, with the Minister of Foreign Affairs of the Syrian Arab Republic
A.Kh. Haddam, with the Secretary General of the PASV, the President of
the Syrian Arab Republic Hafez al-Assad, with the Prime Minister of Syria
A.R. Kasma, with the Deputy General Secretary of the Central Committee
of the UPC Y. Faisal and with the leaders of the Lebanese Communist
Party, headed by the General Secretary of the Central Committee of the
LCP, J. Howie (7, No. 72).

G. Aliyev himself commented on this trip as follows: “In 1984, I was
urgently sent to Damascus. In Syria, according to the KGB, a clash occurs
between Hafez al-Assad and his brother Rifat, who led the Syrian secret
information service. The Kremlin could not allow a change of regime or
leader in Syria. I immediately went to Damascus. Met with the recovering
Hafez al-Assad. Despite his ailment, our meeting lasted eight hours. A little
time passed, and he sent his brother Rifat to Spain. Thus, the problem was
resolved, and the Politburo breathed a sigh of relief ”(1,134).

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı.  № 4 (17) 2019

HЕYDAR ALIYEV AND AZERBAIJANI-SYRIAN 
RELATIONS IN THE 1970-1980S

225

POLITICS



On November 16, 1970, as a result of a military coup, the left wing of
the Arab Socialist Revival Party (PASV) came to power in Syria and a new
period began in the country's political life. The interim regional leadership
of the PASV addressed the peoples and parties with a policy statement stat-
ing that the main goal of the “Correctional Movement” proclaimed by him,
headed by Hafez al-Assad, is to eliminate the mistakes made by the previ-
ous leadership of the PASV. He improved relations with countries that his
predecessors considered reactionary. As president, he established a one-
party regime with strong presidential power, dividing the country's leader-
ship on a religious basis (Sunnis nominally led political institutions, and
Alawites - armed forces).

Thus, once in power, the “man of Moscow” headed for rapprochement
of relations with the Soviet Union and other socialist countries. But, in
1984, Hafez al-Assad suddenly had health problems, and his brother Rifat,
taking advantage of this, tried to seize power. Troops loyal to Rifatu took
control of Damascus. As a result, Damascus was divided into two parts:
on the one hand there were troops of Rifat supported by the Alawites, on
the other - troops that remained loyal to Hafez. Former Syrian vice presi-
dent Farouk Al-Sharaa in his book Arriwaya Al-Mafkouda (The Missing
Account), released in 2015, described this event in detail.

Moscow could not allow the regime to change, and therefore it decides
to send to Syria the only person from the East in the Kremlin - Heydar
Aliyev, who also had friendly relations with Hafez Assad. Upon arrival in
Damascus, he meets with Rifat Assad to understand the internal situation
in the country. The president asked Faruk Al-Sharaa, who was then vice
president of the country, to accompany Aliyev at his meetings. That is why
Al-Sharaa knows how events actually developed and what Rifat and Hey-
dar Aliyev talked about. Shortly thereafter, Hafez Assad appoints his
brother to the post of vice president of the country and lowers his authority.
Hafez decides to send Rifat to Moscow on an official visit. Together with
his brother, Hafez expelled from the country about 70 military men devoted
to him. Rifat agreed to leave Syria, which favorably affected the end of the
crisis. The Kremlin controlled the process skillfully. Rifat and his compan-
ions were met at the airport in accordance with the official protocol, just
as they meet the vice president of the state.

Thus, thanks to a delicate diplomatic approach to this issue, Heydar
Aliyev was able to peacefully resolve the conflict between the Assad broth-
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ers. He managed to convince Hafez al-Assad not to bring the situation to
an armed conflict. Heydar Aliyev knew the East perfectly, with all his heart,
with his mind, he understood, felt it. It was obvious that not just one of the
Soviet leaders came to Syria, but also a close friend. Later, Alexander Dza-
sokhov, who is the ambassador of the Soviet Union in Syria in the 1986-
1988s, recalled: “I heard many kind words about Aliyev from Syrian
President Hafez Assad” (1,134).
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