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Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən 
sonra tariximizin müxtəlif problemlərinin, о cümlədən о1кэ- 
mizin iştirak etdiyi qlobal iqtisadi layihələrlə bağlı məsələlərin 
tədqiq edilib öyrənilməsi istiqamətində uğurlu addımlar atılmış, 
bir çox əsərlər yazılmış, dissertasiyalar müdafiə edilmişdirsə də, 
уепэ də bu qəbildən olan işlərə daha çox ehtiyac duyulmaqdadır. 
Bu baxımdan tarix elmləri namizədi Hakim Vəlican oğlu İsako- 
vun təqdim etdiyi “Azərbaycan Respublikasının “Böyük İpək 
yolu”nun bərpasında iştirakı (1991-2005-ci illər)”adlı mono- 
qrafiya böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müəllif əsərdə ilk dəfə ola- 
raq geniş faktiki və tarixi materiallara əsaslanaraq müasir tarixi
mizin iqtisadi inkişafla bağlı aktual bir istiqamətini -  “Böyük 
İpək yolu”nun bərpası ilə bağlı problemi hərtərəfli və kompleks 
şəkildə tədqiq edərək “Yeni İpək yolu” ilə bağlı elmi dövriyyəyə 
yeni, maraqlı faktlar gətirmişdir.

Müəllif əsərin stnıkturunu məntiqi baxımdan düzgün müəy- 
yənləşdirərək “Böyük Ipək yolu”nun bərpasmı tələb edən obyek- 
tiv tarixi zərurəti, iqtisadi və siyasi səbəbləri elmi baxımdan 
əsaslandırmış, bu prosesdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən Avropa 
Birliyinin “Traseka” proqramı çərçivəsində həyata keçirdiyi 
texniki və investisiya yardım layihələrini оугэпэгэк təhlil etmiş, 
bərpa prosesinin ölkənin iqtisadi inkişafındakı rolunu, nəqliy- 
yatın müxtəlif növlərinin, rabitənin, yol və liman təsərrüfatmın, 
gömrük sisteminin inkişafı kontekstində tədqiq etmişdir.

Monoqrafiyada həmçinin “Yeni İpək yolu”nun yaradılma- 
sının elm və mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməsində, turiz- 
min inkişafında, ətraf mühitin mühafizəsində və ölkənin sosial 
həyatındakı rolu kimi məsələlər də əsaslı tədqiqat obyektinə 
çevrilmiş, elmi baxımdan maraq doğuran ümumibşmələr apanlmış 
cədvəllər verilmiş və onlar təhlil edilmişdir.



Beləliklə, təqdim edilən monoqrafiya ciddi elmi-nəzəri əhə- 
miyyət kəsb edən əsər kimi müasir dövr mülki tariximizin iqti
sadi inkişafla bağlı mühüm bir istiqamətinin yeni təfəkkür tərzi 
əsasında tədqiq edilib öyrənilməsi baxımından əldə edilən nailiy- 
yətlərdən biridir. Tədqiq edilən problem təkcə Azərbaycan 
tarixşünaslığının deyil, bütövlükdə çox mühüm iqtisadi-siyasi, 
sosial-mədəni və elmi xarakterli problem olduğundan həm də 
böyük praktik əhəmiyyətə malikdir və onun çapı elmi ictimaiy- 
yət üçün faydalıdır.

İ.H.Alıyev
AMEA Iqtisadiyyat Institutunun 

direktoru, i.e.d., professor



GİRİŞ

1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycan Respublikasının 
dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi ölkəmizin iqtisadi qüdrəti- 
nin yüksəldilməsini, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsini, dünya birliyinə daha geniş şəkildə inteqrasiyanı 
həyati zərurətə çevirdi. SSRİ-nin dağılması nəticəsində pozulmuş 
iqtisadi, xüsusilə də nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsi və 
yeni əsaslarla təşkil edilməsi mühüm və təxirəsalınmaz vəzifə- 
lərdən biri kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başladı. Bu işdə 
Avropa Komissiyasının hazırladığı və ölkə rəhbərliyinin iqtisadi 
inkişaf strategiyasmda mühüm yer tutan “Tarixi İpək yolu”nun 
bərpası, “Avropa-Qafqaz-Asiya” (TRASEKA) nəqliyyat dəhlizi 
layihəsinin həyata keçirilməsi mühüm rol oynadı.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev məqsədyönlü və kom- 
pleks tədbirlər həyata keçirməklə “Tarixi İpək yolu”nun bərpası 
ideyasını xəyaldan reallığa çevirdi. Bu nəhəng layihənin gerçəkləş- 
dirilməsi nəticəsində ölkəmizin geostrateji və geosiyasi əhəmiyyəti 
daha da artmış, Azərbaycan Şərqlə Qərb arasında strateji кофй 
rolunu oynayan əlverişli tranzit əhəmiyyətli dövtlətlərdən birinə 
çevrilmişdir.

“Tarixi İpək yolu”nun bərpası prosesinin həyata keçirilməsində 
mühüm mərhələ 1993-cü il may ayının 3-7-də Avropa Birliyinin 
təşəbbüsü ilə Brüsseldə çağınlmış konfransla başlandı. Konfransda 
5 Mərkəzi Asiya ölkəsi -  Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, 
Özbəkistan, Tacikistan və 3 Qafqaz respublikası -  Azərbaycan, 
Gürcüstan və Ermənistanın nəqliyyat və ticarət nazirləri iştirak 
etdilər. Adları çəkilən ölkələr üçün “TRASEKA” proqramı və 
“Brüssel bəyannaməsi” qəbul olundu. Proqramın əsas məqsədi 
aşağıdakılar elan edildi:

-  Müstəqillik əldə etmiş ölkələrin Avropa və Dünya bazanna 
altemativ nəqliyyat marşrutu ilə çıxışını təmin etməklə onlara 
iqtisadi və siyasi yardım göstərmək;



-  TRASEKA proqramı iştirakçısı olan ölkələr arasında regio
nal əməkdaşlığın genişlənməsinə kömək göstərmək;

-  TRASEKA layihələrinin reallaşdınlması işinə maksimum 
dərəcədə beynəlxaq maliyyə qurumlannın -  Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankının, Dünya Bankınm cəlb edilməsinə nail olmaq;

-  “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizinin Transavropa 
şəbəkəsi ilə inteqrasiysına kömək etmək (236,1).

Konfransda Azərbaycan tərəfindən çıxış edən milli əlaqələn- 
dirici akademik Ziyad Səmədzadə qeyd etmişdi ki, müstəqillik 
əldə etmiş ölkələrin bazar iqtisadiyyatına uyğunlaşması, dünya 
iqtisadi sisteminə inteqrasiyası inkişaf etmiş nəqliyyat şəbəkəsi 
olmadan mümkün deyildir. Bu baxımdan TRASEKA proqramı 
böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Şərqlə Qərb arasında 
əlverişli coğrafi məkanda yerləşən, zəngin sərvətləri olan əhəmiy- 
yətli bir ölkədir. Azərbaycan nümayəndəsi çıxışında həmçinin 
proqramın reallaşdmlması baxımından mövcud olan çətinliklərə 
toxunmuş, nəqliyyat sahəsində özəl bölmənin yenicə yarandığım, 
mövcud yollann dünya standartlarma cavab vermədiyini, dövlətin 
maliyyə imkanlannın zəif olduğunu, Qarabağ münaqişəsinin davam 
etdiyini bildirmişdir. О, 1993-1995-ci illər üçün TRASEKA 
dəhlizinin fəaliyyətində mühüm rol oynayan Bakı dəniz limanının 
yenidən qurulması üçün 7,5 mlrd manat (denominasiyaya qədərki 
kursla), avtomagistrallann yenidən qurulması üçün 85,6 mlrd 
manat, yeni yol texnikasının alınması üçün 36 mlrd manat, hava 
nəqliyyatı ilə tranzit yüklərin daşınmasının təşkili üçün 25 mlrd 
manatın lazım olduğunu qeyd etmişdir (235, 653-659).

Brüssel bəyannaməsində iştirakçı ölkələr öz üzərlərinə 
aşağıdakı öhdəlikləri götürdüklərini bəyan etdilər:

-  Ticarət xidmətləri üçün nəqliyyat sisteminin inkişaf etdiril- 
məsini;

-  Beynəlxalq nəqliyyat və ticarət əlaqələrinin genişləndiril- 
məsini;

-  Regional nəqliyyat və ticarət sahəsində öz təcrübələrini 
mübadilə etməyi;

-  Nəqliyyat və ticarət sahəsində beynəlxalq konvensiya və 
sazişlərə qoşulmaq niyyətində olduqlannı (235,662-664).



TRASEKA layihəsi bir sıra beynəlxalq təşkilatlar: Avropa 
Komissiyası, BMT-nin Avropa Komissarlığı, Asiya və Sakit okean 
ölkələri Sosial-İqtisadi Komissiyası (ESKATO), Nəqliyyat Nazir- 
lərinin Avropa Konfransı (EKMT) və digər beynəlxalq təşkilat- 
lar tərəfindən rəsmən tamnmışdır (223,5).

“Tarixi Ipək yolu”nun bərpası istiqamətində həyata keçirilən 
növbəti addımlardan biri 1996-cı ilin mayında Azərbaycan, 
Gürcüstan, Türkmənistan və Özbəkistan dövlət başçılarmın işti- 
rakı ilə Türkmənistanın Sərəxs şəhərində tranzit yükdaşımanın 
tənzimlənməsi, dəmir yolu nəqliyyatının əlaqələndirilməsi haqqmda 
sazişin imzalanması oldu. Sazişdə dövlətlərarası yükdaşımalann 
hüquqi və tarif əsaslan, tranzit daşımalarına maksimum kömək 
göstərilməsi, tariflərin 50% həcmində azaldılması, yüklərin maneə- 
siz keçirilməsi, qonmması kimi mühüm məsələlər öz əksini 
tapmışdır (100, 15.05,1996).

TRASEKA proqramının reallaşdınlması istiqamətində həyata 
keçirilən uğurlu işlərdən biri də 1996-cı ilin dekabnnda Odessada 
Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna dövlət başçılannın Avrasiya 
nəqliyyat dəhlizinin yaradılması haqqında sazişi imzalamalan 
oldu (25). 1997-ci ilin sentyabnnda Azərbaycan Prezidenti Heydər 
Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin görü- 
şündə növbəti ildə Qafqazda prezidentlər səviyyəsində konfrans 
çağınlması təşəbbüsü irəli sürüldü. Bu razılaşmaya uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 iyun 1998-ci il tarixli, 
830 saylı sərəncamı ilə Bakıda “Tarixi İpək yolu”nun bərpası 
üzrə beynəlxalq konfrans çağınlması qərara alındı (22, 1998, 
№6, s.252).

“Yeni İpək yolu”nun yaradılması istiqamətində atılan addım- 
lardan ən mühümü 1998-ci il sentyabnn 7-də Bakıda “Tarixi 
İpək yolu”nun bərpasına dair beynəlxalq konfransm keçirilməsi 
oldu. 9 ölkənin -  Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan, Ukrayna, 
Qırğızıstan, Moldova, Rumıniya, Türkiyə, Bolqanstan dövlət baş- 
çılarının, 13 beynəlxalq təşkilatın və 32 dövlətin nümayəndə- 
lərinin iştirak etdiyi konfransm mühüm nəticələrindən biri Avropa 
İttifaqının TRASEKA proqramı əsasmda “Avropa-Qafqaz-Asiya” 
nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında



“Çoxtərəfli Əsas Saziş və onun beynəlxalq ticarət gəmiçiliyi, 
gömrük proseduru və sənədlərin işlənməsi üzrə texniki əlavələr 
haqqında” sənədin imzalanması, həmçinin “Bakı Bəyannaməsi- 
nin” qəbul edilməsi oldu (126, 1998, №4, s.71). Saziş Bakı kon- 
fransında iştirak edən 13 dövlətin -  Azərbaycan, Gürcüstan, 
Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Turkmenistan, 
Tacikistan, Rummiya, Moldova, Ukrayna, Bolqanstan və Türki- 
yənin dövlət və hökumət başçılan tərəfindən imzalanmışdır 
(177, 2006, №4, s.35). Konfransda BMT, ATƏT, Avropa Birliyi, 
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, MDB, Dünya Bankı, 
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam Bankı və digər 
beynəlxalq təşkilatlann nümayəndələri iştirak etmişlər (69, 275).

Azərbaycanın konfransda əldə etdiyi çox mühüm nəticə- 
lərdən biri də ondan ibarət idi ki, qəbul olunmuş sazişə ölkə 
Prezidenti Heydər Əliyevin təkidi ilə düzəliş edilmiş və göstəril- 
mişdir ki, əgər Ermənistan başlanğıc tranzit və ya qurtancı ərazi 
olsa, nəqliyyatla bağlı saziş və ona edilmiş texniki əlavələrin 
bütün müddəalan Azərbaycana tətbiq oluna bilməz. Yəni Ermə- 
nistan de-fakto TRASEKA proqramından çıxanldı (126, 1999, 
№1, s.6-13).

Belə bir cəhəti də qeyd etmək lazımdn- ki, əgər 1993-1995-ci 
illərdə həyata keçirilən layihələr başlıca olaraq Qara dəniz və 
Xəzər dənizi regionlannda əlaqələrin möhkəmlənməsinə yönəlmiş 
və regional xarakter daşıyırdısa, 1998-ci ildə Beynəlxalq Bakı 
konfransmda “Çoxtərəfli Əsas Sazişin” imzalanması ilə TRASEKA 
proqramı Avrasiya ölkələri arasında nəqliyyat sahəsində çoxtə- 
rəfli əməkdaşlığa çevrilmişdir (126, 1998, №4, s.71). Bununla 
TRASEKA proqramı nəinki regional, həmçinin beynəlxalq əhə- 
miyyət kəsb etmişdir. Təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev “Tarixi 
İpək yolu”nun bərpası üzrə Beynəlxalq Bakı konfransınm 
qərarlannm yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” 
26 oktyabr 1998-ci il tarixli sərəncamında bu konfransın mühüm 
əhəmiyyətini xüsusi qeyd edərək demişdir: “İpək yolu”nun bər- 
pası üzrə keçirilmiş beynəlxalq konfrans və burada imzalanmış 
sənədlər böyük siyasi, iqtisadi əhəmiyyət kəsb edərək “Avropa- 
Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizində yerləşən ölkələrin inkişafı, 
onlann təbii ehtiyatlannm mənimsənilməsi, iqtisadi potensialm-



dan daha səmərəli istifadə olunması, ticarətin və iqtisadi 
əməkdaşlığm genişlənməsi üçün etibarlı zəmin yaradır. “Tarixi 
İpək yolu”nun bərpası üzrə aparılan işlər Azərbaycan Respub- 
likasının dünya birliyi ölkələri ilə inteqrasiyasuıın daha da 
gücləndirilməsinə xidmət edir” (70, 89).

“Tarixi İpək yolu”nun bərpası prosesinin tədqiqini zəruri 
edən başlıca amillər ilk növbədə Azərbaycanın Şərqlə Qərbi 
birləşdirən tranzit qovşağı kimi əlverişli coğrafi vəziyyətdə yer- 
ləşməsi, respublikada bütün nəqliyyat vasitələrinin və əsas yolla- 
nn (hava, dəmir yolu, dəniz və avtomobil yolları) inkişaf etməsi, 
zəngin sərvətlərə malik olması, Avropa və dünya bazanna çıxı- 
şın təmin edilməsi, milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, 
TRASEKA nəqliyyat dəhlizinin digər nəqliyyat şəbəkələrinə 
nisbətən iqtisadi baxımdan daha səmərəli olmasıdır. Nefit strate- 
giyasmm reallaşdınlmasmda, transkontinental yük dövriyyəsinin 
formalaşmasında, həmçinin qlobal problemlərdən olan eneıji 
çatışmazlığınm aradan qaldınlmasında “İpək yolu”nun, xüsusilə 
onun eneıji dayaq nöqtəsi olan Xəzər regionu potensialmın 
mühüm əhəmiyyəti vardır. Ве1э ki, proqnozlara görə XXI əsrin 
ilk onilliyinin sonunda dünya əhalisinin sayı 10 milyarda çata- 
caq, enerji istehlakı isə müvafiq olaraq 47 % artacaqdır (59,20). 
Ekspertlərin fikrincə, hazırda dünyada 1047 mlrd barel neft ehti- 
yatı qalmışdır ki, bu da 41 ilə çatar (123, 4-10.VII. 2003). Belə 
bir şəraitdə Xəzər regionunun yanacaq-eneıji potensialından tam 
səmərəli istifadə edilməsi beynəlxalq miqyasda eneıji böhranı- 
nın qarşısının alınmasında, dünya iqtisadiyyatının sabit, dinamik 
inkişafında getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu pro- 
sesin reallaşdmlmasmda, heç şübhəsiz ki, nəqliyyat dəhlizinin 
rolu ildən-ilə daha da artmaqdadır. Ona görə də “Tarixi İpək 
yolu”nun bərpası probleminin tədqiqi heç də təsadüfi olmayıb 
belə bir zərurətlə izah edilir ki, bu yol dünya ərazisinin 26 %-ni, 
əhalisinin 36 %-ni əhatə edən 39,7 mln kv. km ərazini nəqliyyat- 
iqtisadi məkanda birləşdirməyə imkan vermişdir (94).“Yeni Ipək 
yolu”nun ümumi uzunluğu 10 min km, Çin ərazisindəki hissəsi 
isə 4313 km-dir (95).

“Azərbaycan Respublikasuıın “Böyük İpək yolu”nun bərpa- 
sında iştirakı (1991-2005-ci illər)” mövzusu vətən tarixşünaslı-



ğının çox böyük elmi, nəzəri əhəmiyyət kəsb edən, kompleks 
şəkildə hərtərəfl, dərindən öyrənilməsi zəruri olan aktual prob- 
lemi olduğundan monoqrafiyada əsas məqsəd kimi aşağıdakı 
konkret vəzifələrin həlli qarşıya qoyulmuşdur:

-  ‘İpək yolu”nun bərpasını zəruri edən tarixi şəraitin obyek- 
tiv və elmi cəhətdən təhlil edilməsi;

-  Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin “Tarixi Ipək 
yolu”nun bərpasındakı çox böyük xidmətlərinin araşdınlması;

-  Bərpa prosesi istiqamətində Avropa Birliyinin həyata keçir- 
diyi texniki və investisiya layihələrinin, onlann həyata keçiril- 
məsi dinamikasının, bu sahədə beynəlxalq maliyyə qurumlannın 
göstərdiyi yardımların elmi baxımdan tədqiq edilməsi;

-  “İpək yolu”nun bərpasının ölkənin nəqliyyat və kommuni- 
kasiya sistemlərinin dünya standartlarına uyğun yenidən qurul- 
masında, inkişafında, dünya nəqliyyat şəbəkəsinə qoşulmasında, 
inteqrasiya proseslərinin genişləndirilməsindəki əhəmiyyətinin 
konkret faktlarla sübuta yetirilməsi;

-  ‘İpək yolu”nun bərpasının xarici iqtisadi əlaqələrdə, trans- 
kontinental yük dövriyyəsinin artmasında önəmli rolunun və 
əhəmiyyətinin elmi cəhətdən əsaslandınlması;

-  “İpək yolu”nun bərpasının ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin 
yüksəldilməsində, kəsirsiz büdcə siyasətinin formalaşdmlmasm- 
dakı rolunun öyrənilməsi;

-  “Yeni Ipək yolu”nun yaradılması ilə Azərbaycanm Cənubi 
Qafqazda Qərblə Şərqi birləşdirən mühüm geosiyasi zonaya, 
tranzit mərkəzinə, regionun lider dövlətinə çevrilməsini elmi 
baxımdan əsaslandınlması;

-  Bərpa prosesinin Azərbaycanın sosial inkişafına müsbət 
təsirinin, xüsusilə işsizlik probleminin və infrastmktur sahələri 
üçün kadr hazırlığı probleminin həllindəki rolunun tədqiq edil- 
məsi;

-  “1рэк yolu”nun bərpasmın ətraf mühitə təsiri məsələsinin 
öyrənilməsi və bu sahədə həlli zəruri olan problemlərin araşdı- 
nlıb üzə çıxanlması;

-  Ermənistanm ölkəmizin iqtisadiyyatına, mədəniyyətinə, 
ekologiyasına vurduğu ziyanın miqyasınm müəyyənləşdirilməsi 
və onun dünya ictimaiyyətinə çatdmlması;



-  “İpək yolu” ilə nefit strategiyasının reallaşdınlması arasında 
olan dialektik əlaqənin araşdınlması;

-  Вэгра prosesinin Şərq-Qərb elmi və mədəni dəyərlərinin 
sintezində, xalqlann ümumbəşəri dəyərlərə qovuşmasmda, dünyada 
sülhün, sabitliyin təmin edilməsindəki rolunun tədqiq edilməsi;

-  “İpək yolu”nun bərpasınm turizm əlaqələrinin inkişafmda, 
humanitar missiyalann reallaşdırılmasındakı rolvmun aydınlaşdı- 
nlması.

Tədqiqat işinin xronoloji çərçivəsini tariximizin mürəkkəb, 
ziddiyyətli, həmçinin xalqımızın taleyində əlamətdar hadisələrlə 
zəngin olan dövrü -  1991-2005-ci illəri əhatə edir. Çünki 1991-ci 
ildə АгэгЬаусап Respublikası müstəqilliyini bərpa etmiş, bey- 
nəlxalq birliyə inteqrasiya olunmaq üçün ardıcıl addımlar atmağa 
başlamışdır. 2005-ci ildə isə “Tarixi İpək yolu”nun bərpası 
istiqamətində əsaslı işlər görülmüş, TRASEKA nəqliyyat dəhlizi 
fəaliyyətini genişləndirmişdir.

Tədqiqat işində bu dövrün özünü də iki mərhələyə ayırmaq 
məqsədəuyğun sayılmışdır: 1991-1998-ci illəri əhatə edən birinci 
mərhələ və 1998-2005-ci illəri əhatə edən ikinci mərhələ. Birinci 
mərhələdə “Tarixi İpək yolu”nun bərpasımn əsaslan işlənib hazır- 
lanmışdır. Avropa Komissiyası tərəfindən 1991-ci ildə “TASİS”,
1993-cü ildə isə “TRASEKA” proqramlan qəbul edilmiş, 1998-ci 
ilə qədərki dövrdə bu proqramlann reallaşdmlması məqsədilə 
iştirakçı ölkələrin 5 işçi görüşü keçirilmiş, bu görüşlərdə avto- 
mobil, dəmir yollan, dəniz nəqliyyatı, ticarətin inkişaf etdiril- 
məsi və qanun yaradıcılığı üzrə layihələr müzakirə edilərək 
qəbul olunmuş, Avropa Komissiyası tərəfindən həmin layihələrin 
reallaşdınlması üçün müvafiq maliyyə yardımlan aynlmışdır. 
Bu mərhələdə Azərbaycanla bağlı 13 texniki və 1 investisiya 
yardım layihəsi həyata keçirilmiş, həmçinin respublika rəhbər- 
liyi tərəfindən “Tarixi İpək yolu”nun bərpası istiqamətində bir 
sıra tədbirlər görülmüşdür. Birinci mərhələ öz xüsusiyyətinə görə 
əsasən Qara dəniz və Xəzər dənizi hövzəsində əməkdaşlığın 
inkişafına yönəlmiş, regional xarakter daşımışdn-. İkinci mərhələ 
isə 1998-ci ilin sentyabrında Bakıda “Tarixi İpək yolu”nun bər- 
pasına dair beynəlxalq konfransının çağnlması, “Avropa-Qafqaz- 
Asiya” nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat



haqqında “Çoxtərəfli Əsas Saziş və onun beynəlxalq ticarət 
gəmiçiliyi, gömrük proseduru və sənədlərin işlənməsi üzrə texniki 
əlavələr haqqında” sənədin imzalanmasından 2005-ci ilə qədər 
olan dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə “Tarixi İpək yolunun” 
bərpası prosesinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə TRASEKA proq- 
rammın iştirakçısı olan dövlətbrin Milli katiblərinin 4 konfransı 
və 18 müşavirəsi keçirilmiş, apanlan məqsədyönlü işlər nəticə- 
sində 19 texniki yardım və 7 investisiya yardım layihəsi reallaş- 
dınlmış, infrastruktur sahələrinin dünya standartlarma uyğun yeni- 
dən qurulması prosesi davam etdirilmiş, beynəlxalq nəqliyyat 
əlaqələri genişbndirilmiş, tranzit yükdaşımalan əsaslı şəkildə 
artmlmışdır. Bu mərhələdə həyata keçirilən layihələr regional 
çərçivədən çıxaraq Avravsiya məkanında beynəlxalq xarakter 
almışdır.

Tədqiq edibn problemi bəhs olunan dövrdəki siyasi vəziyyət 
baxımından da iki mərhələyə bölmək olar. 1991-1993-cü ilbri 
əhatə edən birinci mərhələ və 1993-2005-ci ilbri əhətə edən 
ikinci mərhələ. Birinci mərhələni müxalif qüwələrin hakimiy- 
yətdə olduğu, elan edilməmiş Qarabağ müharibəsinin davam etdiyi, 
ölkə daxilində siyasi sabitliyin olmadığı, vətəndaş müharibəsi 
təhlükəsinin davam etdiyi, siyasi böhranın dərinbşdiyi, iqtisadi 
tənəzzülün baş verdiyi, iqtisadi və siyasi blokadanın hökm sür- 
düyü bir tarixi dövr kimi xarakterizə etmək olar. İkinci mərhələ 
isə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin yenidən Azərbay- 
cana rəhbərlik etdiyi, ölkə daxilində siyasi sabitliyin yarandığı, 
ardıcıl iqtisadi və siyasi islahatlann apanldığı, neft və “İpək 
yolu” strategiyasmın reallaşdığı, uğurlu xarici siyasət sahəsində 
ölkəmizin dünyada nüfuzunun artdığı, siyasi blokadanın aradan 
qaldınldığı, hüquqi dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin 
formalaşdığı dövrdür.

“Tarixi İpək yolu”nun bərpası prosesinin tədqiqi, şübhəsiz ki, 
bu yolun tarixinə bir daha пэгэг salmağı zəruri edir. Beş min 
illik dövlətçilik tarixi olan Azərbaycan ərazisi çox qədim dövr- 
lərdən Şərqlə Qərbi, Şimalla Cənubu əlaqəbndirən nəhəng körpü 
rolunu oynamışdır. “İpək yolu”nun qədimdə daha çox fəaliyyət 
göstərən qollarından biri Çin və Hindistandan Mərkəzi Asiyaya, 
Uzboy çayı ilə Xəzər dənizinə, sonra isə Kür çayı vasitəsilə



Albaniyadan İberiyaya və Kolxidaya (Gürcüstana), oradan isə 
yunan şəhər-dövlətlərinin yerləşdiyi Qara dəniz sahillərinə və 
Kiçik Asiyaya gedib çatırdı. Azərbaycanda “Qədim İpək yolu”
2 qola aynlırdı. Bu qollardan biri Kür çayı boyunca İberiyaya, 
digər qol isə Xəzər dənizinin qərb sahilləri ilə Dərbəndə, Şimali 
Qafqaz çölləri ilə yunan şəhərlərinə gedib çıxırdı (91). Görün- 
düyü kimi, Qədim Çini, Mərkəzi Asiya və Hindistanı Aralıq 
dənizi və Qara dəniz sahillərindəki başlıca ticarət mərkəzləri ilə 
birləşdirən beynəlxalq karvan yollannın 2 əsas qolu Azərbay- 
candan keçirdi və bu yollann üzərində bir çox qədim şəhərlə- 
rimiz yaranmışdı. Erkən orta əsrlərdə Azərbaycanın paytaxt 
şəhəri olan Bərdə “Böyük İpək yolu”nun üzərində dünyanın эп 
iri ticarət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi (91).

Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin inkişafı körpülərin və karvan- 
saralann tikilməsinə səbəb olmuşdu. Belə karvansaralar Şamaxıda, 
Bərdədə, Şəkidə, Bakıda, Gəncədə, Naxçıvanda inşa edilmiş, 
bəziləri indiyə kimi qorunub saxlanılmışdır. Bunlardan Naxçı- 
vandakı Çal, Tivi, Sədərək (128, 8), Gəncədəki XV-XVII əsrlərə 
aid olan Şah, Qızılça, Daş, Uğurlu bəy və Köhnə karvansaranı 
və s. göstərmək olar (82, 78). Şərqi Avropa ölkələri və Rusiya da 
Hindistan və Yaxın Şərq ölkələri ilə Dərbənd keçidi və Volqa- 
Xəzər yolu vasitəsi ilə Azərbaycandan keçməklə əlaqə saxlayırdı.

Bu ticarət yolunun “İpək yolu” adlandınlmasının əsas səbəbi 
üç min il əwəldən təbii ipək almaq üçün Çində barama qurdu 
yetişdirilməsi, ticarət zamanı yüksək gəlir gətirən ipək mallannın 
daşmmasına xüsusi əhəmiyyət verilməsi ilə bağlı olmuşdur. Orta 
əsrlərin başlanğıcında Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazda Çin- 
dən gətirilən barama becərilməsinə başlanıldı. Azərbaycanda 
ipəkqurdunun bəslənilməsi üçün bütün şəraitin olmasına baxma- 
yaraq, ipəkçiliklə nisbətən gec məşğul olmağa başlanılmasının 
əsas səbəbi Çinin uzun müddət öz ipək texnologiyasını tam gizli 
şəraitdə saxlaması ilə əlaqədar olmuşdur (45,1998, №3, s.64-70).

Çini Orta Asiya vasitəsilə Yaxın Şərq, Qara dəniz, Xəzər 
dənizi və Aralıq dənizi ilə birləşdirən karvan yolu qədimdə İpək 
yolu adlanırdı (36, III c. 70). “Böyük İpək yolu” termini tarix 
elminə ilk dəfə alman tarixçisi Karl Fon Rixtqofenin 1877-ci 
ildə yazdığı “Çin” adlı əsərilə daxil olmuşdur (92).



Tarixi tədqiqatlar “Qədim İpək yolu”nun e.ə II əsrdə Çinin 
Sinan şəhərindən başlayıb Lançjoudan Duxan şəhərinə qədər 
uzandığını göstərir. Burada yol 2 hissəyə aynlırdı: şimal yolu 
Turfandan keçib Pamir dağlan vasitəsilə Fərqanəyə, oradan 
Qazaxıstan çöllərinə, Həştərxana, Dərbəndə, Şamaxıya, Gəncəyə, 
Batuma, İstanbula, Balkan yanmadasına, Avropanın mərkəzinə 
gedib çatırdı. Onun bir qolu isə Şimali Qafqazdan, Krım yanma- 
dasından keçib Balkan yanmadasına doğru uzanırdı. Cənub yolu 
isə Lobior gölünün yanından Təkla-Məkan səhrasının cənub 
qurtaracağından keçib Yarkəndə, Kaşqara, Fərqanəyə, Səmər- 
qəndə, Buxaraya, Xarəzmə getmişdir. Bu yolun bir qolu Irana, 
oradan Hindistana, digər qolu Kopetdağın şimal ətəyi ilə Xəzər 
dənizinin cənubundan Azərbaycana daxil olmuşdur. Aralıq 
dənizi sahillərinə gəlib çatan “İpək yolu” orada Hind okeanı və 
Qırmızı dənizdən keçən su yolu ilə qovuşurdu. “İpək yolu”nun 
Azərbaycandan keçən hissəsi Tabriz, Ərdəbil, Gəncə, Bərdə, 
Beyləqan, Şamaxı, Naxçivan, Şəki, Qəbələ şəhərindən keçirdi. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, “Ipək yolu”nun Gəncədən keçən 
hissəsi Göyçə-Naxçıvan-Təbriz, Naxçıvan-İstanbul istiqamətində 
iki qola aynlırdı. Beləliklə, “Böyük İpək yolu” bir-birini tamam- 
layan aşağıdakı hissələrə aynlırdı: 1) Çin; 2) Mərkəzi Asiya;
3) Cənubi Qafqaz; 4) Cənub-Qərbi Asiya; 5) Avropa; 6) Su yolu 
(93). “Qədim İpək yolu”nun fəaliyyətini iki tarixi dövrə bölmək 
olar. Birinci dövr e.ə. II əsrdən yeni eranın V əsrinə qədər davam 
etmişdir. Bu dövrdə “Qədim İpək yolu” 4 imperiyanı -  Roma, 
Parfiya, Kuşan və Xan sülaləsi tərəfindən idarə olunan Çini 
biriəşdirmişdir. İkinci dövr isə V əsrdən XV əsrə qədər davam 
etmişdir. 1492-ci ildə Xristofor Kolumbun Amerika qitəsini, 
1498-ci ildə isə Vasko de Qamanın Hindistana gedən dəniz 
yolunu kəşf etmələrindən sonra isə “İpək yolu” XVI-XVII əsr- 
lərdə tədricən öz əwəlki əhəmiyyətini itirmişdir (213, s.10).

Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonrakı ilk 
dövrdə yaranmış ağır sosial-iqtisadi vəziyyət, ənənəvi təsərrüfat 
əlaqələrinin pozulması, yeni əlaqələrin isə ləng yaranması, 
nəqliyyat-iqtisadi və siyasi blokadanın davam etməsi ölkənin 
gələcək inkişafını təhlükə altına alırdı. Belə bir şəraitdə yaran- 
mış vəziyyətdən xilas olmaq üçün əsaslı addımların atılması



vacib idi. Bu baxımdan Avropa Komissiyasının hazırladığı və 
ölkə rəhbərliyi tərəfindən dəstəklənən “Tarixi İpək yolu”nun 
bərpası layihəsi mühüm əhəmiyyət kəsb etdi.

“Tarixi İpək yolu”nun bərpasına dair Beynəlxalq Bakı kon- 
fransından sonra problemlə bağlı dövrü mətbuat səhifələrində 
çoxsaylı məqalələr dərc edilmiş, əsərlər çapdan çıxmışdır. Lakin 
bu əsərlərin çoxu elmi-populyar, publisistik, məlumat xarakteri 
daşıdığından, “Böyük İpək yolu”nun bərpası ilə bağlı problem- 
lərin dərindən, hərtərəfli, kompleks şəkildə öyrənilməsi zərurəti 
qarşıya çıxmışdır. Ona görə də qlobal xarakter daşıyan, respub- 
likamızın və digər region ölkələrinin iqtisadi inkişafında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən belə bir aktual problemin daha dərindən, 
bütün nəqliyyat, infrastruktur sahələlərini əhatə edən layihələr 
kontekstində kompleks şəkildə araşdınlması tarixşünaslığımızın 
tədqiqi zəruri olan aktual problemlərindən biri olaraq qalmaqda idi.

“İpək yolu”nun bərpası ilə bağlı problemlərin tədqiqində ilk 
növbədə bu yolun reallaşmasında böyük xidmətləri olmuş Heydər 
Əliyevin nitq və çıxışlarınm toplandığı əsərlərin (63;64,69,70) 
böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Bu əsərlərdə T Jmummilli liderimizin 
Xəzər neftinin Azərbaycan və dünya ölkələri üçün əhəmiyyəti, 
iqtisadi inteqrasiyanın genişləndirilməsində nəqliyyat dəhlizinin 
rolu, “İpək yolu”nun bərpasına dair Beynəlxalq Bakı konfran- 
sının əhəmiyyəti və onun yerinə yetirilməsi tədbirləri haqqında 
qiymətli fikirləri, qərar və tövsiyələri əks olmımuşdur.

“Qədim və Yeni İpək yolu” ilə bağlı problemlər ümumiləş- 
dirici əsərlərdə öz əksini tapmışdır. Həmin əsərlərdən Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda 1998, 1999, 
2003-cü illərdə çapdan çıxmış 7 cildlik Azərbaycan tarixinin I, 
II, III və VII cildlərini (36), tarix elmləri doktoru T.QafFarovun 
dərsliklərini (139; 141) göstərmək olar. Lakin yuxarıda qeyd 
olunan dərsliklər ümumiləşdirici əsər olduğundan problemin 
qədim dövrü və ‘İpək yolu”nun bərpası prosesinin hərtərəfli, 
kompleks araşdınlması məsələsi qarşıya qoyulmamışdır.

Tədqiq olunan problemlə bağlı əsərlərin bir qismini də hələ 
Sovet hakimiyyəti illərində yazılan, ümumiyyətlə, “Qədim İpək 
yolu” barədə məlumatlann xatırlandığı əsərlər təşkil edir. 
Bunlardan Y.Mahmudovun (146;147), M.Nemətovanın (173),



N.Vəlixanlının (200), O.Əfəndiyevin (76), F.Əliyevin (74),
S.Aşurbəylinin (208), M.Heydərovun (219), S.Onullahinin (178) 
əsərlərini göstərmək lazımdır. Həmin əsərlərdə Azərbaycanda 
ticarətin, sənətkarlığın, mədəni və siyasi əlaqələrin inkişafında 
“Qədim İpək yolu”nun rolu məsələsinə toxunulmuşdur.

Problemlə bağlı əsərlərin digər qrupuna isə “İpək yolu”nun 
bərpası prosesinin əks olunduğu əsərləri aid etmək olar. Bunlar- 
dan A.Əliyev, Ə.Qasımov və N.Qasımovun həmmüəllif olduqlan 
(59), N.Ərəbovun (206), H.Həmidovun (81;82;218), S.Xəlilovun 
(213) və T.Məmmədovun redaktəsi ilə yazılmış əsərləri (80), 
A.Məmmədov və N.Ərəbovun birgə yazdıqlan əsəri (228) 
göstərmək olar. Lakin bu əsərlərdə ‘İpək yolu”nun bərpası ilə 
bağlı məsələlər çox vaxt ümumi xarakter daşımış, Ьэфа prose- 
sində mühüm rol oynayan Avropa Komissiyasının TRASEKA 
proqramı çərçivəsində həyata keçirilən, nəqliyyat və digər infra
struktur sahələrini əhatə edən texniki və investisiya yardım 
layihələrinin öyrənilməsi, bərpa prosesinin infrastruktur sahələ- 
rinin inkişafı və yenidən qurulması ilə bağlı məsələləri, dəhlizin 
Azərbaycan hissəsində nəqliyyatın müxtəlif növlərinin fəaliyyət 
dinamikası, “Yeni İpək yolu”nun elmi-mədəni, humanitar əlaqə- 
lərin inkişafmda, regional təhlükəsizliyin möhkəmlənməsində 
artan əhəmiyyəti kimi mühüm məsələlərə geniş diqqət yetirilmə- 
mişdir. Çünki bu əsərlərdə, ümumiyyətlə, məsələnin kompleks 
şəkildə öyrənilməsi bir məqsəd kimi qarşıya qoyulmamışdır.

‘İpək yolu”nun bərpası problemləri ilə bağlı əsərlərin bir 
hissəsini də bu məsələnin bilavasitə toxunulduğu dissertasiyalar 
təşkil edir. Bunlardan S.Allahverdiyevanın (21), E.Hüseynovun 
(88), E.İsayevin (128), L.Kaşıyevanm namizədlik (222), B. Əbdür- 
rəhmanovun doktorluq dissertasiyalannı (205) göstərmək olar. 
Lakin bu əsərlərdə “İpək yolu” ilə bağlı müəlliflər tərəfindən 
yalnız tədqiqat üçün qaşıya qoyulan istiqamət araşdınldığından 
problemin kompleks, hərtərəfli araşdmlması öz əksini tapma- 
mışdır.

“İpək yolu” ilə bağlı əsərlərin bir qismini isə bu problemin 
daha çox nəzəri aspektlərinin və əhəmiyyətinin əks olunduğu 
əsərlər təşkil edir. Bunlardan RMehdiyevin (157; 158), A.Nadiro- 
vun (169), Z.Məmmədovun (148), T.Qaffarovun (140), İ.Şükürovun



(238), Z.Məmmədovun (149), A.Piriyevin (179), K.Heydərovun 
(84) monoqrafiyalan, K.Tağıyev və C.Rzayevin həmmüəllif olduq- 
ları əsəri (192), geniş müəlliflər kollektivi tərəfindən yazılmış 
“Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafinın əsas 
meyilləri” adlı külliyatı (159), A.Əliyev, Ə Abbasov, Ə.Qasımovun 
həmmüəllif olduqlan (72), Ə.Nağıyev və V.Novruzovun birgə 
yazdıqlan (172) və İ.Hüseynovanm (86) əsərlərini göstərmək 
olar. Lakin bu əsərlərdə “Yeni Ipək yolu”nun yaradılması məsə- 
ləsi tədqiqat obyekti olmadığından, bu problemin yalnız bəzi 
cəhətlərinə toxunulmuşdur.

“İpək yolu” ilə bağlı problemlərin öyrənilməsində Təhsil 
cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunmuş I və II Respublika elmi- 
praktik konfrans materiallannın (193; 194), Təhsil Nazirliyinin 
“BP” və “Amoko” neft şirkəti ilə birgə təşkil etdiyi konfrans 
materiallannın (27), Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin 
AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət Institutu ilə birgə təşkil etdiyi 
beynəlxalq konfrans materiallarının (51) da müəyyən köməyi 
olmuşdur. Bu konfranslarda nəqliyyat dəhlizinin bərpası ilə 
əlaqədar müvafik infrastruktur və sahə rəhbərlərinin, alimlərin 
çoxsaylı məruzələri dinlənilmiş, bərpa prosesinin sürətləndiril- 
məsi üçün zəruri təkliflər irəli sürülmüş, şəhərsalma, karvansara- 
lar tarixi, “Yeni 1рэк yolu” boyunca şəhərlərin inkişaf konsepsiyası 
kimi məsələlər öz əksini tapmışdır.

“Yeni İpək yolu” ilə bağlı əsərlərin digər bir qrupuna isə 
yaxın və uzaq xaricdə problemlə bağlı çap olunmuş əsərləri aid 
etmək olar. Bunlardan R.Mirzayevin (229; 230), Ə.Akayevin 
(207), E.Şevemadzenin (245), Bay Kutellamn (242), K.Hacıyevin 
(216) əsərlərini göstərmək olar. Bu əsərlərdə qloballaşan dün- 
yada Qərblə Şərq arasında nəqliyyat kommunikasiyasmın inkişaf 
imkanları, Mərkəzi Asiyanm dünya siyasətində perspektivi, tica- 
rət diplomatiyasının zəfərləri, “İpək yolu”nun Qırğızıstan üçün 
əhəmiyyəti, ABŞ və Avropa Ittifaqınm “Ipək yolu strategiyası”, 
müstəqilliyin ilk illərində Gürcüstanda yaranmış ağır iqtisadi 
vəziyyətin aradan qaldınlmasında, inteqrasiya proseslərinin 
genişləndirilməsində XXI əsrin böyük hadisəsi olan “Tarixi İpək 
yolu”nun bərpasının əhəmiyyəti kimi məsələlər öz əksini tapmış-



dir. Lakin bu əsərlərdə respublikamızda bərpa prosesi ilə bağlı 
həyata keçirilən tədbirlərə toxunulmamışdır.

“İpək yolu” ilə bağlı problembrin tədqiq edilməsində mənbə 
bazası kimi Xəzər Dövlət Dəniz Gəmiçiliyi Idarəsinin İqtisadi 
proqnozlaşdırma, Mühasibat, Dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi 
şöbəsinin cari arxivinin materiallarından, idarə dəftərxanasının 
müxtəlif illər üzrə əmrlərindən, Azəravtonəqliyyat Dövlət Kon- 
semi (indiki Nəqliyyat Nazirliyi) Baş Lisenziya İdarəsinin, 
Azəravtoyol Dövlət Konseminin (indiki Azəryol Serviz Depar- 
tamenti) Xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsinin, Dövlət Dəmir Yolu 
Idarəsinin Xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsinin cari arxivinin mate- 
riallanndan, TRASEKA Hökumətlərarası Daimi katibliyi ekspert 
qruplannın materiallanndan, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İnfra- 
struktur və Xidmət şöbəsinin, Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlan ilə 
Əməkdaşlıq şöbəsinin, Təbiətdən İstifadə və Ekologiya Nazirli
yinin Layihə və İnvestisiya şöbəsinin, Bakı Beynəlxalq dəniz 
limanının Hidrotexnik qurğular və İqtisad şöbəsinin, Yol Nəq- 
liyyat Serviz Xidməti Departamentinin (indiki Azəryol Serviz 
Departamenti) Xarici iqtisadi əlaqələr və Texniki şöbələrinin 
sənəd və materiallanndan istifadə edilmişdir.

Problembrin araşdırılmasının digər mənbə bazasım statistik 
məlumat külliyatlan (33; 34; 35; 160; 101; 15; 16; 17; 18; 190; 
32) təşkil edir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Satistika Komi- 
təsinin hazırladığı statistik külliyatlaraı nəqliyyatla bağlı hissə- 
sində Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin işi haqqında çox qiymətli 
faktik materiallar verilmişdir.

“İpək yolu” ilə bağlı problembrin hərtərəfli tədqiq edilməsinə 
xidmət edən materilların bir qismi də dövrü mətbuat səhifəb- 
rində, xüsusilə də “İpək yolu”, Tarix və onun problemləri, Dirçəliş 
XXI əsr, Nəqliyyat hüququ jumalında, Azərbaycan, Xalq, Res- 
publika, Azərbaycan müəllimi, Bakı, Vışka, Panorama kimi 
qəzetlərdə, həmçinin külliyyatlarda və konfrans materiallannda 
dərc olunmuş məqabbrdir. Bunlardan A.Əliyevin, Ə.Qasımo- 
vun (60), A.Musayev və Y. Əliyevin (164), N.Vəlixanlmın (201; 
202), M.Mehbalıyevin (156), F.Sadıqovun (185), A.Musayevin 
(163), A.Nadirovun (170;171), Ə.Həsənovun (83), İ.Davudovun 
(53), D.Vəliyevin (198), İ.Babayevin (38), B.Budaqovun (45),



G.Bayramovanın (40), V.Bayramovun (41), D.Dərgahovun (56), 
E.Abdullayevin (1), V.Abdullayevin (2;3), Ə.Məmmədovun 
(151), M.Əhmədovun (75), Ş.Hacıyev və M.Məmrnədovun (77), 
AHacızadə və L.Cavatışirin (79), R. Həsənovun (90), S.Xəlilovun 
(119;120), Q.Kəncərlinin (130; 131; 132; 133; 134; 135; 136), 
EKərimlinin (137), A.Qazıyevin (142), F.Qənbərovun (143), 
V.Quluzadənin (144), R.Quliyevin (145), Z.Musayevanın (165), 
A.Müqdətoğlunun (168), E.Nəcəfquliyevin (175), RNurəliye- 
vanın (176), F.Sadıqovun (185), Z.Səmədzadənin (187), Sem 
Braunun (188), S.Aşurbəylinin (209), İ.Rüstəmovun (182), 
A.Məmmədovun (243), T.Rzayevin (183), I.Şükürovun (239), 
Rİmanowun, N.Avramenkonun (125), İ.Vəlizadənin (199) 
məqalələrini göstərmək olar. Bu məqalələrdə “İpək yolu”nun 
bərpası ilə bağlı məlumat xarakterli xeyli materiallar elmi döv- 
riyyəyə gətirilmişdir.

Tədqiq olunan problem infrastruktur sahələrinin yenidən 
qurulması, ölkə iqtisadiyyatınm inkişafi, xalqın sosial-mədəni həyat 
şəraiti ilə bağlı aktual problemlərdən biri olduğu üçün sosial, 
iqtisadi, siyasi və mədəni həyatdakı dəyişikliklərlə six vəhdətdə 
araşdınlmış, tədqiqat işində tarix elminin obyektivlik, tarixilik, 
elmilik, məntiqi əsaslandırma, müqayisəli təhlil kimi əsas metod- 
larından istifadə olunmuşdur.

Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq “İpək yolu”nun bərpası prob- 
lemi kompleks şəkildə tədqiq edilərək “Yeni Ipək yolu”nun 
yaranmasını tələb edən obyektiv zərurət, tarixi şərtlər elmi cəhət- 
dən araşdırılmış, Avropa Birliyinin Ьэфа prosesindəki rolu, 
həyata keçirdiyi texniki və investisiya layihələri, onların həyata 
keçirilməsi dinamikası öyrənilmiş, “Tarixi İpək yolu”nun Ьэфа- 
sında görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin böyük xidmətləri 
hərtərəfli tədqiq edilmiş, “Yeni İpək yolu”nun yaradılması ilə 
Azərbaycanın Cənubi Qafqazda Qərblə Şərqi birləşdirən mühüm 
geosiyasi, strateji zonaya -  tranzit mərkəzinə, regionun lider 
dövlətinə çevrilməsi elmi baxımdan əsaslandınlmışdır. Əsərdə 
eyni zamanda Ьэфа prosesinin respublika nəqliyyat və kommu- 
nikasiya sistemlərinin dünya standartlanna uyğun yenidən qurul- 
masmda, ölkə iqtisadiyyatmın inkişafında, kəsirsiz büdcə siyasə- 
tinin formalaşdınlmasında mühüm rolu tədqiq edilmiş, “Yeni



İpək yolu”nun yaranmasının gömrük sisteminin və rabitənin 
yenidən qurulmasında, inkişafında böyük rolu müəyyənləşdiril- 
miş, həmçinin bərpa prosesinin Azərbaycanın sosial inkişafına 
müsbət təsiri, xüsusilə işsizlik probleminin həllində, infrastruk
tur sahələri üçün kadr potensialının formalaşdınlmasındakı əhə- 
miyyəti aydınlaşdırılmışdır. Monoqrafiyada о cümbdən “Yeni 
İpək yolu”nun ətraf mühitə təsiri məsələsi öyrənilmiş, bu sahədə 
həlli zəruri olan problemlərə aydınlıq gətirilmiş, Şərq-Qərb elmi 
və mədəni dəyərlərinin sintezində, elm və mədəniyyətlərin inki- 
şafında “Yeni İpək yolu”nun əsaslı rolu elmi baxımdan tədqiq 
edilmiş, Ermənistanın ölkəmizin iqtisadiyyatına, mədəniyyətinə, 
ekologiyasına vurduğu konkret ziyanm miqyası müəyyənləşdi- 
rilmiş və onun dünya ictimaiyyətinə çatdmlması istiqamətində 
addımlar atılmışdır.

Tədqiq edilən problem təkcə Azərbaycan tarixşünaslığının 
deyil, bütövlükdə çox mühüm iqtisadi, siyasi, sosial, elmi və 
mədəni xarakterli problem olduğundan onun araşdırılması həm 
də böyük praktik əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, monoqrafiyada 
qeyd olunmuş faktiki material, əldə olunmuş elmi nəticələr 
Azərbaycanm müasir dövr mülki tarixinin, həmçinin iqtisadi 
inkişafla bağlı müasir dövrün digər problemlərinə həsr olunmuş 
əsərlərin yazılmasmda faydalı ola bilər. Bundan başqa, bu 
əsərdən ali və orta ixtisas məktəblərində ixtisaslar üzrə iqtisad 
və nəqliyyat yönümlü mühazirə kurslannm hazırlanmasında və 
orta məktəblərdə “Yeni Ipək yolu” ilə bağlı mövzulann tədri- 
sində metodik vəsait kimi istifadə edilə bilər. Monoqrafiyada 
əldə olunmuş elmi nəticələr eyni zamanda nəqliyyat qurucu- 
luğunun praktik məsələlərinin həlli üçün də faydalı ola bilər.



I FƏSİL
BƏRPA PROSESİNƏ QƏDƏRKİ DÖVRDƏ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASIYOL-NƏQLİYYAT 
KOMPLEKSİNtN VƏZİYYƏTİ

Ölkənin xalq təsərrüfatı kompleksində bütün sahələr müəyyən 
əhəmiyyət kəsb edir. Lakin elə sahələr də vardır ki, onlarsız xalq 
təsərrüfatı kompleksinin fəaliyyəti, sadəcə, olaraq mümkün deyil- 
dir. Bunlardan biri də nəqliyyatdır. O, istehsal infrastrukturla- 
nndan biri olmaqla sosial-iqtisadi inkişafa böyük təsir göstərir. 
Dövlət müstəqilliyimizin əldə edilməsi, yaranmış iqtisadi bloka- 
danın aradan qaldınlmasını, dünya ölkələri ilə nəqliyyat-iqtisadi 
əlaqələrin genişləndirilməsini, ölkə nəqliyyat sisteminin transav- 
ropa nəqliyyat şəbəkəsinə qoşulmasını, Avropa ilə Asiya arasında 
tranzit əlaqələrinin inkişafını həyati zərurətə çevirdi. Belə bir 
şəraitdə gənc dövlətimizin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən 
biri sovetlər dövründən qalmış nəqliyyat sistemini qoruyub sax- 
lamaq və onu zamanın tələbinə uyğun inkişaf etdirmək idi.

Müstəqilliyin ilk illərində keçmiş iqtisadi əlaqələrin kəsil- 
məsi, maliyyə vəsaitinin çatışmazlığı, ölkə daxilində yaranmış 
qeyri-siyasi sabitlik başqa sahələr kimi nəqliyyat sisteminin də 
inkişafına, onun madii-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə 
mənfi təsir göstərmiş, nəqliyyatın bütün növləri üzrə yükdaşı- 
manın azalmasına səbəb olmuşdur. Bunu cədvəl l.l-dəki faktlar- 
dan aydın görmək olar (bax s.26) (210).

Vahid nəqliyyat sisteminin mühüm tərkib hissəsindən biri 
dəmir yolu nəqliyyatıdır. Ölkənin əmtəə bazannm formalaşmasma, 
inkişafına daha güclü təsir edən dəmir yolu universal nəqliyyat- 
dır. Bu nəqliyyatla iqlim şəraitindən asılı olmayaraq fasiləsiz 
şəkildə müxtəlif növ yüklərin kütləvi daşınması mümkündür.

1996-2000-ci illərdə ümumi nəqliyyat sektorunda daşınmış 
bütün yüklərin orta hesabla 17,8 %-i dəmir yolunun payına 
düşmüşdür (23,8.02. 2003).



Cədvəl 1.1

Bərpa prosesinə qədərki dövrdə nəqliyyat növləri üzrə 
yükdaşımanın vəziyyəti (min ton)

Nəqliyyat
növləri 1990 1993 1994 1995 1996 1997

Dəmir yol 32688 18398 14039 8188 8091 9163
Dəniz 17842 6479 6526 5713 5748 7504
Avtomobil 53111 21894 19141 15082 14215 15371
Boru kəm. 27184 17327 15386 13238 12347 12550
Aviasiya 26 14 26 22 22 19

Hazırda Azərbaycan dəmir yollannın ümumi uzunluğu 2,2 min 
km-dir (13, 17.03-5.04, 2002). Dəmir yollarmın bütün hissələri 
avtomatik idarə sistemi ilə təchiz edilmişdir. Respublika Dəmir 
Yolu idarəsinin sərəncamında 500 lokomotiv, 800 səmişin vaqonu, 
25 mindən çox yük vaqonları və vaqon sistemləri, 5 mindən çox 
konteyner vardır (206,163). Azərbaycan dəmir yollannda 170-dən 
çox müxtəlif təyinatlı stansiyalar mövcuddur. Yük və səmişin 
həmin stansiyalarda qəbul edilir və yola salınır. Stansiyalar əsaslı 
tikililərdən -  vağzallardan, platformalardan, anbarlardan, konteyner 
terminallanndan, yükvurma və yükboşaltma mexanizmlərindən, 
dalan yollardan ibarətdir (150,5) Səmişinlərin və yüklərin daşın- 
ması elektrovoz və teplovozlar vasitəsilə həyata keçirilir. Dəmir 
yollannın 1271,1 km-i və ya ümumi xəttin 60 %-i elektrikləş- 
dirilmişdir. Azərbaycan dəmir yolu parkmda istismarda olan 
lokomotivlər Rusiyada istehsal olunmuşdur (150,5).

Respublikarnız müstəqillik əldə etdikdən sonra vaqon parkmm 
keçmiş İttifaq respublikalan arasında bölüşdürülməsi nəticəsində 
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinə 28600 vaqon veril- 
mişdir (148,39). Müstəqilliyin ilk illərində yük vaqonlarmın res
publika daxilində əsaslı təmiri mümkün deyildi. Çünki onlann 
əsas təmir bazası Rusiya və digər MDB ölkələrində yerləşdiyin- 
dən təsərrüfat əlaqələrinin qmlması, ölkə daxilində yaranan 
maliyyə çətinlikləri buna imkan vermirdi. Yaranmış vəziyyətdən



çıxmaq üçün 1996-cı ildə Ələt refrijator və Gəncə vaqon depo- 
sunda yük vaqonlannın və refrijatorlann əsaslı təmiri işinə baş- 
landı, yeni texnologiya tətbiq edildi (148,42).

Dəmir yolu nəqliyyatının fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən 
amillərdən biri də Rusiya Federasiyası tərəfindən Azərbaycana 
qarşı tətbiq edilən nəqliyyat blokadası olmuşudur. Yalnız Heydər 
Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində 1997-ci ilin 
aprelindən blokada aradan qaldınlmış, Şimal istiqamətində səmişin 
qatarlannın hərəkəti Ьэфа olunmuşdur. “İpək yolu”nun Ьэфавта 
qədərki dövrdə respublika dəmir yolu nəqliyyatı mövcud maddi- 
texniki bazanı, əsasən, qoruyub saxlamış, daxili imkanlar hesa- 
bına onun genişləndirilməsi istiqamətində тйэууэп işlər həyata 
keçirmişdir. 1991-ci ildə 7,1 km məsafədə ikinci xətt açılmış,
5,4 km uzunluğunda stansiya yollan istifadəyə verilmiş (148,176), 
1998-ci ildə Azərbaycan dəmir yolunun Bakı lokomotiv depo- 
sunda elektrik qatarlannın əsaslı təmiri apanlmış, 10 ədəd elek- 
trovoz və hər biri 4 vaqondan ibarət 2 elektrik qatan yeni- 
ləşdirilmiş (148, s.35), уепэ həmin ildə Naxçivan Muxtar 
Respublikası ərazisindəki 1484 yük vaqonunun vaxtında təmir 
edilməsi üçün Culfa vaqon istisman deposu yaradılmışdır 
(148,118). 1992-ci ildə Salyan və Yevlax stansiyasında yanğın- 
dan mühafizə məqsədilə qatarlar istifadəyə verilmişdir (148, 59).

90-cı illərdə sosial yönlü tikinti işləri də apanlmışdır. Bu 
dövrdə dəmiryolçular üçün 16 900 kvm sahəsi olan yaşayış binası, 
40 çaфayılıq xəstəxana, 65 yer tutumu olan poliklinika istifa- 
dəyə verilmişdir (148,176). 1995-ci ildə illik istehsal gücü 5 mln 
кэфю olan Ələt kэфic zavodu istismara verilmişdir (148,67). 
Ümumiyyətlə, Ьэфа prosesinə qədərki müxtəlif illərdə sosial 
yönlü tikinti işlərinin vəziyyəti belə olmuşdur: 1991-ci ildə 
16993 kvm, 1992-ci ildə 4685 kvm, 1993-cü ildə 5660 kvm,
1994-cü ildə 12085 kvm, 1995-ci ildə 9874 kvm, 1997-ci ildə 
2993 kvm mənzil sahəsi istifadəyə verilmişdir (148,71). 1996- 
1998-ci illərdə Culfa və Naxçivan dəmir yolu xəstəxanalan və 
orta məktəbləri təmir edilmişdir (148,71).

Вэфа prosesinə qədərki müddətdə respublika rəhbərliyinin 
təşkilatçılığı ilə nəqliyyatın bu sahəsində “Ipək yolu”nun gələcək



istismanna xidmət edən bir sıra sazişlər imzalanmışdır. Belə ki,
1996-cı ilin mayında Azərbaycan, Gürcüstan, Turkmenistan və 
Özbəkistan dövlət başçılannın iştirakı ilə Türkmənistanın Sərəxs 
şəhərində tranzit yükdaşımanın tənzimlənməsi, dəmir yolu nəq- 
liyyatınm əlaqələndirilməsi haqqında saziş imzalanmışdır. Sazişdə 
yükdaşmıalarm hüquqi və tarif əsaslan, tranzit daşımalanna mak- 
simum kömək göstərilməsi, tariflərin 50 % azaldılması, yüklərin 
maneəsiz keçməsi, qorunması kimi məsələlər nəzərdə tutulmuş- 
dur (100,15.05,1996). Bu istiqamətdə region ölkələrinin həyata 
keçirdiyi tədbirlərdən biri də 1996-cı ilin dekabrında Odessada 
Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna respublikaları dövlət başçıla- 
nnın Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması haqqında saziş 
imzalaması oldu (24). Bu razılaşmalann reallaşduılması istiqa- 
mətində görülən işlər nəticəsində bəzi stansiyalarda əsaslı yenidən- 
qurma apanldı. Belə təmir işlərindən sonra 1998-ci ilin yanvann 
4-də Dübəndi dəmir yolu stansiyasının, həmin ilin dekabnn 6-da 
isə Keşlə stansiyasınm açılışı olmuşdur (148,246). Bu stansiya- 
lann yükü qəbul edib yola salma imkanlannın genişləndirilməsi 
nəticədə bərpa dövrünə qədərki müddətdə, xüsusilə 1996-cı 
ildən sonrakı dövrdə Transqafqaz nəqliyyat yolu ilə daşımalann 
həcminin artmasında özünü göstərmişdir. Belə ki, əgər 1996-cı 
ildə bu nəqliyyat xətti ilə 650 min ton yük daşınmışdısa, 1997-ci 
ildə bu göstərici 2 min ton, 1998-ci ildə 3,5 min ton olmuşdur ki, 
həmin yüklərin də 1,8 mln tonu Dübəndi stansiyasından apanlan 
Qazaxıstan nefti olmuşdur (148,255). “İpək yolu”nun bərpası 
prosesi ilə əlaqədar 1998-ci ildən sonrakı dövr isə dəmir yolu 
nəqliyyatında müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi, sahənin 
dünya standartlarına uyğun yenidən qurulması, maddi-texniki 
bazasının gücbndirilməsi, nəqliyyat əlaqəbrinin genişbndiril- 
məsi və bu kimi digər əsaslı dəyişikliklərlə əlamətdar olmuşdur.

Respublikanın nəqliyyat sistemində mühüm yer tutan nəqliy- 
yat növbrindən bir də avtomobil nəqliyyatıdnr. Bunu bərpa 
dövrünə qədərki müddətdə avtomobil yollan ilə daşınmış yük- 
brin ümmni yükdaşımadakı payı aydın göstərir. Belə ki, 1990-cı 
ildə nəqliyyat sektorunda daşınmış bütün yüklərin 27 %-i avto
mobil nəqliyyatının payına düşdüyü halda, 1995-ci ildə daşınmış



yüklərin 10,9%-i, 1997-ci ildə 11,5%-i, 1998-ci ildə isə 10%-i 
nəqliyyatın bu növünün payrna düşmüşdür (33,595). Qeyd 
etmək lazımdır ki, 90-cı illərin əwəllərində ittifaq respublikalan 
ilə təsərrüfat əlaqələrinin pozulması, ehtiyat hissələrin təmina- 
tındakı çətinliklər avtomobil nəqliyyatının fəaliyyətinə də mənfi 
təsir göstərmişdir. Avtonəqliyyat müəssisələrinin 7 noyabr 1992-ci 
il tarixli təsis konfransında yaradılmış “Azəravtonəqliyyat 
Dövlət Konsemi” 13 fevral 1993-cü il tarixdə Azərbaycan 
Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alındı (11). 
О zaman Konsemin tabeliyində 271 avtonəqliyyat birliyi, avto
mobil təmiri zavodu və nəqliyyat-ekspedisiya müəssisələri 
fəaliyyət göstərirdi. Bu müəssisələrdə 25 mindən artıq nəqliyyat 
vasitələri var idi. Həmin nəqliyyat vasitələrinin hamısı SSRİ 
istehsalı idi və köhnəlmişdi. Çünki hamısmın istehsal tarixi 
1991-ci ilə qədər idi (11).

1991-1993-cü illərdə hakimiyyət dəyişiklikləri, qanşıqlıq və 
xaos nəticəsində avtomobil nəqliyyatına böyük ziyan dəydi. 
Bakı şəhərində və respublikanın digər rayonlannda avtonəqliy- 
yat müəssisələri, demək olar ki, tamamilə dağıdılmış, yük avto- 
mobilləri və avtobuslar istismara yararsız hala düşmüşdü. Yalnız 
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin yenidən respublika rəh- 
bərliyinə qayıtması ilə bu sahədə dirçəliş baş verdi. Prezidentin 
verdiyi fərmanlar və göstərişlər əsasmda “Azəravtonəqliyyat Döv- 
lət Konsemində” köklü islahatlar apanldı. Konsemin tərkibinə 
daxil olan bütün müəssisələrin sənədləri müvafiq qaydada hazır- 
landı və “Azərbaycan Respublikasmda 1995-1998-ci illərdə 
dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqmda” Dövlət Proqra- 
mına əsasən, Dövlət Əmlak Komitəsinə verildi. Avtonəqliyyat 
müəssisələrinin bir hissəsi özəlləşdirildi. 1996-cı ildən sonra 
avtonəqliyyat müəssisələrindən qanunsuz apanlmış 8 min avto- 
nəqliyyat vasitəsi geri qaytanldı. Dövlət Proqramma uyğun olaraq 
özəlləşmə prosesinin ilk iki il ərzində, yəni 1997-1999-cu illər 
ərzində avtonəqliyyat müəssisələrinin 97 %-i özəlləşdirildi və ya 
səhmdar cəmiyyətə çevrildi (11).

Bu tədbirlər tezliklə öz bəhrəsini verdi. 1997-ci ilin aprelin 
l-dən 1998-ci ilin sonunadək beynəlxalq avtomobil daşımalannı



tənzimləyən “İcazə” sistemi tətbiq edilmiş, 13 628 min dollar 
məbləğində gəlir əldə edilmiş, onun əksər hissəsi müvafiq qay- 
dada dövlət büdcəsinə keçirilmişdi (126, 1999, №1, s.43).

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bərpa prosesinə qədərki 
müddətdə Azərbaycanın beynəlxalq daşımalarda iştirak etməsi 
üçün müvafiq avtonəqliyyat vasitələri çatışmırdı. 1998-ci il üçün 
beynəlxalq daşımalarda işləmək üçün respublikamızda cəmisi 
100-э qədər avropa standartına uyğun avtomaşın istismar edilirdi 
ki, bu da çox cüzi rəqəm idi. Qalan maşınlann əksəriyyəti fiziki 
cəhətdən köhnəlmişdi. Həmin dövrdə bir ədəd iri qabaritli yük, 
yaxud səmişin avtomobilinin alınıb ölkəyə gətirilməsi təxminən 
160-180 min dollara başa gəlirdi ki, yerli sahibkarlann buna 
imkanı çatmırdı. Vəziyyətdən çıxmaq üçün Avropanın iri nəqliy- 
yat firmalan ilə danışıqlar apanldı. Nəticədə Almaniyanın 
“Villibets”, “Fiksimer” firmalannın Bakıda nümayəndəliklərinin 
açılmasma razılıq əldə olundu və bu firmalar vasitəsilə Bakıya 
bütövlükdə 100 ədəd avtomobilin gətirilməsi mümkün oldu. 
Bundan başqa, Niderlandm “Van-Der-Vap” firması ilə də bu isti- 
qamətdə uğurlu danışıqlar apanldı (126, 1999, №1, s.44).

Azərbaycan milli iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına 
inteqrasiyasında, tranzit ölkəyə çevrilməsində, transkontinental 
yük dövriyyəsinin formalaşmasmda avtomobil yollan xüsusi rol 
oynayır. Respublikadakı avtomobil yollan şəbəkəsi bütün 
şəhərlərlə, rayon mərkəzləri, şəhərtipli qəsəbələrlə, hava və dəniz 
limanlan, dəmiryol stansiyalan, qoruqlar, kurort, istirahət yerləri 
ilə həmçinin həmsərhəd ölkələrin sərhəd məntəqələri ilə etibarlı 
formada əlaqəbndirilmişdir.

Müstəqilliyin ilk illərindən bərpa prosesinə qədərki dövrdə 
respublikanın yol təsərrüfatında vəziyyət aşağıdakı kimi olmuş- 
dur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 
18 iyun, 344 saylı əmri ilə respublikamızın dövlət əhəmiyyətli 
avtomobil yollannın siyahısı təsdiq edilmişdir (89,112). Buraya 
uzunluğu 508 km-lik Bakı-Ələt-Qazıməmməd-Kürdəmir-Gəncə- 
Qazax-Gürcüstan dövlət sərhədinə qədər olan avtomobil yolu, 
Bakı-Quba-Dağıstan dövlət sərhədinə qədər olan 300 km-lik 
avtomobil yolu, İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədinə



qədər uzunluğu 313 km olan Quba-Bakı-Salyan-Lənkəran-Astara 
avtomobil yolu aiddir (89.113). Bunlarla yanaşı, mühüm əhəmiy- 
yətə malik rayonlararası əhəmiyyətli yollar şəbəkəsi də fəaliyyət 
göstərmişdir. Buraya uzunluğu 280 km olan Bakı-Şamaxı-Ağsu- 
Göyçay-Ağdaş-Xaldan-Yevlax yolu, uzunluğu 164 km Gürcüstan 
sərhədinə qədər olan Yevlax-Şəki-Zaqatala-Balakən avtomobil 
yolu, uzunluğu 206 km olan Mingəçevir-Bəhramtəpə-Biləsuvar 
avtomobil yolu, Türkiyə sərhədinə qədər uzunluğu 168 km olan 
Ordubad-Culfa-Naxçıvan-Sədərək yolu aiddir. Azərbaycamn əsas 
hissəsini Naxçıvanla birləşdirən və ümumi uzunluğu 631 km olan 
Bakı-Əli Bayramlı (indiki Şirvan)-Horadiz-Mincevan-Meqri- 
Ordubad-Naxçıvan-Sədərək yolunun 44 km-i Ermənistan tərəfin- 
dən işğal altında olan ərazidən keçdiyinə görə Azərbaycanı 
Naxçıvanla birləşdirən yol tam blokada vəziyyətindədir (204). 
Azərbaycan Ali Sovetinin 1993-cü il 20 yanvar tarixli fərmanı 
ilə keçmiş “Dövlət Təmir-Tikinti İstehsalat Birliyi” ləğv 
olunmuş, onun bazasında “Azəravtoyol Dövlət Şirkəti” (indiki 
Azəryol Serviz Departa-menti) yaradılmışdır (89,86).

Qeyd etmək lazımdır ki, müstəqilliyin ilk illərində istismar 
olunan avtomobil yollannın xeyli hissəsi hələ XX əsrin 60-80-ci 
illərində istismara verilmiş yollar idi. Mövcud normativlərə görə 
yollar 16-18 il istismardan sonra yeniləşdirilməlidir, respublika- 
dakı avtomagistrallar isə 20-30 ildən artıq istismarda olmuşdur
(206,174). Həm də vaxtilə yollar çəkilərkən yük maşınlannın 
təkərlərinə düşən ağırlıq 6-8 ton nəzərdə tutulmuşdusa, indi isə 
İpək yolunda yük daşıyan avtomobillərin təkərlərinə düşən ağırlıq
10 tona çatır (5). Bu isə mövcud yol örtüklərinin sıradan çıx- 
masma səbəb olur, beynəlxalq yükdaşımalann intensivliyinə 
mənfi təsir göstərir.

Müstəqilliyin ilk illərində Azəravtoyol Dövlət şirkətinin sərən- 
camında sovetlər dövründən miras qalmış xeyli sayda texnika 
vardı. Нэ1э 1983-cü ilin yanvann l -пэ olan məlumata görə yol 
təsərrüfatınm texniki parkında 281 avtoqreyder, 48 asfaltqanş- 
dıran, 38 asfaltsalan, 70 betonqanşdıran, 342 buldozer, 125 trak- 
tor, 254 ekskavator, 250 yolbasan, 91 kompressor, 1381 yük 
avtomobili, 58 avtoqudronator olmuşdur (89,89). Azərbaycanın



dövlət müstəqilliyinin bərpa olunduğu ilk dövrdə bu texnikanın 
xeyli hissəsi sıradan çıxmışdı, qalan hissəsi isə tam gücü ilə 
işləyə bilmirdi. Dövlət tərəfindən hər il aynlan 40-41 mlrd manat 
vəsaitin 65 %-i respublika əhəmiyyətli yollann, 25 %-i isə rayon- 
lararası əhəmiyyətli yollann cari təmirinə, işlək saxlanılmasına 
yönəldilirdi (206,175).Təsərrüfat əlaqələrinin qınlması, maliyyə 
vəsaitinin azlığı yol təsərrüfatmm maddi-texniki bazasının yeni- 
ləşdirilməsinə, normal fəaliyyətinə mənfi təsir göstərirdi. Belə 
ki, əgər 1980-1985-ci illərdə respublikada 2200 km uzunluğunda 
yol təmir olunmuşdusa, 1990-1994-cü ildə bu göstərici 10 dəfə 
azalaraq 200-220 km-э düşmüşdü (23,13.01.1995). 1995-ci ildən 
başqa sahələrdə olduğu kimi, yol təsərrüfatında da tikinti işləri 
dayandırılmışdı (23,23.X. 1999).

Yol təsərrüfatında yaranmış bu cür qeyri-qənaətbəxş vəziy- 
yətin səbəblərindən biri, yuxanda qeyd edildiyi kimi, maliyyə 
çətinliyi üzündən dövlət büdcəsi tərəfindən bu sahə üçün nəzərdə 
tutulmuş vəsaitin qalıq prinsipi ilə verilməsi olmuşdur. Belə ki,
1998-ci ildə dövlət büdcəsindən sahəyə 41,06 mlrd manat vəsait 
ayrılsa da, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 28,6 mlrd manat veril- 
mişdir (23,23.X. 1999). 1999-cu ilin 9 ayı üçün 29,686 mlrd 
manat vəsait verilməsi nəzərdə tutulsa da, bunun əvəzinə yalnız 
14,042 mlrd manat yönəldilmişdi (23,23.X.1999).

Sahənin fəaliyyətinə mənfi təsir edən amillərdən biri də 
lazımsız struktur dəyişikliklərinin apanlması və sahə üçün zəruri 
olan kadr potensialının az olması idi. Zəruri kadr potensialının 
çatışmazlığı üzündən avtomobil yollannın və yol qurğulannın 
texniki vəziyyətinin yaxşılaşdınlmasında problemlər yaranmışdı. 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, “Qədim 
İpək yolu”nun bərpası, beynəlxalq yükdaşımalann artması möv- 
cud avtomobil yollarınm dünya standartlanna uyğun şəkildə 
yenidən qurulmasını tələb edirdi. Mütəxəssislərin müəyyən 
etdiyi kimi, yol örtüklərinin yararsızlığı avtomobillərin sürətinin 
xeyli aşağı düşməsinə, daşınan yüklərin qiymətlərinin 30-40 % 
bahalaşmasma, yanacaq məsrəflərinin 1,5 dəfə çoxalmasına, yük- 
daşıyan avtomobillərin xidmət müddətlərinin 30-40 % azalmasma, 
təmir xərclərinin isə artmasına səbəb olurdu.



Dünya ölkələri ilə artan inteqrasiya prosesləri, Tarixi İpək 
yolunun bərpası bütün nəqliyyat sisteminin, о cümlədən avto
mobil yollannın yenidən qurulması zəruriliyini irəli sünnüşdü. 
Digər tərəfdən, əgər nəzərə alınsa ki, respublika üzrə daşınan 
yüklərin 60 %-i avtonəqliyyat vasitələrinin payma düşür, yaxın
10 il ərzində avtomobil yollannm və körpülərin texniki vəziyyə- 
tinin yaxşılaşdınlması çox ciddi məsələ kimi qarşıda durardu
(206,175).

Yol təsərrüfatının vəziyyətinin yaxşılaşdınlması üçün hələ
1994-cü ildə “Dövlət yol fondu haqqında” qanun qəbul edildi 
(89,104). Dövlət yol fondu təyinatına görə avtomobil yollannın 
saxlanılmasına, təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı məqsəd- 
1эгэ sərf edilməsi nəzərdə tutulurdu. Yol fondunun əsas maliyyə 
mənbələri dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər, avtomobil yolla- 
nndan istifadəyə, avtonəqliyyat və digər təkərli texniki vasitə- 
lərin alınmasına görə tutulan rüsumlar və xarici dövlətlərin 
avtonəqliyyat vasitələrindən tutulan tranzit vergiləri idi (89,101). 
Bundan başqa, yol təsərrüfatının dünya standartlanna uyğun 
yenidən qurulması məqsədilə Prezident Heydər Əliyev 1996-cı
11 mayın 31-də Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq avtoma- 
gistrallar haqqında 15 noyabr 1975-ci il tarixli Avropa Sazişinə 
qoşulmaq haqqında” sərəncam imzaladı. Bu sazişə qoşulan 
ölkələr sazişin bütün şərtlərinə əməl etməli, ilk növbədə ölkə 
ərazisindən keçən avtomagistrallann texniki göstəriciləri beynəl- 
xalq tələblərə uyğun olaraq yenidən qurulmalıdır (64,108)

Göründüyü kimi, müstəqilliyin ilk illərində başqa sahələrlə 
yanaşı, yol təsərrüfatında da vəziyyət qənaətbəxş deyildi. Bu 
dövrdə əsas vəzifə mövcud maddi-texniki bazanın qorunub sax- 
lanması, yeni təsərrüfat əlaqələrinin yaradılması, xarici investisi- 
yanın cəlb edilməsi hesabına maddi-texniki bazanın genişlən- 
dirilməsi, Avropa Birliyinin müstəqillik əldə etmiş ölkələr üçün 
nəzərdə tutduğu layihələr əsasmda respublikanın beynəlxalq 
əhəmiyyətli yollannın dünya standartlanna uyğun yenidən 
qurulması, inkişaf etdirilməsi idi.

Ölkəmizin nəqliyyat sisteminin mühüm tərkib hissəsindən 
birini dəniz nəqliyyatı təşkil edir. Dəniz nəqliyyatının müstəqil-



liyin ilk illərindən bərpa prosesinə qədərki vəziyyətinə nəzər 
salsaq, onu qeyd etmək olar ki, Ümumittifaq əmlakı respubli- 
kalar arasında bölüşdürülərkən 4 gəmi təmiri zavodu, liman 
təsərrüfatı, 25-dən artıq liman körpüsü, mülki tikintilər, onlarla 
qaldıncı kran və avadanlıq, 34 gəmidən ibarət olan tanker donan- 
ması, 27 quru yük gəmisi və 8 gəmi-bərə Xəzər Dəniz Gəmi- 
çiliyinin sərəncamına keçdi (54,1-15.03,1995). Beləliklə, 90-cı 
illərin ortalannda Azərbaycan dəniz nəqliyyatını təmsil edən 
Хэгэг Dövlət Dəniz Gəmiçilik İdarəsinin tabeliyində ümumi 
yük tutumu 324,3 min ton olan 69 gəmi var idi. Donanmanın 
gəmiləri cəmisi 16 min ton yük daşıma qabiliyyətinə malik idi,
о cümlədən tankerlər 11 min ton, universal tipli gəmilər 1,5 mln 
ton, gəmi-bərələr isə 3,5 mln ton yükdaşıma qabiliyyətində idi- 
lər. Bu dövrdə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin tabeliyində tərkibinə 
Zaqfederasiya adına, İ.Allahverdiyev və D.Bünyadzadə adma gəmi 
təmiri istehsalat vahidlərinin daxil olduğu Paris Kommunası 
adına Baş Gəmi Təmiri İstehsalat Birliyi, Xəzər Dəniz yollan 
Idarəsi, Xəzər Dəniz Ticarət Təchizat Agentliyi, Xəzər Dəniz 
Elmi-Tədqiqat Layihə Axtanş institutu, Mərkəzi Konstruktor 
Layihə Bürosu, Dövlət Dəniz Akademiyası, Xəzər Hövzə xəstə- 
xanası, İnformasiya hesablama mərkəzi daxil idi (221,32-33). 
Qeyd etmək lazımdır ki, hələ 1987-ci ildən Azərbaycan dəniz 
gəmiçiliyi və onun tabeliyində olan müəssisələr özünümaliyyə- 
ləşdirmə və tam təsərrüfat hesabma keçmişdir (221,22). Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin mülki donanmasının üzmə coğrafiyası 
Xəzər dənizi, Qara dəniz, Aralıq və Mərmərə dənizlərini əhatə 
edirdi. 1996-cı il üçün dəniz nəqliyyatımn əsas fondlanmn dəyəri
1,4 trilyon manat olmuşdur (106).

Dəniz nəqliyyatı başqa nəqliyyat növlərindən iqtisadi baxım- 
dan daha sərfəli, yüksək rentabelli olması ilə fərqlənir. Belə ki, 
gəmilərlə yükdaşıma zamanı hər ton yükün maya dəyəri dəmir 
yolu və avtomobil nəqliyyatına nisbətən 25 faiz aşağı, daşınan 
yüklərin həcmi isə təkcə dəmir yolu nəqliyyatma nisbətən 4 dəfə 
yüksəkdir (211,58). Həmçinin dəniz nəqliyyatında vaxt itkisi 
digər nəqliyyat növlərinə nisbətən daha azdır. Belə ki, dəniz 
nəqliyyatında gün ərzində orta sürət 215 mil (290 km), dəmir



yolunda isə bu göstərici 250 km-dir (138,334). Eyni zamanda 
dəniz yollan heç bir хэгс tələb etmir və digər nəqliyyat növlərinə 
nisbətən qısadır. Belə ki, əgər Bakı-Türkmənbaşı istiqamətində 
dəniz yolu ilə məsafə 340 km-dirsə, dəmir yolu ilə bu məntəqə 
arasmdakı məsafə 5769 km-dir (220,112). Digər tərəfdən, dəniz 
nəqliyyatında hər kilometrə düşən yanacaq sərfi də digər 
nəqliyyat növlərinə nisbətən aşağıdır. Belə ki, dəmir yolunda hər 
kilometrə düşən yanacaq məsrəfi 58 kq, avtomobil nəqliyyatında 
200 kq olduğu halda, dəniz nəqliyyatında bu göstərici 34 kq-dır 
(138,334). Dəniz nəqliyyatını avtomobil və dəmir yol nəqliyya- 
trndan fərqləndirən mühüm cəhətlərdən bin onun qitələrarası fəa- 
liyyət göstərmək imkanına malik olmasıdır. Bütün bunlar gəmi- 
lərlə yükdaşımanın xeyli ucuz başa gəlməsinə mühüm təsir göstərir.

Dəniz nəqliyyatı Azərbaycan Respublikasınm xarici ticarət 
əlaqələrində, xüsusilə tranzit yüklərin daşınmasında xüsusi yer 
tutur (127, s.7). Lakin Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdik- 
dən sonra keçmiş ittifaq miqyasında təsərrüfat əlaqələrinin qırıl- 
ması, maliyyə çətinlikləri üzündən dəniz nəqliyyatında ümumi 
yükdaşımalann həcmi xeyli aşağı düşdü. Bu da gəmilərin gəlirlə 
işləməsinə ciddi əngəl oldu. Belə ki, 1993-cü ildə ümumi gəlirin 
həcmi 1989-cu ildəki göstəricinin yarısını təşkil edirdi. 1994-cü 
ildə isə bu göstərici daha 22 faiz aşağı düşdü (102;103).

1995-ci ildən Rusiya tərəfindən yaradılan nəqliyyat-iqtisadi 
blokada dəniz nəqliyyatının fəaliyyətinə xüsusilə ağır təsir gös- 
tərdi. Nəticədə idxal, ixrac və tranzit daşımalarm həcmi kəskin 
surətdə azaldı. Belə ki, əgər 1994-cü ildə dəniz nəqliyyatında 
daşman yüklərin həcmi 6,6 min ton olmuşdusa, 1995-ci ildə isə 
bu göstərici proqnozda nəzərdə tutulan 6,8 min ton əvəzinə
5,7 min ton həcmində oldu, başqa sözlə desək, əwəlki illə müqa- 
yisədə 1995-ci ildə 13 faiz az yük daşınmışdır (127,111).

Dəniz nəqliyyatının maddi-texniki bazasının yeniləşməsi 
prosesi də 90-cı illərdə çətinləşmişdi. Bu illərdə yalnız iki gəmi 
alınmışdı. Bunlardan biri 1994-cü ildə Rusiyanın Sormovo şəhə- 
rindən alınmış yük tutumu 4 min ton olan quru yük gəmisi 
(127,26), о birisi isə 1998-ci ildə Həştərxandan alınmış yük 
tutumu 9 min ton olan bir ədəd yanacaqdoldurma gəmisi idi



(108). Bu dövrdə respublika dəniz nəqliyyatında fəaliyyət göstə- 
гэп gəmilərin əsas hissəsini 70-80-ci illərdə sovet dövlətinin 
xarici ölkələrdən, Almaniyadan, Yuqoslaviyadan, Portuqaliyadan, 
Bolqanstandan alınmış və qismən də Rusiyatıın özündən gətiril- 
miş gəmilər təşkil edirdi (127,25-26). Ümumiyyətlə, Azərbaycan 
dəniz nəqliyyatının formalaşmasında əsas mərhələlərdən biri 
sovet dövrü olmuşdur. Bununla yanaşı, о dövrün iqtisadi mexa- 
nizmi Xəzər dəniz nəqliyyatının inkişafına bəzi maneçiliklər 
yaratmışdı. Məsələn, iqtisadiyyatın ciddi mərkəzləşdirilmiş şəkildə 
inkişafı, idarəetmədə mərkəzin diktatı, təsərrüfat sahələrinin sərt 
çərçivələr arasına salınması, maddi-texniki təchizatın mərkəzdən 
asılı olması, Azərbaycan dəniz nəqliyyatına daha çox regional 
sahə kimi baxılması bütünlükdə mövcud potensialm reallaşma- 
sına imkan vermirdi.

Müstəqilliyin ilk illərindən bərpa prosesinə qədərki dövr 
ərzində əsas diqqət maddi-texniki bazanın dağıdılmasının qarşı- 
sının alınmasına, təkmilləşdirilməsinə, həmçinin kadrlann tam 
şəkildə qorunub saxlanmasına, yeni əsaslar -  ikitərəfli müqavi- 
lələr əsasında əlaqələrin Ьэфа edilməsinə və daxili imkanlar 
hesabına, qismən də olsa, maddi-texniki bazanın genişləndiril- 
məsinə yönəlmişdir. Nəticədə bərpa prosesinə qədərki müddətdə 
tonnaj, əsasən, qorunub saxlanmışdır. Belə ki, 1993-cü ildə 
donanmanın ümumi tonnajı 341 min ton (102), 1994-cü ildə 
320 min ton (103), 1995-ci ildə 343 min ton (104), 1996-cı ildə 
343,9 min ton (105), 1997-ci ildə isə 343 min ton (107) olmuşdur. 
Respublika Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 24 yanvar, 39 saylı 
“Nəqliyyat və rabitə müəssisəbrinin Azərbaycan respublikasının 
tabeliyinə verilməsi haqqında” qəranna uyğun olaraq 1992-ci ilə 
qədər Rusiya Dəniz Donanması Nazirliyinə tabe olan Bakı 
Dəniz yollan məktəbi Azərbaycanın tabeliyinə keçərək Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin strukturuna daxil edildi (221,23). Gəmiçilik 
idarəsi rəisinin 14 fevral 1992-ci il, 53 saylı əmri ilə Novo
rossiysk Ali Dənizçilik İnstitutunun Bakı qiyabi fakültəsi Xəzər 
Dəniz Gəmiçilik Idarəsinin strukturuna daxil edildi (109). 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 iyun 1996-cı 
il tarixli qərarı ilə Bakı Dəniz yollan məktəbinin bazası əsasında



Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası açıldı (221,30). 1992-ci
il yanvarın 1-dən Bakı dəniz limanı Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
tərkibindən çıxaraq müstəqil quruma çevrildi (206,147).

Müstəqilliyin ilk illərində Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi işçilərinin 
ümumi sayı azaldı. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Nəqliyyat və rabitə müəssisələrinin Azərbaycan 
respublikasınm tabeliyinə verilməsi haqqmda” yuxanda qeyd 
edilən məlmn qəranndan sonra gəmiçiliyin bütün strukturlan 
üzrə işçilərin ümum sayı 1990-cı ildəki 12014 nəfərdən 1992-ci 
ildə 4759 nəfərə enmişdi. Işçilərin sayının belə kəskin azalması 
onunla əlaqədar idi ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olduğuna 
görə əwəllər Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin strukturuna daxil olan 
Türkmənistanın Krasnovodsk (indiki Türkmənbaşı) Rusiyanın 
Həştərxan, Mahaçqala, Qazaxıstanın Aktau, Bau-tino limanları, 
Beqdaş liman məntəqəsi onun tərkibindən çıxmışdı (127,39).

1995-ci ildən Azərbaycan dəniz nəqliyyatı Beynəlxalq Dəniz 
Təşkilatı İMO-ya üzv oldu (127,43). Müstəqillik illərində yaxın 
və uzaq xaricdə üzən gəmilərin fəaliyyətinə operativ nəzarət, 
məqsədyönlü rəhbərlik üçün həmin regionlarda dəniz nəqliyyatı 
nümayəndəlikləri və agentlikləri açıldı. Məsələn, Xəzər Gəmiçiliyi 
İdarəsi rəisinin 7 yanvar 1992-ci il, 4 saylı əmri ilə Türkiyənin 
Istanbul, Yunanıstanm Pirey, Abnaniyanın Hamburq şəhərlərində 
dəniz nəqliyyatının səlahiyyətli nümayəndəlikləri yaradıldı (109). 
Bundan başqa, Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsi rəisinin 6 avqust 
1993-cü il, 198 saylı əmri ilə Rusiyanın Həştərxan şəhərində,
2 dekabr 1993-cü il, 378 saylı əmri ilə Almaniyanın Kil lima- 
nında və İran İslam Respublikasında dəniz agentlikləri fəaliy- 
yətə başladı (110). Həmçinin Gəmiçilik idarəsi rəisinin 10 fevral
1995-ci il, 41 saylı əmri ilə Türkmənistanın Türkmənbaşı, Rusi- 
уашп Mahaçqala, Qazaxıstanın Aktau, Ukraynanın Odessa şəhər- 
lərində nümayəndəliklər açıldı (111).

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar gəmiçilikdə xərclərin 
azaldılması ilə bağlı тйэууэп struktur dəyişiklikləri apanldı. 
Gəmiçilik idarəsi rəisinin 14 dekabr 1992-ci il, 296 saylı əmri ilə 
Qəza xilasetmə və texniki işlər idarəsi Gəmiçilik idarəsinin 
tabeliyindən çıxarıldı (109). Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi ilə



əlaqədar Gəmiçilik idarəsi rəisinin 28 yanvar 1992-ci il, 30 saylı 
əmri ilə nəqliyyat donanmasında vaxtilə bolşeviklərin adı 
verilmiş gəmilərin adı dəyişdirildi. Məsələn, “S.Kirov” gəmisi 
“Abşeron”, “Bolşevik Ə.Qarayev” “Lənkəran, “F.Qubanov” 
“Gəncə” adlandınldı (109).

Belə bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər Dəniz Gəmi- 
çiliyinin nəqliyyat donanması 2002-ci ilə qədər olan dövrdə, 
yuxanda qeyd olunatı 2 gəmi istisna olmaqla, əsasən sovet döv- 
ründən miras qalmış gəmilərlə fəaliyyətini davam etdirmişdir. 
2002-ci ildən 2006-cı ilin sonlanna kimi isə sahənin daxili 
imkanlan hesabına nəqliyyat donanması üçün Rusiyadan 5 böyük 
tanker və 1 quru yük gəmisi alınmışdır (117).

Respublikamızın nəqliyyat sistemində hava nəqliyyatı da 
mühüm yer tutur. Dövlət müəssisəsi hesab olunan Azal Hava 
Yollan Dövlət Konseminin tərkibinə 90-cı illərin əwəllərində 
20-dən çox müəssisə və idarə, о cümlədən 4 aviasiya şirkəti, 
aeronaviqasiyaya xidmət müəssisəsi, aeroportlar, aviasiya təh- 
lükəsizliyi xidməti, aviasiyaya texniki xidmət bölməsi, yanacaq- 
doldurma məntəqələri, hava nəqliyyat donanması, bort yeyinti 
xidməti hissəsi daxil idi (206,192). Müstəqilliyin ilk illərində 
başqa sahələrdə olduğu kimi, hava nəqliyyatında da vəziyyət 
yaxşı deyildi. Maliyyə çatışmazlığı, iqtisadi çətinliklər, ənənəvi 
texniki iqtisadi əlaqələrin pozulması, yeni əlaqələrin olmaması, 
hava gəmilərinin və aeronaviqasiya sistemlərinin köhnəlməsi, 
idarəçilikdə köhnə metodlardan istifadə bütövlükdə yükdaşıma- 
lann azalmasına, mülki aviasiyamn sonrakı inkişafina mənfi təsir 
göstərmişdi. Lakin aviasiya şirkəti tədricən sahənin inkişafı 
istiqamətində daxili imkanlar hesabına müəyyən tədbirlər də 
həyata keçirirdi. Belə ki, 1993-cü ilin martında hər cür hava 
gəmisini qəbul etməyə imkan verən yeni uçuş enmə zolağı 
quraşdınldı, aviabiletlərin kompyuterlə sifarişi sistemi tətbiq 
edildi. 90-cı illərin ortalarında Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankının 13,7 min dollar krediti hesabına aeronaviqasiya sis- 
temlərinin tam texniki və texnoloji modemləşdirilməsi həyata 
keçirildi. Azərbaycan milli aviasiyası dünyanm apancı aviaşirkət- 
ləri ilə six əlaqələr yaratdı. Bir sıra beynəlxalq aviasiya qurum-



lanna, о cümlədən Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı İCAO-nun, 
Avropa Mülki Aviasiya Konfransı Təşkilatı ECAC-ın üzvü oldu, 
regional inkişaf layihələrində iştirak etməyə başladı (206,194), 
beynəlxalq aviasiya yük bazanna daxil olaraq öz mövqeyini güc- 
ləndirdi. Respublikamızm mülki aviasiyası sürətli inkişaf mərhə- 
ləsinə 1993-cü ildən sonrakı dövrdə -  Heydər Əliyevin hakimiy- 
yəti illərində qədəm qoymuşdur. Prezidentin müvafiq fərmanlan 
mülki aviasiyanın dünya standartlanna uyğun inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinə əsaslı 
şərait yaratmış, beynəlxalq maliyyə qurumlannın imkanlanndan 
geniş şəkildə istifadə edilmişdir. 1996-cı ildən başlayaraq son 
dövrlərə qədər bu sahədə bir sıra mühüm layihələr həyata keçi- 
rilmişdir. Bunlar aşağıdakılardu-:

1) Alman Bankı “KFW” tərəfindən 2 mərhələdə həyata 
keçirilən a) “Bakı hava limanma təxirəsalınmaz kömək”; b) “Bakı 
hava limanma kömək” layihəsi;

2) Bakıda beynəlxalq hava vağzalı kompleksinin tikintisi;
3) Milli aviaşirkətin müntəzəm uçuş marşrutlan şəbəkəsinin 

genişləndirilməsi;
4) Hava hərəkətinin idarə olunmasının aeronaviqasiya sistem- 

lərinin modemləşdirilməsi;
5) Yeni hava gəmilərinin, о cümlədən daha təhlükəsiz və 

rahat Boinq təyyarələrinin alınması;
6) Səmişinlərin və hava yüklərinin qəbulu üçün müasir 

standartlara uyğun sistemin yaradılması;
7) Yeni yanacaqdoldurma stansiyalannm inşası;
8) Vahid aviasiya təhlükəsizliyi sisteminin yaradılması, о cüm- 

lədən hava limanmın elektron sistemlə təchiz olmıması;
9) “Cənub dairəsi” və “Cənub qapısı” kimi iri beynəlxalq 

layihələrdə iştirak etmək (206,193).
İri beynəlxalq layihələr ABŞ-ın, Türkiyənin iri banklannın və 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, Böyük Britaniyanın 
İxrac kredit Bankı “EGGO”-nun maliyyə dəstəyi ilə həyata 
keçirilmişdir (206, s.193-194). Milli aviasiyanın inkişafına Hey- 
dər Əliyevin layiqli davamçısı tlham Əliyev də daim qayğı 
göstərir. Heydər Əliyev adma Bakı Beynəlxalq Hava limamnda



qapalı sahəsi 12 min kv m olan yük terminalının açılması bu 
qayğının bariz nümunəsidir. Dəyəri 9,6 min dollar olan layihəni 
“international Handlinq Company” şirkəti maliyyələşdirmişdir. 
Lüksemburqun “Kardolüks” və Azərbaycanın “Azər-Xəzər” şir- 
kəti tərəfindən inşa olunan bu terminal Avropanın 10 эп iri termi- 
nallanndan biri, bölgədə isə эп böyük terminal hesab olunur. 
Yük terminalının ümumi sahəsi 163 min kv m olan yeni perro- 
nunda “Boinq-747” və “AN-124”, “Ruslan” tipli 9 təyyarənin 
və “İl-76” tipli 15 təyyarənin dayanması mümkündür (100, 
24.03.2005). Terminal hava nəqliyyatı ilə yükdaşımanm ümumi 
həcminin kəskin şəkildə artmasına, Şərqlə Qərbin iqtisadi əlaqə- 
larinin təmin edilməsində mühüm tranzit qovşağı kimi Hava 
limanınm rolunun artmasına, yaxın gələcəkdə nəqliyyatm bu 
növünün də dəhlizinin fəaliyyətində iştirakına səbəb olacaqdır.

Azərbaycanın nəqliyyat sistemində boru-kəmərləri də özünə- 
məxsus yer tutur. 90-cı illərin başlanğıcmda respublika boru- 
kəmər nəqliyyatının uzunluğu 30,7 min km idi ki, bunun da
3 min km-i magistral, 27,7 min km-i isə yerli kəmərlərin payına 
düşürdü. Respublika üzrə ümumi yük dövriyyəsinin 2,6 %-i bu 
nəqliyyat növü ilə nəql edilirdi. (126,1998, №1, s.28). Bərpa pro- 
sesinə qədərki dövrdə boru-kəmər nəqliyyatı ilə yükdaşımala- 
nnda da azalma meyli özünü göstərmişdir. Belə ki, əgər 1991-ci 
ildə boru-kəməri nəqliyyatı ilə 26 462 min ton yük daşınmışdısa, 
bunun da 15 680 min tonu neft kəmərlərinin, 10 782 min tonu 
qaz kəmərlərinin payına düşürdüsə, 1995-ci ildə ümumi yük- 
daşıma 13 238 min təşkil etmiş, onun da 9 010 min tonu nefit 
kəməri ilə, 4228 min tonu qaz kəməri ilə, 1996-cı ildə isə 
daşınan 12 348 min ton yükün 8 846 min tonu nefit kəmərləri ilə,
3 502 min tonu qaz kəmərləri ilə nəql edilmişdi. 1997-ci ildə isə 
cəmisi 12 550 min ton yük daşınmışdı ki, bunun da 9 324 min 
tonu neft kəmərlərinin, 3 226 min tonu qaz kəmərlərinin payına 
düşmüşdü (33,595-597). Azalmanm əsas səbəbi boru-kəmər 
nəqliyyatının fəaliyyətində mühüm rol oynayan neft sənayesinin 
vəziyyətinin ağır olması və Azərbaycan neftinin dünya bazanna 
çıxarılmaması ib  bağlı idi. Belə ki, neft sənayesi zərərlə işləyir, 
borc içində idi. Mədənlərdə 4 mindən çox neft quyusunda hasilat



dayanmışdı. Qazma qurğulannın 80 %- i işləmirdi. Neft hasilatı 
ildən-ilə aşağı düşməkdə davam edirdi. Belə ki, əgər 1992-ci 
ildə respublikada 11 min ton neft çıxanlmışdısa, 1996-cı ildə isə 
bu göstərici 9 mln tona enmişdi (140,200). Mövcud perspektiv 
dəniz yataqlannın işlənməsi üçün xeyli investisiya tələb olu- 
nurdu ki, buna da respublikanın imkanı yox idi.

Yaranmış çətinliklərin aradan qaldmlması üçün Prezident 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın yeni neft stra- 
tegiyası hazırlandı və uğurla həyata keçirilməyə başlandı. 2005-ci 
ilin payızınadək olan dövrdə neft məhsulları dünya bazanna 
əsasən 1997-ci ildə istismara verilmiş, uzunluğu 830 km, ötürmə 
qabiliyyəti ildə 5,1 mln ton olan Bakı-Supsa (Poti) və uzunluğu 
1412 km olan Novorossiysk neft kəməri ilə nəql edilmişdir (126,
2001, №2, s.25). 2002-ci ilin sentyabnn 18-dən isə Bakı-Tbilisi- 
Ceyhan (BTC) əsas ixrac kəməri çəkilməyə başlamış və 2005-ci 
ilin mayında BTC-nin Azərbaycan hissəsinin, həmin ilin oktyab- 
raıda Gürcüstan hissəsinin tikintisi başa çatmış, 2006-cı ilin 
mayın 28-də Azərbaycan nefti Ceyhan limanına çatmış, həmin 
ilin iyvmvın 4-də Xəzər nefti ilə yüklənmiş ilk tanker Ceyhan 
limanından Avropaya yola salınmışdır (55, 1999, №100/101, 
s.37). Bu kəmərin uzunluğu 1730 km-dir və bunun da 468 km-i 
Azərbaycan, 225 km-i Gürcüstan, 1037 km-i isə Türkiyə əra- 
zisindən keçir. Kəmərin illik ötürmə qabiliyyətinin 60 mln ton 
olması planlaşdınlmışdır, bunun da 50 mln tonu Azərbaycan 
nefti, 10 mln tonu isə Qazaxıstan və Türkmənistan nefti olmalı- 
dır (126,1998, №1, s.28).

Göründüyü kimi, dövlət müstəqilliyimizin ilk illərində təsər- 
rüfat əlaqələrinin qınlması, maliyyə çətinlikləri ilə bağlı nəqliyyat 
sisteminin digər sahələrində olduğu kimi, boru-kəməri nəqliyya- 
tının fəaliyyətində də vəziyyət qənaətbəxş deyildi. Lakin sonrakı 
illərdə, xüsusilə də Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasından 
sonrakı illərdə apanlan düzgün iqtisadi siyasət, “Əsrin müqavi- 
ləsi” admı almış neft kontraktlannın bağlanması bu sahənin 
fəaliyyətində əsaslı dönüşə səbəb oldu.



I I FƏSİL 
“İPƏK YOLLP’NUN BƏRPASININ 

TARİXİZƏRURİLİYİ

2.1. “Qədim Ipək yolu”nun bərpası ideyasının meydana 
gəlməsi və reallaşdırılması tədbirləri

“Qədim İpək yolu”nun bütün cəhətlərinin, о cümlədən bər- 
pası ideyasının meydana gəlməsi və reallaşdınlması prosesinin 
tədqiq edilməsi zəruri məsələlərdən biridir. Problemin zəruriliyi 
ilk növbədə bu ideyanın meydana gəldiyi tarixi şəraitin geo- 
strateji baxımdan tədqiq edilməsi, bu prosesin həyata keçirilməsi 
istiqamətində respublika rəhbərliyinin fəaliyyətinin və Avropa 
Birliyinin TRASEKA proqramı çərçivəsində пэ kimi texniki və 
investisiya yardımlan layihələrinin reallaşdırdığınm öyrənilməsi, 
bundan başqa, beynəlxalq maliyyə qurumlannın -  Avropa Yeni- 
dənqurma və İnkişaf Bankınm, Dünya Bankının, İslam İnkişaf 
Bankının, Küveyt İslam Fondunun bu sahədə hansı maliyyə 
yardımlan göstərdiyinin aşkara çıxanlması, bütün bunlann 
Azərbaycanm və TRASEKA proqramına üzv olan ölkələrin və 
eyni zamanda “İpək yolu” üzərində yerləşən dövlətlərin sosial- 
iqtisadi tərəqqisinə təsir imkanlannın tədqiq edilməsi baxımm- 
dan əhəmiyyətlidir. Digər tərəfdən, Azərbaycan respublikasının 
“Böyük İpək yolu”nun bэфasında iştirakı ölkəmiz üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edərək gənc dövlətimizin Avropa ölkələri ilə 
iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsinə, möhkəmlənməsinə, dünya 
birliyinə inteqrasiyasına, beynəlxalq nəqliyyat və tranzit qovşa- 
ğına çevrilməsi üçün geniş imkanlar açır.

Е.э. II əsrdən bizim eranın XVI əsrinədək mövcud olmuş, 
uzun tarixi dövr ərzində xalqlann iqtisadi inkişafına, elmi, mədəni 
tərəqqisinə xidmət edən İpək yolunun bərpası ideyası heç də 
birdən-birə yaranmamış müəyyən tarixi mərhələ keçmişdir. Hələ 
1980-ci ildə YUNESKO tərəfindən “Böyük İpək yolu: mədə-



niyyətlərin dialoqu” adı altında 2000-ci ilədək olan dövr üçün 
həyata keçirilməsini qarşıya qoyan proqram hazırlamnışdır. Proq- 
ramda Avrasiyanın 30-dan çox ölkəsinin elmi, mədəni və ictimai 
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmin pro
qram çərçivəsində böyük beynəlxalq ekspedisiya təşkil edilmiş, 
ekspedisiya iştirakçılan “Tarixi Ipək yolu” xətti ilə Mərkəzi Asiya 
ölkələrində, Çində, Monqolustanda, Qazaxıstanda, Azərbaycanda 
həmçinin Knmda və Ukraynada olmuşlar (180, 6.05.2000). Bu 
dövrdə “Böyük İpək yolu”nun ayn-ayn problemlərinin tədqiq 
edilməsi ilə bağlı bir sıra beynəlxalq seminarlar keçirilmiş, bu 
seminarlarda “Böyük İpək yolunun ümumi problemləri” 
(Moskva-1989), “Qədim dövrdə və Orta əsrlərdə Mərkəzi 
Asiyada Böyük İpək yolunun meydana gəlməsi və inkişafı” 
(Səmərqənd-1990), “Böyük Ipək yolu xətlərində şəhərlər və kar- 
vansaraylar” (Urgənc-1991), “Şərqi Avropa çöllərinin Şərqlə 
Qərbin qarşılıqlı əlaqələrində yeri” (Donetsk-1992), “Böyük 
İpək yolu xətlərində Nomadlann rolu” adlı elmi məruzələr 
dinlənilmişdir (Ulanbator-1992) (180,6.05.2000).

“İpək yolu”nun bərpası prosesində yeni mərhələ 1990-cı ilin 
sentyabnnda Vladivastokda keçirilən “Asiya Sakit okean regionu: 
dialoq, təhlükəsizlik, əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq konfrans olmuş- 
dur. Konfratısda Transavrasiya magistralınm yenidən yaradılması 
ideyası ilə Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze çmş etmiş, 
sonralar Avropa Birliyinin iqamətgahında görüşlər olmuş, bu 
ideya müzakirə obyektinə çevrilmiş, onu ekspert layihə işləmə 
mərhələsinə keçirmişlər (126, 1998, №4, s.16). 1991-ci ilin iyu- 
nun 15-də Avropa Birliyinin 2157 saylı qəran ilə “Tasis” proqramı 
təsis olmmıuşdu. Qərarda göstərilirdi ki, Avropa İttifaqı özünün 
1990-cı ildə Dublində və Romada keçirilmiş iclaslannda Sovetlər 
İttifaqı rəhbərliyinin iqtisadiyyatın canlamnasına yönəlmiş niyyə- 
tini dəstəklədiyini bəyan etmişdir. Bu məqsədlə qərara almmışdır 
ki, mümkün qədər qısa müddətdə dövlət və özəl bölmələrin 
idarə edilməsi üzrə kadr hazırlığı, maliyyə xidmətləri və energe- 
tika sahələrinə texniki yardım göstərilsin (155,2001, №1, s.4).

SSRİ-nin süqutu ilə əlaqədar 1992-ci ildə “Tasis” proqramına 
düzəlişlər edildi və keçmiş SSRİ respublikalanndatı Baltikyanı



respublikalar istisna olmaqla, 12 yeni müstəqil dövlət Avropa 
Birliyi ilə ahəngdar və möhkəm siyasi, iqtisadi əlaqələr qurub 
inkişaf etdirmək haqqmda həmin ilin fevralında “razılıq proto- 
kolu” imzaladı. “Tasis” layihələrinin vahid mərkəz tərəfindən 
əlaqələndirilməsi, tənzimlənməsi və Avropa BMiyinin texniki 
yardımının səmərəliliyini təmin etmək məqsədilə Bakıda Avropa 
Birliyinin texniki yardım üzrə Koordinasiya bürosu yaradıldı 
(155,2001, №1, s.4). “Tasis” layihələri üzrə 1992-ci ildən 2000-ci 
ilə qədər olan müddətdə Avropa Birliyi tərəfindən respublikamıza 
80,5 mln avro vəsait aynlmışdır (155, 2001, №1, s.5). 1992-
1999-cu illər ərzində dövlətlərarası proqramlar çərçivəsində qəbul 
olmmıuş 174 layihədən 119-da Azərbaycan Respublikası iştirak 
etmişdir (155, 2001, №1, s.6). Ümumiyyətlə, 1991-1999-cu 
illərdə Avropa Birliyi MDB ölkələrində sabit bazar iqtisadiyya- 
tının, hüquqi dövlətin qurulması, idarəetmə sistemində islahat- 
ların keçirilməsi üçün 4 mlrd avro həcmində yardım etmişdir 
(206, 217). Ayrılan vəsaitlərin bilavasitə 26 %-i isə nəqliyyat, 
kommunikasiya, energetika və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 
nəzərdə tutulmuşdur (206, 217). “Tasis” proqramı çərçivəsində
2000-2006-cı illərdə isə layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün 
daha 3 mlrd avro aynlmışdır (206, 217).

Azərbaycan Respublikası lap başlanğıcdan TRASEKA proq- 
ramına fəal qoşulmuş və bu layihələrin reallaşdınlmasında yaxın- 
dan iştirak etmişdir. “Tarixi Ipək yolu”nun bərpası və inkişaf 
etdirilməsində respublika rəhbərliyinin əsas məqsədləri aşağı- 
dakılardan ibarət olmuşdur:

1.Bölgədə yerləşən ölkələrin ticarət-iqtisadi əlaqələrinin 
inkişaf etdirilməsi;

2.Nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, yük və səmişin- 
lərin beynəlxalq daşmmasının həyata keçirilməsi;

3.Tranzit daşımalan üçün əlverişli şəraitin yaradılması;
4. Yükdaşıma müddətlərinin qısaldılması;
5.Nəqliyyat sahəsində müvafiq siyasətin hazırlanması;
6. Daşıma tariflərinə və vergilərə xüsusi güzəştlərin edilməsi;
7.Nəqliyyatm müxtəlif növləri arasındakı əlaqələrin koordi

nasiya edilməsi;



8.Yük və səmişin daşımalan üzrə beynəlxalq у э  daxili 
tariflər sahəsində uyğunlaşdırılmış siyasətin həyata keçirilməsi;

9. Çoxmodallı (birləşmiş) yükdaşımanın təşkil olunması üzrə 
uyğunlaşdınlmış fəaliyyət proqramının işlənib hazırlanması (96).

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın əlverişli coğrafi 
şəraitdə yerləşməsi, respublikada bütün nəqliyyat vasitələrinin 
və əsas yollann (hava, dəmir yolu, dəniz və avtomobil) yaxşı 
inkişaf etməsini nəzərə alaraq onun “Böyük Ipək yolu”nun bər- 
pasında mühüm rol oynamasım TRASEKA proqramı iştirakçı- 
ları etiraf etmişlər.

TRASEKA proqrammın həyata keçirilməsi prosesində işçi 
qruplan iclaslannm, beynəlxalq konfransların, seminarlann, sər- 
gilərin də mühüm rolu olmuşdur. Nəqliyyat dəhlizinin təsis 
olunduğu beynəlxalq Bakı konfransına qədər TRASEKA proq- 
ramı işçi qrupunun 5 görüşü olmuşdur. TRASEKA işçi qrupu- 
nun ilk toplantısı 1995-ci ilin may ayının 19-20-də Alma-Atada 
olmuşdur. Görüşdə avtomobil, dəmir yolu, dəniz nəqliyyatı və 
ticarət üzrə işçi qruplan tərəfindən təqdim olunan layihələr 
nəzərdən keçirilmiş, ilkin təklifbrdən 16 layihə təsdiq edilmiş, 
8 iştirakçı dövlətin nümayəndələri tərəfindən bəyənilmiş, 15 mln 
ekyu dəyərində olan müqaviləbr bağlanmış və onlar 1995-ci ilin 
payızından həyata keçirilməyə başlanmışdır (126,1998, №4, s.87).

İşçi qrupunun ikinci yığıncağı 1995-ci il oktyabr ayının 
27-28-də Vyana şəhərində keçirilmişdir. Görüşdə nəqliyyat və 
ticarət əlaqəbrinin genişbnməsinin müvafiq surətdə iqtisadi 
sabitliyin möhkəmbnməsində əsas vasitə olduğu qeyd olunmuş 
və bu baxımdan TRASEKA proqramının məqsədi açıqlanmışdır. 
Nümayəndə heyətləri irəli sürülən təklifləri və təqdim olunmuş 
nəqliyyat marşrutlarmı müzakirə edərək, bu təklifbrin gələcək iş 
planlarınm həyata keçirilməsində əsas vasitə olması barədə 
razılığa gəlmişlər (126,1998, №1, s.87).

TRASEKA layihəsi üzrə işçi qrupunun üçüncü görüşü 1996-cı
il mart ayının 27-28-də Venesiya şəhərində keçirilmişdir. Görüşdə 
əwəlki toplantılarda irəli sürülmüş təklifbr əsasında tərtib edil- 
miş 16 layihə müzakirə edilərək bəyənilmiş, eyni zamanda 
10 növbəti layihə üzrə bir sıra təkliflər verilmişdir. Yığıncaqda



müşahidəçi kimi iştirak edən Monqolustan nümayəndəsi ölkəsi- 
nin TRASEKA proqramına qoşulması imkanlarının öyrənilmə- 
sində maraqlı olduğunu ifadə etmişdir (126,1998, №1, s.87).

TRASEKA proqramı üzrə işçi qrupunun dördüncü görüşü
1996-cı il oktyabr ayının 17-18-də Afina şəhərində keçirilmişdir. 
Görüşdə iştirakçı ölkələr arasında əldə edilmiş sazişlər bir daha 
nəzərdən keçirilmiş, proqram çərçivəsində icra edilməli olan layi- 
hələrin qiymətləndirilməsi məsələsinə baxılmışdır. Avropa Komis- 
siyası TRASEKA proqramımn davam etdirilməsinə əlavə 10 mln 
ekyu aynlması barədə məlumatı iştirakçılann nəzərinə çatdırmış 
və yeni layihələrin maliyyələşdirilməsi mənbələrinin işlənib 
hazırlanması və həyata keçirilməsi prinsipləri müəyyənləşdiril- 
mişdir. Həmçinin proqrama yeni üzvlərin -  Ukrayna və Monqo- 
lustanın qoşulması məsələsinə baxılmışdır (126,1998, №1, s.87).

TRASEKA proqramı üzrə işçi qrupunun beşinci yığıncağı
1998-ci il may ayının 5-də Tbilisi şəhərində olmuşdur. Yığın- 
caqda TRASEKA ölkələri üçün nəqliyyat üzrə çoxtərəfli saziş 
müzakirə edilmiş, yeni layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün 
“TASİS”in ayırdığı vəsaitlərin bölüşdürülməsi istiqamətləri 
haqqında fikir mübadiləsi apanlmışdır. Görüşdə Qara dəniz 
İqtisadi Əməkdaşlıq Şurasınm (QİƏŞ), Avropa Yenidənqurma və 
Inkişaf Bankının (AYİB), Beynəlxalq Dəmir Yol İttifaqının 
iştirakı ilə beynəlxalq nəqliyyat üzrə çoxtərəfli saziş müzakirə 
olunmuşdur (126, 1998, №4, s.87). Qeyd etmək lazımdır ki, 
TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi istiqamətində Qaf- 
qaz və Mərkəzi Asiya ölkələri də müəyyən addımlar atmışdır. Bu 
sahədə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin böyük əməyi, 
təşkilatçılıq fəaliyyəti olmuşdur. Belə ki, artıq əwəlki fəsildə 
qeyd olunduğu kimi, 1996-cı ilin mayında Azərbaycan, Gürcüs- 
tan, Türkmənistan və Özbəkistan dövlət başçılannın iştirakı ilə 
Türkmənistanın Sərəxs şəhərində tranzit yükdaşımanın tənzim- 
lənməsi, dəmir yolu nəqliyyatının əlaqələndirilməsi haqqında 
saziş imzalanmışdır. Sazişdə yükdaşımada hüquqi və tarif əsas- 
lan, tranzit daşrnıalanna maksimum kömək göstərilməsi, tariflərin 
50 % azaldılması, yüklərin maneəsiz keçməsi, qorunması kimi 
məsələlər nəzərdə tutulmuşdur (100,15.05,1996).



“Tarixi İpək yolu”nun bərpası istiqamətində region ölkələ- 
rinin həyata keçirdiyi tədbirlərdən biri də 1996-cı ilin deka- 
bnnda Odessada Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna respublikalan 
dövlət başçılannın Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması 
haqqında saziş imzalamalan olmuşdur (24,v.ll5).1997-ci il 
sentyabr ayının 2-3-də isə Bolqanstanın Burqas şəhərində ərazi- 
sindən İpək yolu keçən ölkələrin nəqliyyat nazirlərinin görüşü 
olmuşdur (206,67-68). Görüşün nəticəsi olaraq imzalanmış me- 
morandumda qeyd edilmişdir ki, İpək yolu Avropa ilə Qara 
dəniz regionunu birləşdirən Krit dəhlizinin təbii davamıdır və 
Azərbaycan-Gürcüstan-Türkmənistan-Özbəkistan-Qırğızıstan 
vasitəsilə Mərkəzi Asiya, sonra isə Çin vasitəsilə Cənub-Şərqi 
Asiya ölkələri istiqamətində davam etdirilmişdir (206,68).

1997-ci ilin sentyabnnda Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 
və Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin görüşündə isə 
hər iki lider 1998-ci ildə Qafqazda Prezidentlər səviyyəsində 
konfrans çağınlması təşəbbüsü ilə çıxış etdilər. Azərbaycan Res- 
publikası Prezidentinin 17 iyun 1998-ci il 830 saylı sərəncamı 
ilə Bakıda “Tarixi İpək yolu”nun bərpası üzrə beynəlxalq kon- 
fratısın çağınlması qərara alındı (22,1998, №6, s.252).

1997-ci ilin oktyabnn 18-də Avropa Şurası dövlət başçılannm 
Strasburqda keçirilən görüşündə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, 
Moldova prezidentləri tərəfindən gələcək əməkdaşlığın, о cüm- 
lədən Avroasiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafının əsas prinsipləri 
müəyyənləşdirilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, 1998-ci ilin 
yanvannda TRASEKA proqramı üzrə Brüssel görüşündə Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi ümumi operatorun yaradılması haqqında qərar 
qəbul edilmişdir ki, bu da Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin ritmik 
fəaliyyəti üçün perspektiv imkanlann açılması demək idi (221,29).

TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi istiqamətində ən 
mühüm addım isə 1998-ci il sentyabrın 7-8-də Bakıda “Tarixi 
İpək yolu”nun bərpasına dair beynəlxalq konfransın keçirilməsi 
oldu. Konfransda 9 ölkənin: Azərbaycan, Bolqanstan, Gürcüstan, 
Qırğızıstan, Moldova, Rumıniya, Türkiyə, Özbəkistan, Ukrayna 
dövlət başçılannın, 13 beynəlxalq təşkilatın və 32 dövlətin nüma- 
yəndələrinin iştirak etdiyi konfransın mühüm nəticələrindən biri



Avropa İttifaqının TRASEKA proqramı əsasında “Avropa- 
Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq 
nəqliyyat haqqında “Çoxtərəfli əsas saziş və onun beynəlxalq 
ticarət gəmiçiliyi, gömrük proseduru və sənədlərin işlənməsi 
üzrə texniki əlavələr haqqında” sənədin imzalanması və “Bakı 
bəyannaməsinin” qəbul edilməsi olmuşdur (59). Saziş 12 döv- 
lətin -  Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Bolqanstan, Rumı- 
niya, Moldova, Ukrayna, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, 
Tacikstan və Türkiyənin dövlət və hökumət başçılan tərəfindən 
imzalanmışdır (177, 2006, №4, s.35). Çoxtərəfli Əsas Sazişin və 
onun texniki əlavəsinin əsas məqsədləri mahiyyət etibarilə bun- 
lardan ibarətdir: l.Xəzər hövzəsinin, Mərkəzi Asiyanın, Qara 
dəniz hövzəsi ölkələrinin Avropa ilə iqtisadi, ticarət əlaqələrinin 
inkişaf etdirilməsinə kömək göstərilməsi; 2. Beynəlxalq avtomo- 
bil, dəmir yolu nəqliyyatı və ticarət gəmiçiliyi bazarına çıxışın 
əldə edilməsi; 3.Nəqliyyat növləri üzrə hərəkətin təhlükəsizliyi- 
nin, yüklərin qorunmasının və ətraf mühitin mühafizəsinin təmin 
edilməsi; 4.Nəqliyyat sahəsində siyasətin və onun hüquqi baza- 
sının yaradılması; 5.Nəqliyyatın bütün növləri üçün bərabər 
rəqabət şəraitinin yaradılmasıdır (126,1998, №4, s.71).

Çoxtərəfli əsas sazişin VII bölməsinin 9-cu maddəsinə uyğun 
olaraq 2000-ci ilin martin 10-11-də Gürcüstanda keçirilmiş kon- 
fransda qəbul edilmiş qərara uyğun olaraq TRASEKA Höku- 
mətlərarası Komitəsinin Daimi Katibliyinin Bakıda yaradılması 
qərara alındı. 2001-ci ilin fevralın 21-də Bakıda Daimi Katibli- 
yin rəsmi açılışı oldu. Açılışda Prezident Heydər Əliyev, Isveçin 
xarici işlər naziri, Avropa İttifaqında sədrlik edən ölkənin təmsil- 
çisi xanım Anna Lind, Avropa Ittifaqının Baş katibi, Ümumi 
Xarici və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndə Havyer 
Salano və Avropa Şurasmm Xarici Əlaqələr Üzrə Komissan 
Kristofer Patten iştirak etmişdirlər (177, 2006, №4, s.35).Həmin 
ilin iyul ayından isə TRASEKA Daimi Katibliyində ekspert 
qrupu fəaliyyətə başladı (223,13). Hökumətlərarası TRASEKA 
Komissiyası aşağıda göstərilən təşkilati strukturda fəaliyyətə 
başladı: 1) Avropa Komissiyası. 2) Hökumətlərarası komissiya.
3) Daimi katiblik. 4) Ekspert əlaqələndiricisi. 5) Baş ekspert.



6) Dəmir yolu, avtomobil, dəniz nəqliyyatı üzrə ekspertlər. 7) Baş 
katib. 8) Milli katib. 9) Milli komissiya (223,11).

Belə bir cəhəti qeyd etmək lazımdır ki, 1993-1995-ci illərdə 
həyata keçirilən layihələr başlıca olaraq Qara dəniz və Xəzər 
dənizi hövzəsi ölkələri ilə əlaqələrin möhkəmlənməsinə yönəl- 
mişdisə, regional xarakter daşıyırdısa, 1998-ci ilin beynəlxalq 
Bakı konfransında Çoxtərəfli əsas sazişin imzalanması ilə 
TRASEKA proqramı nəqliyyat sahəsində beynəlxalq əməkdaş- 
lığa çevrildi (126, 1998, №4, s.71). Nəqliyyat dəhlizinin böyük 
strateji əhəmiyyət kəsb etməsi proqrama üzv dövlətlərin sayının 
artmasma geniş imkanlar açdı. 1996-1998-ci illər ərzində Ukrayna, 
Moldova TRASEKA proqramına qoşuldu. 2000-ci ilin martında 
TRASEKA Hökumətlərarası Daimi komissiyasının Tbilisidə 
keçirilən müşavirəsində isə Bolqanstan, Rumıniya, Türkiyə Avropa 
Komissiyasına müraciət edərək TRASEKA proqramına qoşul- 
maq arzusunda olduqlarını bildirmiş və bu proqrama qoşulmuş- 
lar (223,17). TRASEKA proqramının həyata keçirilməsini asan- 
laşdırmaq üçün Odessa və Daşkənddə əlaqələndirmə bürolan 
yaradılmışdır.

NATO-nun 50 illik yubileyi zamanı ABŞ Senatının Xarici 
Əlaqələr Komitəsinin üzvü “İpək yolu strategiyası” haqqında 
qanun layihəsinin təşəbbüsçüsü Sem.Braunun təşkilatçılığı ilə
1999-cu ilin aprelin 24-də keçirilmiş Mərkəzi Asiya və Qafqaz 
ölkələri rəhbərlərinin və xarici işlər nazirlərinin görüşü “Tarixi 
İpək yolu”nun bərpasında mühüm hadisə oldu. Görüş iştirakçılan 
“İpək yolu” layihəsinin reallaşdınlmasında Bakıda keçirilmiş 
beynəlxalq konfransın mühüm rolunu qeyd edərək “İpək yolu”- 
nun iqtisadi inteqrasiya proseslərinin genişlənməsində, regionda 
sabitliyin bərqərar edilməsində böyük əhəmiyyətə malik olma- 
sını göstərmiş və “TRASEKA” proqramının həyata keçirilmə- 
sində qarşıda duran məsələləri ətraflı müzakirə etmişlər. Görüşün 
sonunda “İpək yolu” haqqında bəyannamə imzalanmışdır. Вэуап- 
namədə “İpək yolu” ilə bağlı ideyalann həyata keçirilməsi, birgə 
səylərin davam etdirilməsi yolunda iştirakçı dövlətlərin həm- 
rəyliyi ifadə edilmişdir (186,207).



“İpək yokTnun bərpası prosesində Avropa Birliyinin bu istiqa- 
mətdə hazırladığı layihələr xüsusi yer tutmuşdur. 1993-2003-cü 
illər ərzində TRASEKA proqramı çərçivəsində bütün iştirakçı 
ölkələr üçün ümumilikdə 53 layihə hazırlanmışdır ki, bunlann da 
39-u texniki yardım layihəsi, 14-ü isə investisiya yardım layihəsi 
olmuşdur. Bu layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün Avropa Birliyi 
tərəfindən 110 mln avro aynlmışdır (223,40).

Avropa Birliyinin TRASEKA proqramı iştirakçı ölkələri 
üçün nəzərdə tutduğu texniki yardım layihələrini istiqamətlərinə 
görə belə qruplaşdırmaq olar:

I qrupa “Qanun yaradıcılığı və ticarət əlaqələri” üzrə olan 
layihələri aiddir. Bu qrupa ümumi dəyəri 17 430 min avro olan 
10 layihə daxildir; II qrupa “Avtomobil daşımalan” üzrə olan 
texniki yardrnı layihələri aiddir. Buraya isə ümumi dəyəri 9 925 min 
avro olan 7 layihə daxildir; III qrupa “Dəmir yolu daşımalan” üzrə 
olan texniki yardım layihələrini aid etmək olar. Buraya ümumi 
dəyəri 13 mln avro olan 7 layihə daxildir; IV qrupa “Dəniz daşı- 
malan” üzrə olan texniki yardım layihələri daxildir. Buraya ümumi 
dəyəri 4800 min avro olan 4 layihə aiddir; V qrupa “Ümumi məsə- 
lələr” üzrə olan layihələr aiddir. Buraya ümumi dəyəri 10450 min 
avro olan 6 layihə daxildir; VI qrupa isə “İntermodal daşımalar 
üzrə” olan layihələr aiddir. Buraya isə ümumi dəyəri 2100 min avro 
olan cəmisi 2 layihə daxildir (223,40-43). Ümumi götürüldükdə 
bütün bu qeyd olunan texniki yardım layihələri üçün Avropa 
Birliyi tərəfindən 57 705 min avro vəsait aynlmışdır (223,43).

Yuxanda göstərilən layihələri konkret olaraq şərh etsək, onla- 
nn hər birinin müxtəlif iştirakçı dövlətlər üçün nəzərdə tutuldu- 
ğunu, ayn-ayn şirkətlər tərəfindən icra edildiyini, icra müddətləri 
və məqsədlərinin fərqli olduğunu görərik. Qeyd olunan “Qanun 
yaradıcılığı və ticarət əlaqələri” üzrə 10 texniki yardım layihə- 
sindən 8-nin birbaşa Azərbaycana aidiyyəti vardır. Bunlar aşağı- 
dakılardır:

1) “Nəqliyyatın qanunverici tənzimlənməsi” layihəsi;
2) “TRASEKA-ticarətə yardım” texniki yardım layihəsi;
3) “Beynəlxalq avtomobil və tranzit daşımalanna kömək” 

adlı texniki yardım layihəsi;



4) “Nəqliyyat üzrə çoxtərəfli sazişin reallaşdınlması üzrə 
hökumətlərarası komissiya” haqqında layihə;

5) “Nəqliyyat üzrə çoxtərəfli sazişin reallaşdınlması üzrə 
hökumətlərarası komissiya” haqqmda layihənin davam etdirilməsi;

6) “Sərhədlərin keçilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi” adlı 
texniki yardım layihəsi;

7) “Tranzit rüsumlan və tarifləri üzrə vahid siyasət” adlı 
texniki yardım layihəsi;

8) “Tranzit daşımalan üçün ümumi hüquqi bazanın yaradıl- 
ması” adlı texniki yardım layihəsi (223, 42).

Avropa Birliyinin texniki yardım layihəsinin avtomobil daşı- 
maları üzrə bölməsində isə Azərbaycana aidiyyəti olan 5 layihə 
vardır. Bunlar aşağıdakılardır:

1) “Qafqaz avtomobil daşımalan” adlı texniki yardım layihəsi;
2) “Yol səthinin vəziyyətinə nəzarətin tətbiqi sistemi” adlı 

texniki yadım layihəsi;
3) “Yollann istisman” haqqında texniki yardım layihəsi;
4) “Qafqazın yol hissəsinin -  Bakı-Tbilisi və Irəvanı birləş- 

dirən avtomobil yollannın inkişaf etdirilməsi və yenidən qurul- 
ması üzrə” texniki yardım layihəsi;

5) “Qafqaz avtomobil yollannın yenidən qmtılması” adlı texniki 
yardım layihəsi (223,40-43).

Avropa Birliyinin TRASEKA proqramı çərçivəsində dəmir 
yolu daşımalan üzrə Azərbaycanla bağlı 6 texniki yardım layi- 
hələri vardır. Bunlar aşağıdakılardır:

1) “Qafqaz dəmir yolu infrastrukturunun məzmunu” adlı 
texniki yardım layihəsi;

2) “Hərəkət edən hissənin məzmunu” adlı texniki yardım 
layihəsi;

3) “Qafqaz dəmir yoluna xidmət üçün birgə müəssisələrin 
yaradılması haqqında” texniki yardım layihəsi;

4) “Dəmir yolu tarifləri və hərəkət cədvəli” adlı texniki yardım 
layihəsi;

5) “Azərbaycanda və Gürcüstanda dəmir yollannın yenidən 
qurulması üzrə” texniki yardım layihəsi;



6) “Neftin dəmir yolu ilə tranzit daşımalan üzrə loqistika 
mərkəzi” adlı texniki yardım layihəsi (223, 38).

Avropa Birliyinin TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi 
istiqamətində reallaşdırdığı mühüm texniki layihələrdən bir qrupu 
da dəniz nəqliyyatındakı yükdaşımalara aiddir. Bu istiqamətdə 
hazırlanmış 4 layihədən 3-nün birbaşa Azərbaycana aidiyyəti 
vardır. Bunlar aşağıdakılardır:

1) “Bakı limatıında yükdaşımaya dair təhsil” adlı texniki 
yardım layihəsi;

2) “Bakı-Türkmənbaşı Ьэгэ terminalı” adlı texniki yardım 
layihəsi;

3) “Naviqasiya avadanlıqlannın istismar edilməsinin öyrədil- 
məsi haqqında” texniki yardım layihəsi (223,43-46).

Avropa Birliyinin TRASEKA proqramı çərçivəsində iştirakçı 
ölkələr üçün nəqliyyatın ümumi məsələləri üzrə, artıq yuxanda 
qeyd edildiyi kimi, 6 texniki yardım layihəsi vardır ki, bunlann 
da hamısınm Azərbaycana birbaşa aidiyyəti vardır. Həmin layi- 
hələr aşağıdakılardır:

1) “Yükdaşımalann öyrədilməsi” adlı texniki yardım layihəsi 
(232,24);

2) “Regional yükdaşımanın proqramlaşdınlması, modelləş- 
dirilməsi” üzrə texniki yardım layihəsi;

3) “TRASEKA əlaqələndirmə bürosu” adlı texniki yardım 
layihəsi;

4) “Yükdaşnnanm proqnozlaşdınlması və texniki-iqtisadi əsas- 
landınlması” haqqında texniki yardım layihəsi;

5) “TRASEKA əlaqələndirmə bürosu haqqında” texniki yar- 
dım layihəsinin davamı;

6) “Nəqliyyat bölməsində rəhbər işçilərin ixtisasının artınl- 
ması” adlı texniki yardım layihəsi (223,43-46-49-51).

Avropa Birliyinin həmçinin intermodal daşımalar üzrə 2 texniki 
yardım layihəsi vadır ki, bunların da Azərbaycana aidiyyəti 
vardır. Həmin layihələr aşağıdakılardır:

1) “İntermodal daşıma” adlı texniki yardım layihəsi;
2) “intermodal xidmətin və təhsilin təşkili” üzrə texniki yardım 

layihəsi (223,43-46).



Avropa Komissiyasi TRASEKA proqramı çərçivəsində iştirakçı 
ölkələr üçün ümumi məsələlər, dəmir yolu, dəmir yol-Ьэгэ xətti, 
dəniz daşımalan və avtomobil yollan üzrə ümumilikdə dəyəri 
isə 52 300 min avro olan 13 investisiya yardım layihəsi hazır- 
lamışdır ki, bunlann da 8-nin Azərbaycana aidiyyəti vardır. Həmin 
layihələr aşağıdakılardır:

1) “Konteynerlərin Xəzər dənizində Bakı-Türkmənbaşı liman- 
larında emal edilməsi” adlı investisiya yardım layihəsi;

2) “Qafqaz dəmir yolunun yenidən qurulması” üzrə inves
tisiya yardım layihəsi;

3) “Bakıda dəmir yolu çənlərinin yuyulması” üzrə inves
tisiya yardım layihəsi;

4) “Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan dəmir yollannda 
kommunikasiya və rabitənin təkmilləşdirilməsi üçün optik kabe- 
lin alınması” adlı investisiya yardım layihəsi (223,52);

5) “Azərbaycan dəmir yolu üçün çənlərin alınması” inves
tisiya yardım layihəsi (244, 2004, №4, s.5);

6) “Bakı-Türkmənbaşı-Poti-lliçevsk limanlan üçün yüklərin, 
terminallann emal edilməsi üçün zəruri avadanlıqlann alınması” 
üzrə investisiya yardım layihəsi;

7) “Naviqasiya avadanlıqlannın verilməsi” haqqında inves
tisiya yardım layihəsi;

8) “Qırmızı кбфйпйп yenidən qurulması və TRASEKA kör- 
püsünün quraşdmlması” adlı investisiya yardım layihəsi (223, 
53-54).

Avropa Komissiyasının “Tarixi İpək yolu”nun bərpası istiqa- 
mətində hazırladığı və adlan yuxanda qeyd edilən texniki və 
investisiya yardım layihələrinin həyata keçirilməsinə beynəlxalq 
maliyyə təşkilatlan -  AYİB, DB, Asiya İnkişaf Bankı, Küveyt 
fondu maliyyə dəstəyi göstərməyi öhdələrinə götürmüş, limanlann, 
dəmir yollannın, avtomobil yollarınm yenidən qurulmasına 
700 mln avro ayırmışlar. Bundan başqa, TRASEKA proqramının 
iştirakçısı olan ölkələrin nəqliyyat infrastrukturu üçün özəl 
investorlar tərəfindən 1 mlrd dollardan artıq vəsait qoyulmuşdur
(223,66). TRASEKA proqramı çərçivəsində Qafqaz və Mərkəzi 
Asiya ölkələrinin dəmir yolu xətlərinin yenidən qurulması üçün



AYİB tərəfindən ayn-ayn ölkələrə birbaşa yardım proqramı 
çərçivəsində xeyli vəsait aynlmışdır. Belə ki, Qazaxıstan dəmir 
yollannın yenidən qurulması üçün 65 mln dollar, Özbəkistan 
üçün 40 mln dollar, Azərbaycan üçün 20 mln dollar, Gürcüstan 
üçün 20 mln dollar, Ermənistan üçün isə DB tərəfmdən 12 mln 
dollar ayrılmışdır (223,66).

TRASEKA proqramının başlıca məqsədlərindən biri Xəzər 
dənizində nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etdirilməsidir. Bu məq- 
sədlə AYİB ilə Türkmənistan hökuməti arasında Türkmənbaşı 
limanının yenidə qurulması üçün 20 mln dollarlıq, Azərbaycan 
hökuməti arasında Bakı limanının yenidən qurulması üçün 
18 mln dollarlıq, Qazaxıstan hökuməti arasında Aktau limanının 
yenidən qurulması üçün isə 54 mln dollarlıq kredit müqavilələri 
bağlanmışdır. Bundan əlavə, TRASEKA texniki yardım layihələri 
çərçivəsində texniki-iqtisadi əsaslandırmanın baş planı hazırlan- 
mış, liman, Ьэгэ terminallannın yenidən qurulması, tenderlərin 
keçirilməsi üçün maliyyə yardımları göstərilmişdir. Texniki 
yardım layihələrinə uyğun olaraq Poti və Batumi limanlannın 
yenidən qurulmasına da xeyli kredit aynlmışdır. Belə ki, AYİB 
tərəfindən Potidə neft terminalınm tikintisinə 20 mln dollar, çox 
məqsədli Poti terminalının tikintisinə 60 mln dollar, Batumi 
limanmm genişləndirilməsinə 18 mln dollar vəsait aynlmışdır
(223,67).

Avtomobil yollannın yenidən qurulması üçün də DB və 
AYİB tərəfindən əhəmiyyətli miqyasda vəsait ayrılmışdır. Belə 
ki, Ermənistanda avtomobil yollarınm yenidən qurulması üçün 
52 mln dollar, Gürcüstanda iki avtomobil yolunun yenidənq qurul- 
ması üçün DB tərəfindən 13 mln və 40 mln dollar, həmçinin 
Azərbaycan avtomobil yollannın yenidən qurulmasının texniki- 
iqtisadi əsaslandınlmasmın son variantınm hazırlanması üçün 
AYİB tərəfindən 50 mln dollar və yolların yenidən qurulması 
üçün DB tərəfindən 40 mln dollar vəsait ayrılmışdır. Bundan 
başqa, TRASEKA proqramı çərçivəsində Türkmənistanda Man- 
Tedjen yolunun yenidən qurulması üçün AYlB tərəfindən 80 mln 
dollar həcmində vəsait aynlması haqqmda saziş imzalanmışdır. 
Lakin AYİB bu ölkədə zəruri saydığı makroiqtisadi şərtlərin



yerinə yetirilməməsi üzündən həmin layihənin həyata keçirilmə- 
sini dayandırmışdır (223,67). Asiya Inkişaf Bankı tərəfindən 
Qazaxıstan və Qırğızıstan arasında Alma-Ata-Bişkek avtomobil 
yolunun yenidən qurulması üçün 68 mln dollar, AYlB tərəfindən 
əlavə olaraq 25 mln dollar, müvafiq ölkələrin hökumətləri tərə- 
findən isə 22 mln dollar vəsait aynlmışdır (223,67).

TRASEKA Hökumətlərarası Daimi Komissiyanın fəaliyyə- 
tində işçi görüşləri ilə yanaşı, milli katibbrin müşavirələrinin, 
konfranslar və seminarlann keçirilməsinin, sərgilərin təşkilinin də 
böyük əhəmiyyəti olmuşdur. 2000-2006-cı illər ərzində TRASEKA 
milli katibbrinin 21 müşavirəsi, 6 konfransı olmuşdur (97). 
“Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizi üzrə ilk hökumətləra- 
rası konfrans 2000-ci il martin 10-11-də Tbilisi şəhərində olmuş- 
dur. Konfransda hökumətlərarası komissiyanın prosedur qaydalan 
müəyyənləşdirilmiş, daimi katiblik haqqında qərar qəbul edilmiş, 
baş katib və onun müavinbri seçilmişdir (223,19). II konfrans 
2002-ci il aprelin 24-25-də Daşkənddə, III konfrans 2002-ci ilin 
oktyabrında Irəvanda, IV konfrans 2005-ci il aprelin 21-22-də 
Bakıda, V konfrans 2006-cı il sentyabnn 19-24-də Astanada, VI 
konfratıs isə 2006-cı il noyabnn 12-14-də Amsterdamda (Hol- 
landiya) olmuşdur (97). TRASEKA Daimi Katibliyinin fəaliyyə- 
tində milli katibbrin müşavirəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. 
TRASEKA milli katibbrinin ilk müşavirəsi 2000-ci il iyulun 
18-21-də Gürcüstanda, II müşavirəsi 2000-ci il oktyabnn 17-22-də 
İrəvanda, III müşavirəsi 2000-ci il dekabnn 13-15-də Bakıda, IV 
müşavirəsi 2001-ci il martin 21-22-də Vamada (Bolqariya), 
V müşavirəsi 2001-ci il iyunun 15-22-də Bakıda, VI müşavirəsi
2001-ci il iyulun 25-26-da Bakıda, VII müşavirəsi 2001-ci il 
oktyabnn 30-31-də Bakıda keçirilmişdir. Sonrakı dövrlərdə 
intensiv keçirilən bu müşavirələr növbə ib  Tbilisi, Aşqabad, 
Daşkənd, İrəvan, Baki, Alma-Ata, İstanbul, Kiyev, Buxarest, 
Sofiya və Kişinyov şəhərlərində keçirilmişdir (97). Bu konfrans 
və müşavirələrdə TRASEKA-nın fəaliyyəti ilə bağlı əsas məsəblər 
müzakirə olunmuş, mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. Məsələn,
2001-ci il dekabr ayının 11-12-də TRASEKA Hökumətlərarası 
Komissiyanm “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dahlizinin inkişafi



üzrə Tbilisi şəhərində keçirilmiş növbədənkənar VIII müşavi- 
rəsində Əfqanıstana humanitar yüklərin və tikinti materiallannın 
daşınması üçün əlverişli şəraitin yaradılması haqqında yekun 
qətnaməsi qəbul edilmişdir (223, 21). 2002-ci il fevral ayının 
25-26-da Aşqabadda TRASEKA Milli katibliyi işçi qrupunun 
IX müşavirəsində Əfqanıstana humanitar yüklərin daşınması 
şərtləri, TRASEKA vizası, TRASEKA-da “Qaynar xətt” kimi 
məsələlər üzrə məsləhətlər verilmişdir (223, 21). 2002-ci il apre- 
lin 12-də Almaniyanın Frankfiırt Mayn şəhərində Əfqanıstana 
tikinti materiallan və humanitar yüklərin daşınması üzrə xüsusi 
seminar keçirilmişdir (223, 77).

2002-ci il aprel ayının 24-25 də hökumətlərarası Komissi- 
yasının Daşkənddə keçirilmiş X illik müşavirəsində 2002-ci ilin 
aprelin 12-də Frankfurt Mayn şəhərində qəbul edilmiş Əfqanıs- 
tana humanitar yüklərin daşınmasına dair qərann yerinə yetiril- 
məsi, BMT-nin Əfqanıstana humanitar yüklərin TRASEKA 
dəhlizi ilə daşmması üzrə ərzaq proqramınm həyata keçirilməsi 
vəziyyəti müzakirə edilmiş, bu məqsədlə iştirakçı ölkələrdə höku- 
mət nəzarət qruplannın yaradılması qərara alınmışdır (223, 21). 
TRASEKA proqramı və layihələrinin reallaşdınlmasmda sərgilərin 
də mühüm rolu olmuşdur. Ве1э ki, 2002-ci il mayın 22-24-də 
Bakıda nəqliyyat və loqistika üzrə I Trans-Kaspians beynəlxalq 
konfrans-sərgi keçirilmişdir. Sərgidə 10 ölkədən 40 şirkət avto- 
mobil, dəmir yolu, dəniz nəqliyyatı, hava nəqliyyatı sahəsindəki 
nailiyyətləri nümayiş etdirmişlər (244,2002,№l,s.3). 2002-ci ilin 
iyun ayının 11-12-də Tehran şəhərində “Tranzit sərgi-konfrans” 
keçirilmişdir. Sərginin məqsədi İranın TRASEKA nəqliyyat 
dəhlizi üzrə çoxtərəfli sazişə qoşulmasına dair təklifə baxılması, 
həmçinin Əmirabad limanmda dəmir yolu Ьэгэ körpüsünün inşa- 
sının maliyyələşdirilməsi, Avropa marşrutunun Batumi-Bakı- 
Əmirabad-Bəndər-Abbas limanlan ilə əlaqələndirilməsi məsələ- 
sinin nəzərdən keçirilməsi olmuşdur (244, 2002, №1, s.3).
2002-ci il iyun ayının 12-15-də Odessada Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən dəstəklənən Qara dəniz regio- 
nunda nəqliyyat sisteminin yaradılmasma dair konfrans-sərgi 
keçirilmişdir (244,2002, №l,s.3).



2002-ci il iyun ayinin 6-7-də Astanada IV Transavrasiya 
konfransi keçirilmişdir. Konfrans BMT-nin Asiya və Sakit okean 
ölkələrinə yardım üzrə Sosial-İqtisadi Təşkilatı (ESKATO) ilə 
birgə BMT-nin inkişaf proqramma uyğun olaraq nəqliyyat və 
tranzit üzrə İpək yolu inteqrasiya yoludur” adı altında keçiril- 
mişdir (244, 2002, №1, s.3). 2002-ci il iyun ayınm 19-20-də 
TRASEKA-nın dəmir yolu, liman və gəmiçilik kompaniyalan 
üçün tariflər üzrə Bakıda ilk müşavirəsi keçirilmişdir. Müşavi- 
rədə ekspertlər tranzit rüsumları, tariflər məsələsi üzrə vahid 
siyasət məsələsini müzakirə etmişlər (244,2002, №1, s.3).

Göründüyü kimi, TRASEKA proqramınm reallaşdınlması 
istiqamətində keçirilən işçi görüşlərinin, konfranslann, semi- 
narlann xüsusi əhəmiyyəti olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, 
TRASEKA-nın fəaliyyəti Avropa Birliyinin, BMT-nin nəzarətin- 
dədir. Bu proqram çərçivəsində irəli sürülən layihələrin reallaş- 
dınlmasında ilk dövrdə tenderdə qalib çıxmış xarici şirkətlər 
iştirak edirdilərsə, 2002-ci ildən etibarən yerli firmalar da tenderə 
cəlb olunmuş, qalib çıxanlar layihələrin icraçısına çevrilmişlər. 
Layihələrin həyata keçirildiyi ilk mərhələdə əsas donor təşkilatlar 
AYİB, DB idisə, sonrakı mərhələlərdə investisiyalann verilmə- 
sinə İslam Inkişaf Bankı, Küveyt İslam Fondu da cəlb olunmuşdur.

TRASEKA proqramının həyata keçirilməsinin demokratik yolla 
tənzimlənməsi üçün ildə bir dəfə iştirakçı ölkələrin nümayən- 
dələrindən biri Hökumətlərarası Komissiyanın baş katibi seçilmiş- 
dir. Məsələn, Hökumətlərarası Komissiyanın 2000-ci il martin 
10-da Tbilisidə keçirilmiş I konfransında TRASEKA Hökumət- 
lərarası Komissiyanm Baş katibi Zviad Kvançaridze, 2002-ci il 
aprelin 24-25-də Daşkənddə keçirilən II konfransında isə Özbək- 
istan nümayəndəsi Əbdürrəşid Tahirov (223, 21), 2003-cü il 
oktyabnn 9-10-da Irəvanda keçirilən III konfransında isə erməni 
tərəfinin cəhdlərinə baxmayaraq, Baş katibliyə Bolqanstanın nüma- 
yəndəsi Lyudmila Trenkova seçilmişlər, 2004-cü ildə Bakıda keçiri- 
lən görüşdə isə Baş katib Azərbaycan nümayəndəsi seçilmişdir (4).

TRASEKA Daimi Katibliyinin fəaliyyətində həmişə 
nəqliyyatın müxtəlif növləri ilə daşınma tarifinin tənzimlənməsi, 
dəhlizin rəqabət qabiliyyətinin artınlması kimi məsələlər ön planda



durmuşdur. Bu baxımdan 2002-ci il oktyabnn 15-17-də Bakıda 
keçirilmiş seminarda dəmir yolu daşımalannda tarif məsələsi, 
həmin il noyabr ayının 27-28-də Bakıda keçirilmiş işçi qrupu- 
nun görüşündə isə beynəlxalq avtomobil daşımalannın tarifləri 
məsələsinə baxılmışdır (244, 2003, №3, s.5). Hökumətlərarası 
Komissiyanın 2002-ci il aprelin 24-25-də Daşkənddə keçirilmiş 
illik iclasında nəqliyyat dəhlizində dəniz nəqliyyatı sahəsində 
tranzit rüsumlan, yükdaşıma tarifləri üzrə vahid siyasət məsələsinə 
toxunulmuşdur (231). 2003-cü il aprelin 15-16-da TRASEKA 
işçi qrupunun Bakıda keçirilən toplantısında dəmir yolu və dəniz 
nəqliyyatında vahid tarif siyasəti diqqət mərkəzində olmuşdur 
(244, 2003, №3, s.5).

2003-cü il mayın 22-23-də Daşkənddə Milli Katibliyin işçi 
qruplannın və hüquqi məsələlər üzrə ekspertlərin görüşü keçiril- 
miş, burada 2004—2006-cı illərin proqram strategiyası nəzərdən 
keçirilmiş, TRASEKA proqramımn rəhbəri E.Dalamanqas “Tasis”in 
milli əlaqələndiricilərinin TRASEKA milli komissiyasının tər- 
kibinə daxil edilməsi və onun layihələrinin həyata keçirilmə- 
sində iştirakı məsələsini qaldırmışdır. Həmçinin TRASEKA-nın 
özünü maliyyələşdirməsi təklifi irəli sürülmüş, TRASEKA katib- 
ləri də öz büdcələrindən 2004-cü il üçün 15 % vəsait ayırmağa 
hazır olduqlannı bildirmişlər. Cari layihələrin reallaşdırılması 
üçün TRASEKA fondunun yaradılması, çoxtərəfli əsas sazişin 
avtomobil nəqliyyatı və gömrük proseduru üzrə texniki əlavə- 
sinə dəyişikliklər edilməsi qərara alınmışdır (244,2003, №3, s.5).

Qeyd etmək lazımdır ki, yalnız 3 ölkədə -  Bakı, Odessa və 
Daşkənddə TRASEKA Daimi Katibliyi fəaliyyət göstərir. Bu 
proqram üzrə Avropa Komissiyasının, milli katiblərin, işçi qrup- 
larrnın iştirak etdiyi görüş və seminarlar sonrakı illərdə də davam 
etdirilmiş, dəhlizin fəaliyyətinin yaxşılaşdınlması ilə bağlı məsə- 
lələr müzakirə edilmiş, vacib qərarlar qəbul edilmişdir. Bütün bu 
işçi görüşləri, konfranslar nəqliyyat dəlüizinin fəaliyyətinin yaxşı- 
laşdınlmasına, Şərqlə Qərb arasında iqtisadi və siyasi кбфйпйп 
yaradılmasına yönəldilmişdir.

Keçən dövr ərzində TRASEKA proqramı çərçivəsində “Nəq- 
liyyatın idarə edilməsinin treninqi”, “Nəqliyyatm hüquqi tənzim-



lənməsi çərçivəsi”, “TRASEKA nəqliyyat dəhlizində vahid tarif 
siyasətinin tətbiqi”, “Sərhəd-keçid prosedurlannın asanlaşdırıl- 
ması”, “Qafqaz dəmir yollannm bərpası” və onlarla digər tex
niki yardım və investisiya layihələri həyata keçirilmişdir (4).

Beləliklə, “Qədim İpək yolu”nun bərpası ideyasınm meydana 
gəlməsi və reallaşdınlması istiqamətində çalışmalann tədqiqi gös- 
tərir ki, “İpək yolu”nun bərpası ideyası hələ keçən əsrin 80-ci 
illərində meydana gəlsə də, BMT-nin nəzdindəki “YUNESKO” 
təşkilatı tərəfindən bu istiqamətdə “Mədəniyyətlərin dialoqu” 
adı altında müəyyən tədbirlər həyata keçirilsə də, о dövrdə iki 
müxtəlif ictimai sistemin mövcudluğu və qarşıdurması bu prose- 
sin tam reallaşmasına imkan verməmişdir. Yalnız XX əsrin 90-cı 
illərinin əwəllərində dünya sosializm sisteminin tarixin siyasi 
səhnəsindən silinib getməsi ilə “Tarixi Ipək yolu”nun bərpası 
mümkün olmuşdur. Keçən dövr ərzində respublikamızda 
TRASEKA proqramı çərçivəsində “Əsas Çoxtərəfli sazişin” 
şərtlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə nəqliyyat infrastmkturu- 
nun inkişafi, yenidən qurulması istiqamətində mühüm işlər 
görülmüşdür. Belə ki, “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizi 
üzrə yük axınmın artınlması üçün bütün nəqliyyat sisteminin 
texniki təchizatının yaxşılaşdınlması sahəsində bir sıra tədbirlər 
görülmüş, avtomagistrallann, dəmir yolu xətlərinin və körpü- 
lərin bərpası, yenilərinin tikintisi, dəmir yolu nəqliyyatı hərəkət 
vasitələrinin, gəmilərin, liman qurğulannm təmiri həyata keçiril- 
mişdir. Bakı Dəniz limanmda 10 min ton neft məhsulunun 
boşaldılıb yüklənməsinə imkan verən nefit terminalı istifadəyə 
verilmiş, Ьэгэ terminalı yenidən qurulmuşdur (177, 2006, №4, 
s.35). Azərbaycan respublikasmm yol-nəqliyyat kompleksi üçün 
beynəlxalq maliyyə qurumlan -  AYİB, DB, Küveyt İqtisadi 
İnkişaf Fondu, Islam İnkişaf Bankı tərəfindən 255 min dollar 
həcmində məqsədli kreditlər aynlmışdır (177, 2006, №4, s.35).

“Böyük İpək yolu” layihəsi XXI əsr üçün çox böyük qlobal 
proqramlardan biridir. Bu proqramın həyata keçirilməsi пэ qədər 
tez təmin edilmiş olarsa, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkə- 
lərinin Avropa ilə inteqrasiyası bir о qədər sürətlə baş verəcəkdir. 
TRASEKA proqramının qəbul olmımasından 2005-ci ilə qədər



olan dövr ərzində müxtəlif illər üzrə başa çatdınlan layihələr 
aşağıda göstərilən qaydada olmuşdur:

1996-cı ildə “Qafqaz dəmir yolunun yenidən qurulması” inves- 
tisiya yardım layihəsi, “Yükdaşımanın öyrədilməsi” texniki yardım 
layihəsi (223, 52), 1997-ci ildə “Nəqliyyat qanunvericiliyi və onun 
tənzimlənməsi” texniki yardım layihəsi, “Regional yükdaşımanm 
proqnozlaşdırılması, modelləşdirilməsi” texniki yardım layihəsi, 
“İntermodal daşıma” texniki yardım layihəsi, “Traseka-ticarətə 
yardım” texniki yardım layihəsi, “Karvansaraylarm tikilmasi üçün 
Delfin layihəsinin texniki iqtisadi əsaslandınlması” texniki yardım 
layihəsi, “Qafqaz avtomobil daşımalan” texniki yardım layihəsi, 
“Yol səthinin vəziyyətinə nəzarətin tətbiqi sistemi” texniki yardım 
layihəsi,“Qafqaz dəmir yol infrastrukturunun məzmunu” texniki 
yardım layihəsi, “Hərəkət edən tərkibin məzmunu” texniki yardım 
layihəsi, “Qafqaz dəmir yoluna xidmət üçün birgə müəssisələrin 
yaradılması” texniki yardım layihəsi, “Bakı limanmda dəniz yük- 
daşımasının öyrədilməsi” texniki yardım layihəsi, “İntermodal 
yükdaşıma” texniki yardım layihəsi (236), 1998-ci ildə “Dəmir 
yolu tarifi və cədvəli” texniki yardım layihəsi, “Bakı-Türkmən- 
başı bərə terminalı” texniki yardım layihəsi, “Qırmızı körpünün 
bərpası və Traseka körpüsünün tikilməsi” investisiya yardım 
layihəsi (236), 1999-cu ildə “Yollann istisman” texniki yardım 
layihəsi, “Azərbaycanda və Gürcüstanda dəmir yollannm yenidən 
qurulması” texniki yardım layihəsi, ‘İntemıodal xidmətin və 
təhsilin təşkili” texniki yardım layihəsi, “Xəzər dənizinin Bakı- 
Türkmənbaşı limanında konteynerlərin email” investisiya yar- 
dım layihəsi, “Bakıda dəmir yolu çənlərinin yuyulması” inves
tisiya layihəsi, “Bakı-Türkmənbaşı-Poti-İliçevsk limanlan üçün 
yüklərin, terminallann emal edilməsi üçün zəruri avadanlıqlar” 
investisiya yardım layihəsi (236), 2000-ci ildə “Beynəlxalq avto
mobil və tranzit daşımalanna kömək” texniki yardım layihəsi, 
“TRASEKA əlaqələndirmə bürosu” texniki yardım layihəsi (236), 
2001-ci ildə “Nəqliyyat üzrə çoxtərəfli sazişin reallaşdırılması 
üzrə hökumətlərarası komissiya” texniki yardım layihəsi, “Yük- 
daşımanın proqnozlaşdınlması və texniki iqtisadi əsaslandınlması” 
texniki yardım layihəsi, 2002-ci ildə “Nəqliyyat üzrə çoxtərəfli



sazişin reallaşdınlması üzrə hökumətlərarası komissiya layihəsi- 
nin davamı” texniki yardım layihəsi, “Qafqazın yol hissəsinin 
Bakı, Tbilisi və İrəvanı birləşdirən avtomobil yollannın inkişaf 
etdirilməsi və yenidən qurulması” texniki yardım layihəsi (236),
2003-cü ildə “Sərhəddən keçidin sadələşdirilməsi” texniki yardım 
layihəsi, “Bakı-Aktau-Türkmənbaşı limanlan üçün naviqasiya 
avadanlığının alınması” investisiya yardım layihəsi, “Azərbay- 
can, Ermənistan, Gürcüstan dəmir yolunda kommunikasiya və 
rabitənin təkmilləşdirilməsi üçün optik kabelin alınması” inves
tisiya yardım layihəsi, “Azərbaycan dəmir yolu üçün çənlərin 
alınması” investisiya yardım layihəsi (236), 2004-cü ildə 
“Tranzit rüsumlan və tarifləri üzrə vahid siyasət” texniki yardım 
layihəsi, “Tranzit yükdaşıması üçün ümumi hüquqi baza” texniki 
yardım layihəsi, “Qafqaz avtomobil yollannın yenidən qurulması” 
texniki yardım layihəsi, “Dəmir yolu ilə tranzit daşınan nefit 
məhsullan üçün loqistika mərkəzi” texniki yardım layihəsi, 
“Naviqasiya avadanlıqlanndan istifadə və ona rəhbərlik” texniki 
yardım layihəsi, “TRASEKA üçün əlaqələndirmə bürosu” tex
niki yardım layihəsi (236), 2005-ci ildə “Nəqliyyat bölməsində 
rəhbər işçilərin ixtisasının artınlması” kimi texniki yardım 
layihələri həyata keçirilmişdir (236).

Bundan əlavə, 1996-2004-cü illər ərzində TRASEKA proq- 
ramınm reallaşdınlması üçün AYİB-in ayırdığı 50 mln dollar 
əsasında Azərbaycanda Yeni Ipək yolunun texniki-iqtisadi əsas- 
landınlmasının baş planı tərtib edilmiş (223,67), nəqliyyatın 
müxtəlif sahələri üzrə qanunvericilik bazası haznrlanmış, respub- 
likanın mövcud nəqliyyat qurumlan uyğun beynəlxalq nəqliyyat 
birliklərinə üzv olmuş, tranzit yükdaşımamn hüquqi bazası hazır- 
lanmış, avtomobil və dəmir yolu sərhəd-keçid məntəqələri kom- 
pyuterbşdirilmiş, milli yükdaşıma assosiasiyası yaradılmış, nəqliy- 
yat bölməsində rəhbər işçilərin ixtisasmın artmlması üçün Böyük 
Britaniya, Almaniya, Niderland və Belçikaya tədris ezamiyyətləri 
təşkil olunmuş, TRASEKA marşrutu boyunca serviz xidmətləri 
açılmış, intermodal yükdaşıma strategiyası hazırlanmış, AYİB-in 
ayırdığı 20 mln dollar vəsait hesabına respublika dəmir yolunun 
yenidən qurulması həyata keçirilmişdir (223, 66).



Bu müddətdə AYİB-in ayırdığı 4,5 mln dollarlıq kredit əsa- 
sında Respublika Dəmir Yol Idarəsi yeni dəmiryol vaqonlan 
almış, dəmir yolu şpallan istehsal edən zavod inşa edilmişdir (244,
2002, №2, s.5). Avropa Komissiyasının verdiyi 2,8 mln avro 
qrant hesabına Azərbaycan Dəmir Yol İdarəsi 102 ədəd neftdol- 
durma çəni almış, bundan başqa, ümumi dəyəri 475 min avro olan, 
saatda 8-10 ton buxar istehsal edən 2 təmizləyici dizel qazan 
alınıb Biləcəri stansiyasında quraşdınlmışdır (244, 2003, №4, 
s.5). Həmçinin 1997-2001-ci illər ərzində Respublika Dəmir Yol 
Idarəsi daxili imkatılar hesabına 130 km-lik dəmir yolu xəttini 
təmir etmişdir ki, bunun da 90 km-i İpək yolu boyunca, 40 km-i 
cənub istiqamətində olmuşdur (206,165). Eyni zamanda Dünya 
Bankı tərəfindən respublikanın dövlət əhəmiyyətli avtomobil 
yollannın yenidən qurulması üçün 40 mln dollar aynlmışdır. Bu 
vəsait hesabına 1996-2004-cü illər ərzində 45 km-lik Ələt- 
Hacıqabul, 21 km-lik Gəncə-Şəmkir avtomobil yollan inşa 
edilmişdir. Ələt-Hacıqabul yolunun çəkilməsinə İslam Bankı
13,1 mln, Küveyt Fondu 18,7 mln, Azərbaycan hökuməti isə
4,7 mln dollar vəsait ayırmışdır (204). AYİB tərəfindən Bakı 
limanmm yenidən qurulması üçün 18 mln dollar aynlmışdır 
(223, 66). Bundan başqa, Avropa Komissiyasının investisiya 
layihələri çərçivəsində ayırdığı 5 mln avro əsasında Bakı- 
Böyük-Kəsik stansiyalan arasında 503 km-lik məsafədə fiber- 
optik kabel xətti çəkilərək “İpək yolu” boyunca müasir informa- 
siya-kommunikasiya əlaqələri yaradılmışdır.

Həmçinin aynlmış 1,5 mln avro əsasında Poylu körpüsünün 
bərpası həyata keçirilmiş, Bakı limanı konteyner terminalı üçün 
aynlmış 1 mln avroya zəruri avadanlıqlar və bundan başqa, Bakı 
limanı üçün 1 mln avro dəyərində naviqasiya qurğuları alınmış- 
dır. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi üçün ehtiyat hissələri almmasına 
görə 700 min avro xərclənmiş, 2,5 mln avro dəyərində Qırmızı 
körpü sərhəd gömrük məntəqəsi tikilib 1998-ci ildə istismara 
verilmişdir (236, 2).

2011-ci il üçün Azərbaycanda artıq 806 km-э yaxın avtomo
bil yolunun tikilib və yenidən qurulması başa çatmışdır. Yeni 
tikilmiş və yenidən qurulmuş yollann 460 km-i beynəlxalq



maliyyə institutlannm, 345 km-i isə Azərbaycan hökuməti vəsaiti 
hesabına reallaşmışdır. Hazırda 870 km avtomobil yolu yenidən 
qurulmalıdır ki, onun da 749 km-i beynəlxalq maliyyə institut- 
ları hesabına apanlmalıdır. Ümumilikdə nəqliyyat üçün alınan 
kreditlərin məbləği 2,8 mid dollar təşkil etmişdir. Nəqliyyat Nazir- 
liyinin məlumatına görə, 2012-ci ilin sonlanna TRASEKA və 
Şimal-Cənub avtomagistralmda yenidənqurma işləri başa çat- 
malıdır (99 a).

Göründüyü kimi, TRASEKA proqramı çərçivəsində həyata 
keçirilən texniki və investisiya yardım layihələri Azərbaycan 
Respublikası nəqliyyat sisteminin əsaslı şəkildə yenidən qurul- 
ması işinə başlanmasına imkan vermişdir. Avtomobil və dəmir 
yollannın müasir dünya standartlanna uyğunlaşdmlması, dəniz 
nəqliyyatının yeni gəmilərlə təchiz edilməsi “Avropa-Qafqaz- 
Asiya” nəqliyyat dəhlizi ilə yükdaşımalann kəskin şəkildə art- 
masma şərait yaratmış, Azərbaycanın tranzit ölkə kimi geostra- 
teji əhəmiyyəti yüksəlmişdir.

2.2. “İpək yolu”nun bərpasının iqtisadi zəruriliyi

Dövlət müstəqilliyimizin əldə edilməsi, yeni istehsal münasi- 
bətləri sisteminə keçid 70 il ərzində mövcud olmuş sərt inzibati 
amirlik rejiminə əsaslanan, Moskva tərəfindən koordinasiya edilən, 
qapalı cəmiyyət şəraitində mövcud olmuş, qeyri-müstəqil əsaslara 
söykənən iqtisadi əlaqələrin yeni müstəviyə keçirilməsini, qarşı- 
lıqlı faydalı iqtisadi əsaslarla dünya birliyinə daha geniş formada 
müstəqil inteqrasiyanı, nəqliyyat-iqtisadi blokadanın aradan qal- 
dınlması vəzifəsini həyati zərurətə çevirdi. Bu vəzifənin yerinə 
yetirilməsində Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi 
strategiya və onun aynlmaz tərkib hissəsi olan TRASEKA proq- 
ramınm reallaşdınlması mühüm rol oynadı. “Avropa-Qafqaz- 
Asiya” nəqliyyat dəhlizinin -  “Yeni Ipək yolu”nun yaradılması 
ölkə iqtisadiyyatmm inkişafında, regional və beynəlxalq əlaqələ- 
rin genişləndirilməsində, ölkəmizin Cənubi Qafqazın iqtisadi 
baxımdan güclü dövlətinə çevrilməsində böyük əhəmiyyət kəsb 
etdi. Ona görə də “İpək yolu”nun bərpasmın bütün cəhətlərinin,



о cümlədən iqtisadi zəruriliyinin tədqiq edilməsi aktual məsə- 
lələrdən birinə çevrilmişdir.

“İpək yolu”nun bərpası ideyası, hər şeydən əwəl, iqtisadi 
zərurətdən irəli gələrək milli, regional və beynəlxalq amillərin 
təsiri altmda formalaşmışdır. Bu baxımdan həmin iqtisadi ilkin 
şərtləri bir neçə qrupa bölmək olar. Birinci qrupa Ipək yolunun 
bərpasını tələb edən beynəlxalq iqtisadi şərtləri, ikinci qrupa isə 
nəqliyyat dəhlizinin bərpasını zəruri edən milli, regional şərtləri 
aid etmək olar. Birinci qrup şərtlərlə bağlı ilk növbədə qeyd 
etmək lazımdır ki, XX əsrin son onilliyində Sovet imperiyasının 
süqutu, dünyanın bloklara bölünməsinin aradan qaldınlması, bir- 
qütblü siyasi sistemin yaranması soyuq müharibəyə son qoy- 
muşdur. Böyük bir coğrafi bölgədə və dünyada geosiyasi vəziy- 
yət kökündən dəyişmiş, imperiyalan iqtisadi nüfuz dairələri 
əvəz etmişdir. Postsovet məkanında və Şərqi Avropada bazar 
iqtisadiyyatı inkişaf yolunu qəbul etmiş müstəqil dövlətlər yaran- 
mışdır. Bu dövrdə dünyanın nəhəng iqtisadi güc mərkəzləri olan 
ABŞ, Qərbi Avropa, Yaponiyamn iqtisadi inkişaf sürətləri arasmda 
kəskin fərqlər özünü göstərdi. XX əsrin sonlanna doğru Qərbi 
Avropa və Yaponiya ABŞ-ı dünya bazannda ənənəvi olaraq hege- 
monluq etdiyi ən müasir texnika istehsalı və satışı sahəsində 
sıxışdırmağa başlamışdı. Belə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, 
1990-cı ildə dünya əmtəə dövriyyəsində ABŞ-m payı 321,6 mlrd 
dollar həcmində idisə, Almaniyanın əmtəə dövriyyəsindəki payı 
354 mlrd dollardan artıq olmuşdur (189,51).

SSRİ-nin süqutu Qərbi Avropanın ABŞ-dan olan asılılığına 
son qoymaq üçün əlverişli şərait yaratdı. “Azad Avropa”, “Avropa 
Birliyi” kimi siyasi niyyətlər gerçəkləşdi. Qərbi Avropanın 
ABŞ-ın hegemonluq siyasətinə etiraz mövqeyinin nəticəsi idi ki, 
Avropanın digər dövlətləri, xüsusən Şərqi Avropada Sovet təsi- 
rində olmuş dövlətlər Avropa Birliyinə üzv olmağa başladılar, 
vahid siyasi xətt yeritmək istiqamətində səylərini artırdılar (189, 
54). Eyni zamanda XX əsrin sonlannda ABŞ dünyanın bir 
nömrəli hərbi-siyasi güc mərkəzinə çevrilərək dünya proses- 
lərində öz sözünü daha əminliklə deməyə, NATO hərbi blokunu 
genişləndirməyə, Cənubi Qafqazın iki respublikasında -  Azər-



baycanda və Gürcüstanda təsir imkanlarını gücləndirməyə nail 
oldu. Bütün bu proseslər isə beynəlxalq miqyasda yeni bazarlara, 
xammal mənbələrinə yiyələnmək problemini aktuallaşdırdı. Bu 
cəhətdən keçmiş sovet respublikaları, о cümlədən Azərbaycan 
son dərəcə əlverişli geostrateji məkan, xammalla zəngin ölkə idi. 
Sərbəst kapital ixracına mane olan siyasi sistemin dəyişməsi, 
bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi bu regionu dünyanın 
nəhəng dövlətlərinin iqtisadi və siyasi maraq dairəsinə çevirdi, 
belə bir şəraitdə Avropa Birliyi tərəfindən “Qədim İpək yolu”nun 
bərpası ideyası irəli sürüldü, ABŞ tərəfindən bu ideya dəstək- 
ləndi, konqresdə aynca “İpək yolu” qanun layihəsi qəbul edildi 
(126, 1999, № 1, s.27).

“İpək yolu”nun bərpasmı şərtləndirən beynəlxalq iqtisadi 
amillərdən biri də sivilizasiyamn yeni inkişaf səviyyəsinə çatması, 
planetimizin müxtəlif regionlannda yaşayan əhali qruplannın 
həyat səviyyələri arasında tarixən yaranmış və artmaqda olan 
fərqlərin aradan qaldınlması ilə əlaqədar idi. BMT-nin ticarət və 
inkişaf üzrə 1990-cı ildə olmuş konfransında edilən məruzədə 
göstərilirdi ki, yer kürəsinin 20 faiz эп varlı sakinləri ilə 20 faiz 
ən yoxsul sakinlərinin hər nəfərinə düşən gəlirləri arasmdakı fərq 
1965-ci ildə 30 dəfədən artıq olduğu halda, 1990-cı ilə 60 dəfəyə 
qədər yüksəlmişdir (126,1998, №4, s.81). Dünya Bankmın 1997-ci 
il üzrə dünyanm inkişafı haqqında hesabatında əhalinin hər nəfə- 
rinə düşən ümummilli məhsulun həcminə görə 133 ölkədən 40-ı 
aşağı səviyyədə, 50-si isə ortadan bir az aşağı səviyyədə yaşayan 
ölkələr qrupuna aid edildiyi göstərilirdi (126, 1998, №4, s.81). 
Göründüyü kimi, dünya xalqlannm iqtisadi qloballaşmaya, inteq- 
rasiyaya qoşulmasını tələb edən ümumbəşəri iqtisadi amillərin 
ən vaciblərindən birini də yoxsulluğun aradan qaldırılması təşkil 
edir. Bu baxımdan “Tarixi Ipək yolu”nun bərpası böyük əhə- 
miyyət kəsb edir və Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarında yox- 
sulluqla mübarizəyə ciddi yardım edir.

“İpək yolu”nun Ьэфавт1 zəruri edən beynəlxalq iqtisadi amil- 
lərdən biri də dünyada əhalinin sürətlə artması, eneıji mənbə- 
lərinin isə getdikcə tükənməsi ilə bağlıdır. Belə ki, proqnozlara 
görə 2030-cu ildə planetdə əhalinin sayı 10 mlrd-a çatacağı ehti-



mal olunur. Belə olan şəraitdə eneıji daşıyıcılannın istehlakı 
47 faiz artacaqdır (59, 20). Ekspertlərin fikrincə, dünyada kəşf 
olunmuş ltrilyon 47 mlrd barel nefit ehtiyatı qalmışdır ki, bu da 
41 il üçün bəsdir (123, 4-10.07.2003). Belə bir vəziyyət isə böyük 
eneıji mənbələrinə malik Xəzər regionunun Qərblə sabit və 
genişmiqyaslı əlaqələr yaradılmasını həyati zərurətə çevirmişdir. 
Bu baxımdan Хэгэг regionunun yanacaq eneıji potensialından 
tam və səmərəli istifadə edilməsi aktuallaşmış, regionun özü isə 
müasir dünyanın eneıji üzrə dayaq məntəqəsinə çevrilmişdir. 
Dünya iqtisadiyyatının sabit, dinamik inkişafında rolu artan bu 
region üçün Avropanı Asiya ib  birləşdirən TRASEKA dəhli- 
zinin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Nefit strategiyasının dünya 
siyasətinin kəsərli arqumentinə çevrildiyi XXI əsrdə “Qədim 
Ipək yolu”nun bərpası xalqlann qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığını, 
dinamik inkişafını təmin edən başlıca qlobal iqtisadi layihələr- 
dən biridir.

“Tarixi İpək yolu”nun bərpasını şərtləndirən beynəlxalq iqti
sadi zərurəti belə bir fakt da göstərir ki, “Ipək yolu” üzərində 
yerləşən ölkələrdə planetin iqtisadi potensialının 2/3 hissəsi 
cəmlənmişdir və burada da yer kürəsi əhalisinin 1/3 hissəsi, yəni 
2 mlrd-a qədəri yaşayır (226, 2002, №5, s.201). Onlann qlobal- 
laşma, inteqrasiya proseslərinə cəlb olunmasında haqqında bəhs 
olunan nəqliyyat dəhlizi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə bir 
cəhətə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, əgər 100 il öncəki 
dövrdə qloballaşmanın əsas hərəkətverici qüwəsi kimi Böyük 
Britaniya çıxış edirdisə, qloballaşmanm indiki mərhələsində isə 
ABŞ irəlidə gedir. Təsadüfi deyil ki, Amerikanın paytaxtında 
“Vaşinqton konsensusu” formalaşmışdır. Həmin konsensusda 
dünyanın iri maliyyə qurumlan olan Beynəlxalq Valyuta Fondu, 
Dünya Bankı, ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi dünya ticarətinə mane- 
çilik göstərənlərə qarşı birgə mübarizə aparmağı qərara almışlar 
(191, 54).

Müasir qloballaşmada dünya iqtisadiyyatı, sadəcə olaraq, ası- 
lılıq vəziyyətinə düşmür, həm də о praktik olaraq vahidə, tama 
doğru inteqrasiya edir. Qlobal iqtisadiyyatın yaradılmasında 
Amerika, Avropa Birliyi, Şərqi və Qərbi Asiya fəal iştirak edir



(191, 56).Qloballaşma inkişaf etmiş ölkələrin 81 faizini əhatə 
edir. Yüksək həyat səviyyəli Şimal ölkələri -  ABŞ, Böyük Bri- 
taniya, Almaniya, Kanada dünya miqyasında kapital qoyuluşunda 
öndə gedirlər (191,71).

Qloballaşma dövlət qüwələri tərəfindən deyil, bazarla müəy- 
уэп edilən proses olduğuna görə arzu edilən kapitalı cəlb etmək 
üçün hər bir dövlət öz iqtisadiyyatını ən müasir texnologiyalann 
tətbiqi üçün uyğunlaşdırmalı, özəlləşmə həyata keçirməli, ölkəni 
investisiyalar və əmtəə axınlan üçün açıq elan etməli, sabit valy- 
uta dövriyyəsinə meydan verməlidir. Indi planetimiz yeni bir 
eranın başlanğıcındadır, imperiyalan iqtisadi nüfuz dairələri 
əvəz edir, dünyada gedən proseslərin mərkəzində vahid iqtisadi 
məkan ideyası dayanır. Bu baxımdan dünya ölkələri, xüsusilə 
apancı dövlətlər tərəfindən dəstəklənən “Qədim İpək yolu”nun 
bərpasının reallaşdınlması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. “Böyük 
İpək yolu” coğrafi baxımdan Şərqlə Qərb arasında körpü 
yaradılmasına, region ölkələrinin iqtisadi tərəqqisinə, dünya 
birliyi ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə yönəlmiş iqtisadi, 
strateji xarakterli layihədir. Heç kəsə sirr deyildir ki, müasir 
dövrdə dünya təcrübəsindən, elmin эп yeni nailiyyətlərindən 
istifadə etmədən iqtisadi tərəqqiyə çatmaq mümkün deyildir. Bu 
prosesdə həlledici cəhət həmin ölkələrin dünya təsərrüfat siste- 
minə inkişaf etmiş ölkələrin yanacaq-xammal bazası kimi deyil, 
güclü sənaye potensialına malik ölkələr kimi daxil olmasıdır.

Belə bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, hazırda Avropa ilə 
Asiya arasında ticarət dövriyyəsi ildə 2 trilyon dollar təşkil edir 
ki, bunun da 200 mlrd dollan nəqliyyat xərclərinin payına düşür 
(223, 79). 2011-ci ilin aprelinə olan məlumata görə TRASEKA 
proqranuna üzv ölkələr arasında ticarətin həcmi 27 mid dollar, 
TRASEKA ölkələri ilə Avropa Birliyi ölkələri arasmda isə 
ticarətin həcmi 200 mid dollar təşkil etmişdir (99 b). Belə bir 
şəraitdə iqtisadi baxımdan əlverişli olan “Avropa-Qafqaz-Asiya” 
nəqliyyat dəhlizinin yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatı inkişafının əsas meyillərinin 
təhlili sübut edir ki, XXI əsrdə başlıca maliyyə, ticarət, informa-



siya axını “ABŞ-Avropa-Asiya” üçbucağında cəmlənəcək (223, 
79) və təbii ki, bu prosesdə ‘İpək yolu” kimi qlobal layihələrin 
mühüm rolu vardır.

Nəqliyyat dəhlizinin Ьэфа olumnasımn zəruriliyini tələb edən 
mühüm iqtisadi amillərdən biri də iqtisadi inteqrasiya proseslə- 
rinin inkişaf etməsi, beynəlxalq этэк  bölgüsünün dərinləşməsi, 
dünya ölkələri arasmda əməkdaşlığın yeni daha yüksək mərhələyə 
qədəm qoymasıdır. Ölkələrin beynəlxalq этэк  bölgüsündə fəal 
iştirak etməsinə səbəb dünya təsərrüfatından təcrid olunmuş halda 
yaşamağın mümkün olmamasıdır. Ona görə də bütün ölkələr, 
istər yüksək inkişaf etmiş, istərsə də zəif inkişaf etmiş olsunlar, 
beynəlxalq этэк  bölgüsündə iştirak edirlər. Bu prosesdə iştirak 
etməkdə məqsəd daha çox iqtisadi fayda götürməkdir. О dövlət 
daha çox fayda götürür ki, dünya bazanna çıxardığı məhsulun 
ölkədə olan maya dəyəri dünya bazannda qərarlaşan qiymətdən 
aşağı olsun. Bu isə hər bir ölkədə этэк  məhsuldarlığmm səviy- 
yəsindən asılıdır. Həmçinin burada da bazar iqtisadiyyatının 
əsasını təşkil edən rəqabət, tələb və təklif qanunlan mühüm rol 
oynayır.

Müasir dövrdə bütün dünya ölkələrinin beynəlxalq этэк  böl- 
güsündə dünya iqtisadi münasibətlərində bu və ya digər dərəcədə 
iştirak etmələri obyektiv zərurətdən irəli gəlir. Yenicə müstəqil- 
liyə qədəm qoymuş ölkələrin taleyi beynəlxalq этэк  bölgüsündə 
iştirak etməsindən və onun üstünlüklərindən песэ yararlanma- 
sından asılıdır. Dünya ölkələri getdikcə daha çox belə bir prin- 
sipi əsas götürürlər ki, əgər bu və ya digər məhsul istehsalı baha 
başa gəlirsə, ölkəyə lazım olan həmin məhsulları xaricdən ucuz 
qiymətə əldə etmək faydalıdır. Bu işdə isə nəqliyyat dəhlizi 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Beynəbcalq этэк  bölgüsünü şərtləndirən amillərdən biri də 
müəyyən məhsul istehsalına görə ölkələrin ixtisaslaşmasıdır. Bu 
baxımdan ABŞ-ın taxıl istehsalı, Braziliyamn isə kofe istehsalı 
üzrə ixtisaslaşması xarakterikdir (124, s.605). Müasir dövrdə 
Özbəkistan öz pambığına, Qazaxıstan və Azərbaycan neftinə, 
Türkmənistan isə qazına görə beynəlxalq этэк  bölgüsündə 
mühüm yer tutur. Beynəlxalq этэк bölgüsünün əsasım istehsalm



beynəlxalq miqyasda ixtisaslaşması, beynəlxalq mübadilə təşkil 
edir ki, bunun əsasında da ölkələr arasında xarici ticarət geniş- 
lənir, qarşılıqlı fayda əldə edilməsi mümkün olur. Beynəlxalq 
этэк  bölgüsünün dərinləşməsi və inkişafı hər bir ölkənin təbii 
və iqtisadi resurslanndan səmərəli istifadə etməklə ölkələrarası 
istehsal əlaqələrin genişləndirilməsini, yük axınlannın sürətlən- 
dirilməsini təmin edir. Bu prosesdə də nəqliyyat dəhlizinin 
əhəmiyyəti çox böyükdür. Müasir beynəlxalq этэк  bölgüsündən 
bəhs edərkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, dünyanm inkişaf 
etmiş ölkələri ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrinin beynəlxalq 
этэк  bölgüsündə iştirakının özünəməxsus xüsusiyyətləri var. 
Belə ki, birinci qrup ölkələrin payına əhalinin 25 faizi, ümumi 
məhsulun 80 faizi düşdüyü halda, ikinci qrup ölkələrin payına 
müvafiq olaraq əhalinin 75 faizi, ümumi məhsulun isə 20 faizi 
düşür (124, 604).

“İpək yolu”nun bərpasmı şərtləndirən beynəlxalq iqtisadi 
amillərdən biri də müstəqillik əldə etmiş postsovet məkanındakı 
ölkələrdə xammalın, iş qüwəsinin daha ucuz olması, müasir 
texnika və texnologiyalann tətbiqinin zəif olması ilə bağlıdır. 
Dünya təcrübəsi sübut edir ki, о ölkələr ki yenicə müstəqillik 
əldə etmişlər, dövlətçilik təcrübəsi zəifdir, onlar açıq qapı 
siyasəti elan edirlər, xarici kapital da sürətlə həmin ölkələrə axır. 
Bu isə həmin ölkələrdə iqtisadi tərəqqiyə təkan verir.

“Qədim Ipək yolu”nun bərpasını tələb edən beynəlxalq iqti
sadi səbəblərdən biri də həmin dəhliz üzərində yerləşən 30-dan 
çox ölkənin iqtisadi maraqlannın üst-üstə düşməsi ilə şərtlənir. 
Bu, ilk növbədə, dəhlizin iqtisadi və coğrafi baxımdan əlverişli 
olması ilə bağlıdır. Belə ki, “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat 
dəhlizi Rusiya Federasiyasından keçən şimal marşrutuna nisbə- 
tən 2000 km qısadır və il boyu fasiləsiz fəaliyyət göstərmək 
imkanına malikdir (126, 1998, №4, s.75). Avropa Komissiyası 
ekspertlərinin fikrincə, “İpək yolu”nun tam bərpasından sonra 
bu marşrutla yüklər 2 dəfə tez sürətlə və 30% ucuz mənzil 
başma çatdmlması mümkün olacaqdır (126, 1998, №4, s.75). 
Belə ki, əgər Özbəkistan öz pambığım Qazaxıstan və Rusiya 
vasitəsilə Ukraynaya çatdırarsa, onun hər tonunun daşınması



100 dollara, Avrasiya nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə daşıdarsa isə 
onun hər tonu üçün nəqliyyat xərcləri 55 dollara, yəni 2 dəfəyə 
ucuz başa gələr (126, 1998, №4, s.75). Nəzərə almaq lazımdır ki, 
hər il Şərqi Asiya, Sakit okeanı regionu ölkələrindən Avropaya və 
əks istiqamətdə müxtəlif yüklərlə dolu lmilyon konteyner 
göndərilir və onun yalnız 5 %-i Transsibir dəmir yolu magistralı 
ilə, qalanlan isə dəniz nəqliyyatı ilə daşınır. Deməli, bütün bun- 
lar “tpək yolu”nun böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir (126, 
1998, №4, s.75).

Digər tərəfdən isə ‘İpək yolu” üzərində yerləşən ölkələr 
dəhlizdən istifadə etməklə ixrac və tranzit daşımalanndan xeyli 
mənfəət əldə edirlər. Məsələn, Özbəkistan təkcə 1997-ci ildə bu 
nəqliyyat dəhlizi ilə pambığın daşınmasına görə 12 mln dollara 
qənaət etmiş, Gürcüstan isə bu dəhlizdən keçən yüklərdən 90-cı 
illərin ortalannda ildə orta hesabla 9 mln dollar gəlir götür- 
müşdür (193, 75).

Qeyd etmək lazımdır ki, nəqliyyat dəhlizinin bərpası dəhliz 
üzərində yerləşən dövlətlərin iqtisadi maraqlannın reallaşması 
ilə yanaşı, həm də bu ölkələrdə infrastrukturun inkişafına böyük 
təsir göstərmişdir. Bu cəhət “İpək yolu”nun bərpası üzrə bütün 
layihələrin reallaşdınlmasında özünü aydrn göstərir. Belə ki, 
TRASEKA proqramı Gürcüstanda Poti, Batumi limanlannda ter- 
minallann yenidən qurulmasım, Qazaxıstanda Aktau limanlarmm 
əsaslı şəkildə genişləndirilməsini, yeni terminallann zəruri ava- 
danlıqlarla təchiz edilməsini, Ukraynada İliçevsk limanında 
dəmir yolu terminalının tikintisini, Özbəkistanda Buxara pambıq 
terminalının yenidən qurulmasını, Qırğızıstanda Bişkek kontey
ner terminalının inşasım, Türkmənistanda Türkmənbaşı limanmm 
genişləndirilməsini və bu kimi digər yenidənqurma və bərpa 
işlərinin həyata keçirilməsini zəruri etmişdir (180.6.05.2000).

Göründüyü kimi, “İpək yolu”nun bərpası dünya ölkələri ilə 
iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə, inteqrasiya proseslərinin 
gücləndirilməsinə, qloballaşmaya, dünya xalqlannm yaxınlaş- 
masına, bəşəri tərəqqiyə böyük ölçüdə köməklik göstərir.

“İpək yolu”nun bərpasını şərtləndirən beynəlxalq iqtisadi 
səbəblərdən biri də nəqliyyat dəhlizinin keçdiyi Mərkəzi Asiya,



Qazaxıstan və Cənubi Qafqaz ölkələrinin çox zəngin kənd təsər- 
rüfatı məhsullanna malik olması və bunun əsas istehlakçısının 
isə Qərb ölkələri olmasıdır. Тэксэ 1996-cı ildə Qərbi Avropadan 
Özbəkistana 50,6 min ton taxıl, Qərbi Avropaya isə 27231 ton 
Özbəkistan pambığı daşınmışdır. Başqa sözlə desək, Özbəkis- 
tana taxılla 712 vaqon, əks istiqamətdə isə 583 vaqon yola salın- 
mışdır (180, 5.05.2000).

“İpək yolu”nun bərpası ilə bağlı ümumbəşəri amillərin six 
əlaqəsindən bəhs edərkən belə bir cəhətə də xüsusi diqqət 
yetirmək lazımdır ki, müasir dövrdə qloballaşma, iqtisadi tərəqqi 
xarici ticarətdən asılılığı xeyli dərəcədə artmnışdır. Təsadüfi 
deyil ki, ticarətə, yükdaşımaya olan tələbat Avrasiya məkanında 
TRASEKA proqramına marağı artmnış, bir sıra ölkələr bu proq- 
rama qoşulmaq arzusunda olduqlannı bildirmişlər. 1996-cı il 
martm 27-28-də TRASEKA işçi qrupunun Venesiyada keçiril- 
miş üçüncü görüşündə bu proqrama yeni üzvlərin qəbul edilməsi 
məsələsi də müzakirə edilmiş, Monqolustan, Ukrayna bu proq
rama qoşulmaq arzusunda olduğunu bildirmişlər. Həmin ilin 
oktyabrın 17-18-də TRASEKA işçi qrupunun Afinada keçirilmiş 
dördüncü görüşündə isə Monqolustanın və Ukraynanın bu proq
rama bərabərhüquqlu üzv olması haqqında qərar qəbul edil- 
mişdir (215, 9,01.1997).

“İpək yolu”nun bərpasını şərtləndirən mühüm iqtisadi amil- 
lərdən biri də dəhliz üzərində yerləşən ölkələrin öz təbii sərvət- 
lərini, istehsal etdikləri məhsullan müasir dünya texnologiyalan 
əsasında emal etməsi və onu dünya bazanna ötürməsi zərurəti 
ilə bağlıdır. Bu da həmin ölkələrin qabaqcıl texnologiyalar əldə 
etmələrinə, yüksək standartlara cavab verən istehsal və emal 
müəssisələri yaratmalanna imkan verir.

“İpək yolu”nun bərpasmı şərtləndirən beynəlxalq iqtisadi 
amillər sırasında dünyanın apancı dövlətlərinin Xəzər dənizinin 
zəngin karbohidrogen ehtiyatlanmn mənimsənilməsi ilə özlərinin 
və müttəfiqlərinin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi səyləri 
çox önəmli yer tutur. Bu səylərin reallaşdınlmasında “Avropa- 
Qafqa-Asiya” nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi, neft və qaz 
kəmərlərinin inşası mühüm rol oynamışdır. Belə ki, dünyanın



neft xəzinəsi sayılan İran körfəzindən sonra, öz əhəmiyyətinə 
görə Xəzər hövzəsi dünyada çox mühüm yer tutur. Bu regionda 
neft ehtiyatı 30 mlrd ton, qaz ehtiyatı onlarla trilyon kub metr 
təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, ABŞ-ın respublikaçılar partiyasın- 
dan olan senatoru Sem Braun Хэгэг problemləri ilə bağlı 
çıxışlannın birində demişdir: “Xəzər regionu öz neft və qaz 
potensialına görə Rusiya və Yaxın Şərqdən sonra dünyada üçüncü 
yerdə durur, onun dəyəri 4 trilyon dollardır” (126,1998, №4, s.82).

Göründüyü kimi, Xəzər regionunun zəngin karbohidrogen 
ehtiyatlannın mənimsənilməsində, dünya bazanna çıxanlmasında 
nəqliyyat dəhlizinin rolu danılmazdır. Ona görə də “İpək 
yolu”nun bərpası ilə “əsrin neft müqaviləsi” arasında dialektik 
vəhdət vardır. Nəqliyyatın mühüm növü olan boru kəmərləri 
Ipək yolu marşrutu üzrə Azərbaycan neftini dünya ölkələrinə 
nəql etməyə şərait yaradır. Neftin geniş ixracı isə bu yolun 
səmərəliliyini, beynəlxalq əhəmiyyətini qat-qat artınr. Nəqliyyat 
dəhlizinin bu önəmli cəhəti 1998-ci ildə “İpək yolu”nun Ьэфа- 
sına həsr edilmiş Beynəlxalq Bakı konfransmda əksər nüma- 
yəndə heyətlərinin çıxışlannda öz əksini tapmışdır. Türkiyə 
Prezidenti Süleyman Dəmirəl konfransda nəqliyyat dəhlizinin 
İstanbulun inkişafına, buradan limanın Qafqaz dəmir yollan ilə 
əlaqələndirilməsinin, ümumiyyətlə, ticarət əlaqələrinin genişlən- 
məsinə, Qərb və Şərq ölkələri arasında əlaqələrin inkişafına 
əhəmiyyətli təsirini xüsusi qeyd etmişdir (126, 1998, №4, s.77). 
Rummiya Prezidenti Emil Konstantineskonun çıxışında isə “İpək 
yolu”nun Uzaq Şərqə və Atlantik okeanma doğru böyük marşrut- 
lann kəsişdiyi yer kimi əhəmiyyəti qeyd olunmuş, TRASEKA 
nəqliyyat dəhlizinin üstünlükləri, Rummiya üçün əhəmiyyəti 
vurğulanmışdır. Göstərilmişdir ki, birincisi, bu dəhliz coğrafi 
baxımdan Bakı-Tbilisi-Poti dəhlizindən sonra Qara dənizdən 
Avropaya gedən marşrutlann davamıdır. İkincisi, Konstansa 
Qara dənizdə эп böyük liman kimi ildə 120 mln ton yük qəbul 
edib yola salma qabiliyyətinə malikdir. Üçüncüsü isə nəqliyyat 
dəhlizi Rumıniyada azad ticarət zonalannın yaradılmasında və 
nəqliyyat şəbəkəbrinin inkişafmda çox mühüm rol oynaya- 
caqdır (126, 1998, №4, s.76).



Beynəlxalq Bakı konfransında çıxış edən digər nümayəndə 
heyətləri də “Ipək yolu”nun bərpasının həm regional, həm də 
ümumbəşəri əhəmiyyəti barədə öz fikirlərini söyləmişlər.

“Qədim ipək yolu”nun bərpasının beynəlxalq iqtisadi səbəb- 
lərindən biri də dünyanın apancı dövlətlərinin, xüsusilə qlobal- 
laşma prosesinin önündə gedən Avropa Birliyinin müstəqillik 
əldə etmiş gənc dövlətlərə iqtisadi, texniki, maliyyə yardımı 
göstərməklə bu ölkələrdə bazar iqtisadiyyatına keçilməsi prose
sinin dəstəklənməsi, onların Rusiyadan olan nəqliyyat-iqtisadi 
asılılığına son qoymağa yönəlmiş səyləri ilə əlaqədar olmuşdur. 
Respublikamızda sahibkarlığın inkişafına beynəlxalq iqtisadi 
təşkilatlar ciddi köməklik göstərirlər. Məsələn, Avropa Birliyi 
İqtisadi Komissiyasının “Tasis” texniki yardım proqramınm res- 
publika iqtisadiyyatında struktur dəyişikliklərin keçirilməsində, 
sahibkarlığm inkişafında, xüsusilə kənd təsərrüfatında islahatlarm 
apanlmasında böyük rolu olmuşdur. Bu proqram çərçivəsində 
“Kosia-Smeda” təşkilatı, habelə “Türk Sənaye iş adamlan 
birliyi”, “Türk birliyi inkişaf agentliyi” xeyli iş görmüşlər (140, 
224). 1993-cü ildə Avropa Komissiyasmın qəbul etdiyi TRASEKA 
proqramı üzrə irəli sürülən layihələrin infrastruktur sahələrinin 
əsaslı şəkildə yenidən qurulmasmda, genişləndirilməsində, nəqliy- 
yat şəbəkələrinin Transavropa şəbəkələri ilə birləşdirilməsində 
xüsusi rolu olmuşdur. Avropa Birliyi tərəfindən 1993-cü ildən 
1998-ci ilədək Azərbaycana 225 mln dollar həcmində yardım 
edilmiş, həmçinin TRASEKA proqramı çərçivəsində Azərbaycana 
qrant şəklində 7 mln 650 min ekyü (Qeyd: 1 ekyü=3526 manat 
=0,82 sent, 2002-ci il kursu üzrə) vəsait aynlmışdır. Qrantın 
6 milyon ekyudan çoxu respublikada körpülərin, sərhəd postla- 
nnm tikilməsinə, bərpasına, Bakı dəniz limanının yenidən qurul- 
masma sərf olmımuşdur (126,1998, №4, s.57). Bütün bu yardım- 
lar Avropa Birliyinin qlobal iqtisadi strategiyasına uyğun olaraq 
müstəqillik əldə etmiş dövlətlərdə bazar iqtisadiyyatı yolunu dəs- 
təkləmək və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin yaradılması məq- 
sədi ilə əlaqədar olmuşdur.

“Qədim İpək yolu”nun bərpasını tələb edən mühüm iqtisadi 
amillərdən biri də dəhliz üzərində yerləşən ölkələrin milli iqti-



sadi maraqlannın reallaşdınlması, region ölkələri arasında 
iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı olmuşdur. 
Respublika prezidenti Heydər Əliyevin “Tarixi İpək yolu”nun 
bərpası üzrə Beynəlxalq Bakı konfransının qərarlannın yerinə 
yetirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” imzaladığı 26 oktyabr
1998-ci il tarixli fərmanmda bu cəhət xüsusi vurğulanmışdır: 
“...burada imzalanmış sənədlər böyük iqtisadi, siyasi əhəmiyyət 
kəsb edərək “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizində yerlə- 
şən ölkələrin inkişafı, onlann təbii ehtiyatlannın mənimsənil- 
məsi, iqtisadi potensialından səmərəli istifadə olunması, ticarətin 
və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün etibarlı zəmin 
yaradır” (126, 1998, №4, s.57). XX əsrin sonu XXI əsrin başlan- 
ğıcında dünyanın əsas maliyyə mərkəzlərinin investisiya axmlan 
Qafqaza, Qazaxıstana və Mərkəzi Asiyaya yönəlmişdir. Bu kon- 
tekstdə TRASEKA proqramı iştirakçısı olan ölkələrin əsas vəzifəsi 
bu maliyyə dəstəyindən öz geosiyasi, iqtisadi imkanlarını nəq- 
liyyat şəbəkəsi vasitəsi ilə həyata keçirməkdən ibarətdir.

Bu nəqliyyat dəhlizi üzrə yükdaşımalar haqqında rəqəmlərin 
təhlili göstərir ki, ölkələr arasında əməkdaşlığın, ticarət əlaqələ- 
rinin genişləndirilməsində ‘İpək yolu” başlıca amillərdən biridir 
və bu yol iştirakçı dövlətlərin geniş iqtisadi maraqlannı təmin 
edir.

XXI əsrdə informasiya, telekommunikasiya sisteminin sürətli 
inkişafı ümumdünya internet şəbəkəsi ilə elektron ticarətinin 
genişlənməsinə imkan vermişdir. Bu isə, öz növbəsində, sifariş 
edilmiş yüklərin sürətlə və təhlükəsiz çatdınlması problemini 
qarşıya qoyur. Hava nəqliyyatının, avtomobil və dəmir yollan- 
nın əhəmiyyəti artır, daha qısa marşrut məsələsi ön plana keçir. 
Bu baxımdan “Qədim İpək yolu”nun bərpasını zəruri edən 
beynəlxalq iqtisadi səbəblərdən biri də dəhlizin digər nəqliyyat 
dəhlizlərinə münasibətdə daha yüksək rəqabət qabiliyyətinə malik 
olması ilə bağlıdır. Bu məsələ TRASEKA ekspert qruplannın 
2000-ci il sentyabr ayının 2-də Bakıda, həmin ilin dekabnnda 
Tbilisidə, 2001-ci il iyul ayının 20-də və 2002-ci ilin fevral ayı- 
nın 15-də Bakıda keçirilmiş işçi görüşündə diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Qərara almmışdır ki, iştirakçı dövlətlər dəmir yollan,



dəniz nəqliyyatı ilə yükdaşıma tariflərinin, limanlarda xidmət 
tariflərinin qiymətlərinin aşağı salınması, gömrük prosedurunun 
sadələşdirilməsi istiqamətində vahid nəqliyyat siyasəti həyata 
keçirməklə nəqliyyat dəhlizinin rəqabət qabiliyyətini artıra 
bilərlər (223, 69).

Ümumiyyətlə, TRASEKA dəhlizi iqtisadi baxımdan Şimal 
dəhlizi ilə müqayisədə 2000 km qısa olması ilə, həmçinin Şimal 
dəhlizi ilə müqayisədə daha təhlükəsiz olması ilə əlaqədar 
rəqabətdə irəliyə çıxsa da, bu hələ işin yarısıdır. Onun tam 
rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi maliyyə mexanizmlərindən, 
daşman yüklərin tarif qiymətlərinin sabit səviyyəsindən asılıdır. 
Ona görə də bu məsələ TRASEKA katibliyinin, ekspert qrupla- 
nnın daim diqqət mərkəzində olmuş, bütün işçi görüşlərində nəq- 
liyyat dəhlizində yükdaşımanın artınlmasında tariflərin imkan 
daxilində aşağı salınmasının mühüm rolu qeyd olunmuşdur. 
Göründüyü kimi, dəhlizin rəqabət qabiliyyətinin artınlması müa- 
sir dövrdə əsas məsələ kimi qarşıda durur, bu isə dəhlizin 
məhsuldar fəaliyyəti, iştirakçı dövlətlərin iqtisadi maraqlannın 
lazımi səviyyədə reallaşdınlması, onun iqtisadi baxımdan daha 
sərfəli dəhlizə çevrilməsi, yükdaşımaların kəskin surətdə artması 
deməkdir. Ona görə də bu məsələ TRASEKA rəhbərliyinin əsas 
fəaliyyət istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir.

Nəqliyyat dəhlizinin bərpa edilməsini qarşıya qoyan beynəl- 
xalq iqtisadi amillərdən biri də dənizə çıxışı olmayan Monqolus- 
tan, Tacikistan, Qırğızıstan, Moldova, Özbəkistan kimi dövlətlərin 
dünya və Avropa bazanna birbaşa çıxış əldə etməsi zərurəti ilə 
izah edilir. Bu da həmin dövlətlərin beynəlxalq miqyasda müstə- 
qil siyasət yeritmələrinə, yad təsirləri dəf etmələrinə şərait yaradır.

“İpək yolu”nun bərpasmı şərtləndirən beynəlxalq iqtisadi 
amillərdən biri də bununla əlaqədardır ki, qlobal iqtisadi proqram 
olan TRASEKA proqramı üzrə müxtəlif layihələrin həyata keçi- 
rilməsi aynca götürülmüş bir ölkənin daxili imkanlan hesabma 
mümkün deyildir. Bunun üçün beynəlxalq maliyyə qurumlarının, 
donor təşkilatlarının köməyi olduqca zəruridir. Bu baxımdan 
AYİB, DB, İslam İnkişaf Bankının, Asiya İnkişaf Bankının ver- 
dikləri qrantlann, kreditlərin, istiqrazlann böyük rolu olmuşdur.



Belə ki, əsas donor təşkilatlardan olan Avropa Birliyi tərəfindən 
TRASEKA proqramının reallaşdırılması üçün 1993-cü ildən 
2002-ci ilə kimi 39 texniki yardım layihəsi və 14 investisiya 
layihələri üzrə 110 min avro həcmində vəsait aynlmışdır (223, 
40). Beynəlxalq Bank tərəfindən 1993-1999-cu illər ərzində bu 
məqsəd üçün 5,464 mln dollar vəsait verilmişdir (236,5).

“İpək yolu”nun bərpasını şərtləndirən əsas iqtisadi səbəblər- 
dən biri də bu yolun humanitar yüklərin ünvamna çatdmlmasmdakı 
xüsusi əhəmiyyəti ilə izah olunur. Təsadüfi deyil ki, TRASEKA 
Hökumətlərarası Daimi Katibliyinin 2002-ci il aprelin 24-25-də 
Daşkənddə keçirilmiş növbəti illik fəaliyyətinə həsr edilmiş
II konfransında BMT-nin Ümumdünya Ərzaq proqramı və dün- 
yanın iri ekspeditor kompaniyasının 2002-ci il üzrə “Əməkdaş- 
lıq bəyannaməsi” rəhbər tutularaq Əfqanıstana humanitar yüklə- 
rin və tikinti materiallannın fasiləsiz və sürətlə çatdınlmasına 
dair “Daşkənd bəyannaməsi” qəbul edilmişdir. Bəyannamədə 
TRASEKA proqramı üzrə iştirakçı dövlətlər tərəfindən 3 il ərzində 
Əfqamstana humanitar yüklərin və tikinti materiallannın çatdınl- 
ması üçün əlverişli şəraitin yaradılması, Milli Katibliyin və Höku- 
mətlərarası Daimi Katibliyin bununla əlaqədar monitorinqlər 
keçirməsi, iştirakçı dövlətlərin bu sahədəki öhdəliklərinin yerinə 
yetirməsinə ciddi nəzarət edilməsi qərara alınmışdır. Bu məq- 
sədlə Əfqanıstana 37 mln avro həcmində yardım proqramı təsdiq 
edilmişdir (126, 1998, №4, s.57). Bu qərarın həyata keçirilməsi 
istiqamətində konkret tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, 2002-ci 
ilin sentyabrm 1-də Brüsseldən start götürmüş 24 ədəd “Mersedes- 
Bens” markalı yük avtomobili Əfqanıstan üçün nəzərdə tutulmuş 
humanitar yüklə sentyabnn 17-də Azərbaycan ərazisinə daxil 
olmuş və cəmi 14 dəqiqə ərzində dövlət sərhədini keçmişdir. Bu 
maşın karvanmın uzunluğu 1,5 km olmuşdur və orada Avropa- 
nın kütləvi informasiya vasitələrini təmsil edən 47 mətbuat işçisi 
olmuşdur (231,5).

Göründüyü kimi, ümumbəşəri problem olan humanitar yar- 
dımlann çatdınlmasında “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəh- 
lizi mühüm əhəmiyyət kəsb edir, sosial-iqtisadi tərəqqinin təkan- 
verici qüwəsi funksiyasım yerinə yetirir.



“İpək yolu”nun bərpasını şərtləndirən beynəlxalq iqtisadi 
səbəblərdən biri də Qara dəniz regionunu Transavropa şəbəkəsi 
ilə birləşdirən Krit dəhlizləri ilə müntəzəm əlaqələrin yaradıl- 
ması zərurətidir. Bu məqsədlə Avropa Birliyi tərəfindən iştirakçı 
dövlətlərin nəqliyyat nazirləri səviyyəsində 1997-ci il aprelində 
Gürcüstanda konfrans keçirilmiş, burada Qara Dəniz Iqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının və MDB-nin TRASEKA proqramına 
cəlb olunmuş bütün üzvləri iştirak etmişlər. 16 iştirakçı dövlətin 
nazirləri TRASEKA-nın Qara dəniz hövzəsi və Transavropa 
şəbəkəsi ilə inteqrasiyasında maraqlı olduqlannı və müvafiq 
addımlar atılmasınm zəruriliyini bildirmişlər (4).

“Qədim Ipək yolu”nun bərpasını zəruri edən amillərdən biri 
də “İpək yolu” ilə СэпиЬ-Şərqi Asiya avtomobil yollan arasında 
əlaqələrin yaradılması məsələsidir. Belə ki, 2002-ci il mayın 
8-də Bankonqda Yaponiyanın maliyyə yardımı ilə BMT-nin 
Şərqi Asiya və Sakit okean hövzəsi ölkələri üzrə komissiyasının 
(Eskap) “Asiya avtomobil yollarınm bərpası” layihəsi üzrə top- 
lantısı olmuşdur. Toplantıda BMT-nin yuxanda qeyd olunan 
komissiyasının dəvəti ilə Azəravtoyol Dövlət Konseminin milli 
eksperti texniki və xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsinin rəisi Nazim 
Mustafayev iştirak etmişdir. 31 ölkənin nümayəndələrinin iştirak 
etdiyi toplantıda Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Asiya 
avtomobil yollannın Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi ilə birləşdi- 
rilməsi təklifi ilə çıxış etmişdir. Bu təklif toplantıda qəbul olun- 
muş və yaradılan quruma respublikamızın avtomobil yollan 
haqqında lazımı texniki hesabat göndərilmişdir (5).

“Tarixi İpək yolu”nun bərpasını şərtləndirən beynəlxalq iqti
sadi amillərdən biri də bu yolun XXI əsrin başlanğıcında dünya 
xaqlannın iqtisadi inkişafı üzrə mühüm faktora çevrilməsi ilə 
bağlıdır. Bu isə bir sıra mühüm səbəblərlə izah edilir. Birincisi, 
TRASEKA proqramına cəlb olunmuş ölkələr planetin 2/3 hissə- 
sini, 48,7 mln kv km sahəni əhatə edir (226, 2002, №5, s.201). 
Digər tərəfdən isə bu nəqliyyat dəhlizi üzərində yerləşən 33 döv- 
lətin hamısının iqtisadi maraqlan təmsil olunmuşdur. Üçüncüsü, 
müasir dünyanın qlobal problemlərinin həllində “Avropa-Qafqaz- 
Asiya” nəqliyyat dəhlizi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. “Yeni İpək



yolu”nun yaradılmasının ana xəttini XXI əsrdə dünyanın bir çox 
dövlətlərini vahid iqtisadi məkanda birləşdirmək təşkil edir (223,79).

Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasmın mühüm bey- 
nəlxalq iqtisadi səbəblərindən biri də Avropanın eneıji təhlükə- 
sizliyinin təmin edilməsində dəhliz vasitəsilə nəql edilən eneıji 
daşıyıcılannın əhəmiyyəti ilə izah edilir. Bu baxımdan Bakı- 
Tbilisi-Ceyhan (BTC) əsas ixrac nefit кэшэпшп və Bakı-Tbilisi- 
Ərzurum qaz kəmərinin mühüm əhəmiyyəti vardır. BTC ilə 
yaxın 10 il ərzində ildə 50 mln ton neft daşınması gözlənilir. 
Dəyəri 2,6 mlrd dollar, uzunluğu 1050 km olan Bakı-Tbilisi- 
Ərzurum qaz kəmərinin tikintisinin başa çatması isə qaz ehtiyatı
1 trilyon kub m olan Şahdəniz yatağından əwəlcə ildə 2 mlrd, 
sonra isə 6 mlrd kub m qazın Türkiyəyə nəql olunmasma imkan 
verəcəkdir (55, 2006, №100/101, s.72).

“İpək yolu”nun bərpasını zəruri edən iqtisadi amillərin ikinci 
mühüm hissəsi müstəqilliyini əldə etmiş ölkələrin milli dövlətçi- 
liyi möhkəmləndirmək üçün həyata keçirdikləri iqtisadi strate- 
giya ilə bağlıdır. Bu şərtləri belə qruplaşdırmaq olar: Birinci qrupa 
müstəqilliyini əldə etmiş respublikamızm və digər gənc dövlətlə- 
rin Rusiya Federasiyası tərəfindən süni surətdə yaradılan iqtisadi 
blokadasmın aradan qaldınlması, Avropa və digər dünya ölkələri 
ilə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün zəruri olan nəqliyyat 
yollannın yaradılması ilə bağlı olan amillər aiddir. Мэ1шп olduğu 
kimi, Sovetlər birliyinin dağılması, on illər boyu qərarlaşmış 
təsərrüfat əlaqəbrinin qmlması müstəqillik əldə etmiş ölkəbrin 
iqtisadi vəziyyətini son dərəcə ağırlaşdırmışdır. Bu prosesi 
Rusiya tərəfindən yaradılmış iqtisadi blokada şəraiti daha da 
kəskinbşdirmişdir. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın, Qafqazın və 
Mərkəzi Asiyanın digər dövbtbrinin yeni, altemativ nəqliyyat 
yollan ilə Avropa və dünya bazanna çıxması, dünya ölkələri ilə 
nəqliyyat-iqtisadi əlaqəbrin genişləndirilməsi həyati zərurətə 
çevrilmişdir və bu problemin həllində “Qədim İpək yolu”nun 
bərpasının çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur. iqtisadi blokada 
müstəqilliyini əldə etmiş dövlətbrin iqtisadiyyatına böyük ziyan 
vurmaqla qalmır, ölkədə sosial gərginliyi artınrdı. Belə bir faktı 
göstərmək kifayətdir ki, nəqliyyat-iqtisadi blokada nəticəsində



təkcə 1995-ci ildə Azərbaycan dəniz nəqliyyatında yükdaşıma
1994-cü ildəkinə nisbətən 854 min ton, başqa sözlə, 13 faiz 
azalmışdır (127, 111).

Nəqliyyat blokadası 90-cı illərin ortalannda Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyini ciddi təhlükə altında qoymuşdu. Belə bir 
şəraitdə Azərbaycanın qarşı-qarşıya qaldığı fəlakətdən qorunma- 
sında Avropa Birliyinin, Türkiyənin ərzaq və kredit yardımlan 
mühüm rol oynamışdır (139, 94).

Qeyd etmək lazımdır ki, müstəqillik əldə etmiş respublika- 
mızın dünya birliyinə inteqrasiya etməsini bir sıra digər amillər 
də zəruri edirdi. Bunlann sırasında 4 amil xüsusilə diqqəti cəlb 
edir. Birincisi, Azərbaycamn ərazisinin coğrafi baxımdan əlverişli 
mövqeyi, ikincisi, təbii və və insan ehtiyatlarınm zənginliyi, 
üçüncüsü, investisiya, kapital resurslannın çatışmaması, dördün- 
cüsü, müasir texnologiyalann olmaması (159, 286).

Azərbaycanın dünya bazanna birbaşa çıxa bilməsi və ölkə- 
lərarası inteqrasiya prosesinə qoşulmasında xarici investisi- 
yalann, nəqliyyat və tikinti layihələrində iştirakın da böyük rolu 
olmuşdur. Bu baxnndan “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhli- 
zinin fəaliyyətinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Məhz bu nəq- 
liyyat dahlizinin Ьэфа81ш nəzərdə tutan TRASEKA proqramı 
çərçivəsində ölkəmizdə nəqliyyat infrastrukturunun dünya stan- 
dartlanna uyğun yenidən qurulması, onun Transavropa şəbəkələri 
ilə birləşdirilməsi, yeni xidmət sahələrinin yaradılması qarşıya 
qoyulmuşdur. Nəqliyyatın bütün növlərinin sabit və təhlükəsiz 
hərəkətini təmin edə biləcək, iqtisadi baxımdan sərfəli olan belə 
bir dəhlizin yaradılması bölgənin və dünyanın apancı dövlətlərinin 
maraq dairəsində olmuşdur. Belə bir faktı göstərmək kifayətdir 
ki, bu yolun tam istisman Yaponiyadan Avropaya qədər olan 
məsafəni 4 min km qısaldır (159, 315).

“Qədim İpək yolu”nun Ьэфавт! tələb edən milli regional 
iqtisadi amillərdən biri də müstəqillik əldə etmiş ölkələrin bazar 
iqtisadiyyatına keçidini sürətləndirmək üçün xarici investisiya- 
ların xalq təsərrüfatı sahələrinə cəlb edilməsi ilə əlaqədardır. Bu 
baxımdan 90-cı illərdə xarici kapitalın axınının artması xarak- 
terikdir. Azərbaycan Respublikasına 1993-cü ildə 15 mln dollar,



1995-ci ildə 160 mln, 1996-2000-ci illərdə isə 5 mlrd dollar 
xarici investisiya qoyulmuşdur (140,119-120). Xarici investisi- 
yaların 90 faizi istehsal sahələrinin inkişafına yönəldilmişdir 
(100, 15.01.1999). TRASEKA proqramı çərçivəsində isə respub- 
likamızda “İpək yolu”nun bərpasma 1998-2002-ci illər ərzində 
225 mln dollar vəsait yönəldilmişdir (126,1998, № 4, s.57).

“İpək yolu”nun bərpasının mühüm mili regional iqtisadi 
amillərindən biri də müstəqillik əldə etmiş dövlətlərin milli 
iqtisadiyyatmın inkişaf etdirilməsi, dövlət müstəqilliyinin möhkəm- 
ləndirilməsi zərurəti ilə bağlıdır. Bu sahədə dövlətimizin düzgün 
balanslaşdınlmış xarici iqtisadi strategiyasınm -  neft müqavilə- 
lərinin, “İpək yolu strategiyası”nın böyük rolu olmuş, nəticədə 
Avrasiya nəqliyyat dahlizinin Azərbaycan hissəsində nəqliyyatın 
müxtəlif növləri üzrə yükdaşıma, səmişin daşımaları kəskin 
şəkildə artmış və əldə olunan iqtisadi səmərə də yüksəlmişdir. 
Statistik göstəricilər bunu daha aydın izləməyə imkan verir. Belə 
ki, əgər 1996-cı ildə “Yeni İpək yolu” marşrutu ilə 345 min ton 
yük daşınmışdısa, 2002-ci ildə bu göstərici 3,3 mln tona (36, VII 
c, 410), 2003-cü ildə isə 4,9 mln tona çatmışdır (34,656). 
Yükdaşımalardan əldə olunan gəlir 1998-ci ildə 405,8 mln manat, 
2002-ci ildə 759 mln manat olmuş, 2003-cü ildə isə 905,8 mln 
manata çatmışdır (34, 656).

Nəqliyyat dəhlizindən əldə edilən gəlirin Ье1э sürətlə artması 
dövlətimizin büdcə siyasətinin formalaşmasında, milli iqtisadiy- 
yatın möhkəmləndirilməsində, bazar münasibətlərinin inkişafı 
sahəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. 2002-ci il üçün neft 
fondunda təxminən 1780 mln dollar vəsait yığılmış, dövlətin 
valyuta ehtiyatı isə 1200 mln dollara çatmışdır (180,14.06.2002).

Milli iqtisadiyyatın inkişafı baxımından TRASEKA proq- 
ramı çərçivəsində ayrılmış kreditlərin və qrantlann müstəqillik 
əldə etmiş ölkələrin iqtisadiyyatlannın yenidən qurulmasında, 
modemləşdirilməsində, dünya birliyinə inteqrasiya etməsində 
böyük rolu olmuşdur. TRASEKA proqramı çərçivəsində 1993-cü 
ildə Azərbaycana 12 mln avro aynlmışdır ki, bu vəsaitin də 
500 mini rabitə kabeli və avadanlıqlann alınmasına, 2,3 mln-u 
Bakı limanında konteyner terminalının tikintisinə və genişləndi-



rilməsinə, 1,5 mln-u Poylu dəmir yolu körpüsünün yeniləşdiril- 
məsinə, 1 mln-u Bakı limanında konteyner terminalı üçün lazımi 
avadanlığın alınmasına, 1 mln-u Bakı limanı üçün naviqasiya 
avadanlığının alınmasına, 700 mini Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 
üçün lazımi avadanlığın alınmasına, 2,5 mln-u sərhəd gömrük 
məntəqəsinin inşası və Qırmızı körpünün bərpası üçün nəzərdə 
tutulmuşdur (231,2-3). Ümumi götürüldükdə isə Beynəlxalq 
Valyuta Fondu və Dünya Bankı Azərbaycana 2003-cü ilin yan- 
varınadək olan müddətdə 1,3 mlrd dollar ayırmış (140,211), 
müxtəlif dövlətlər və şirkətlər tərəfindən 2003-cü il yanvann 
1-пэ Azərbaycana 2 trilyon 592,9 mlrd manat kredit verilmişdir 
(23,25.01.2003).

Azərbaycan nümunəsində göründüyü kimi, TRASEKA proq- 
ramı çərçivəsində texniki yardım və investisiya yardım layihələri 
region ölkələrində infrastrukturun dünya standartlanna uyğun 
yenidən qurulmasına imkan verir ki, bu da həmin ölkələrdə xalq 
təsərrüfatınm ümumi inkişafına, dünya ölkələri ilə əlaqələrin 
genişləndirilməsinə, dövlətçiliyin iqtisadi və siyasi cəhətdən 
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

Müstəqillik əldə etmiş dövlətlərin, xüsusilə Azərbaycanın 
“İpək yolu”nun dirçəldilməsi istiqamətindəki düzgün iqtisadi 
strategiyası milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi zərurəti ilə 
şərtlənir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanm beynəlxalq bazan 
maraqlandıran zəngin təbii sərvətləri, yanacaq-xammal ehtiyat- 
lan, inkişaf etmiş nəqliyyat sistemi vardır. Tarixən SSRİ-nin vahid 
xalq təsərrüfatı kompleksinin tərkib hissəsi kimi formalaşan bu 
iqtisadi potensial sərt mərkəzləşdirilmiş qaydada SSRİ Dövlət 
Plan Komitəsi tərəfindən idarə olunduğundan, Azərbaycana pas- 
siv icraçı funksiyası aynlmış, respublikamız uzaq xariclə sərbəst 
iqtisadi əlaqələrdən, demək olar ki, tam təcrid olmımuşdu. Elə bu 
səbəbdən də Sovetlər birliyinin dağılması Azərbaycan qarşısında 
tarixi baxımdan təcili həll edilməli olan bir sıra çox ciddi iqti
sadi və siyasi xarakterli vəzifələr qoymuşdu. Bu vəzifələrin эп 
mühümlərindən biri dünya ölkələri ilə qarşılıqlı fayda əsasında 
ikitərəfli əlaqələrin qurulması, milli iqtisadiyyatın bütün sahə- 
lərinin inkişaf etdirilməsi, dövlətçiliyin qorunub saxlanılması,



qlobal iqtisadi layihələrdə fəal iştirak edilməsi, inteqrasiya pro- 
seslərinin dərinləşdirilməsidir. Yeni beynəlxalq şəraitdə dünya 
bazannın inkişaf etmiş ölkələr, transmilli korporasiyalar tərəfin- 
dən bölüşdürülməsi, digər tərəfdən isə Sovet Ittifaqının dağılması, 
müstəqil dövlətlərin yaranması, Rusiya Federasiyasının qısqanc 
xarici siyasəti nəticəsində qərarlaşmış iqtisadi əlaqələrin qmlması 
region ölkələrində sosial gərginliyin artmasına səbəb olmuşdu. 
Belə bir şəraitdə Azərbaycanın və regionun digər ölkələrinin 
yeganə çıxış yolu Avropa Birliyinin təklif etdiyi “Yeni Ipək 
yolu”nun yaradılması ilə nəqliyyat-iqtisadi blokadanın aradan 
qaldınlması, Avropa və dünya bazanna çıxışın təmin edilməsi, 
inteqrasiya proseslərinin genişləndirilməsi yolu ilə dövlətçiliyin 
iqtisadi və siyasi cəhətdən möhkəmləndirilməsi, qorunması əsas 
vəzifəyə çevrildi.

“Tarixi İpək yolu”nun bərpasını şərtləndirən milli iqtisadi 
amillərdən biri də Azərbaycanın Şərqlə Qərb arasında tranzit 
daşımalann mərkəzinə çevrilməsi və bunun iqtisadi əhəmiyyəti 
ilə bağlıdır. 1995-2000-ci illər ərzində Azərbaycan ərazisindən keç- 
məklə Avropa və Asiya istiqamətində tranzit yüklərin daşınması- 
nın həcmi 10-12 dəfə artmış (194,11), əldə olunan gəlirlərin 
həcmi isə 1998-2003-cü illərdə 5,5 dəfə artmışdı. Ekspertlərin 
fikrincə, “İpək yolu” tam bərpa edildikdən sonra respublikamızm 
büdcəsinə ildə 1 mid dollar daxil olacaqdır (21,53).

‘İpək yolu”nun bərpasını qarşıya qoyan mühüm milli iqti
sadi amillərdən biri də milli iqtisadi təhlükəsizliyin möhkəm- 
ləndirilməsi ilə izah edilir. Belə ki, dünya bazannda getdikcə 
kəskinləşən rəqabət mübarizəsi ölkə infrastrukturunun yenidən 
qurulmasını, nəqliyyat vasitələrinin dünya standartlanna uyğun 
yeniləşdirilməsini, ölkənin beynəlxalq iqtisadi mübadilə proses- 
lərinə cəlb olunmasmı nizatnlamaq üçün zəruri tədbirbrin həyata 
keçirilməsini tələb edir. Belə bir cəhəti qeyd etmək lazımdır ki, 
təkcə dünya dəniz yük bazannda daha çox yük daşıtdıran “Britiş 
Petrolium”, “Stat-oyl”, “Mobil”, “Ekson”, “Nobel” firmalandır. 
Bu firmalar isə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının tələblərinə uyğun 
olaraq gəmilərin bütün parametrlərini, yaşı, texniki göstəriciləri,



heyətin peşə hazırlığı və hətta ingilis dilini necə bilmələrini 
öyrəndikdən sonra onlarla müqavilə bağlayırlar (127,93).

“İpək yolu”nun bərpasını zəruri edən milli iqtisadi amillər- 
dən biri də dünyanın müxtəlif ölkələri ilə yeni əsaslan -  ikitərəfli 
müqavilələr bağlamaqla qarşılıqlı fayda prinsipinə əsaslanan sər- 
bəst iqtisadi əlaqələrin yaradılması, inkişaf etmiş ölkələrin müasir 
texnika və texnologiyasmı mənimsəyib ölkədə məhsuldar qüwələ- 
rin inkişafına yönəldilməsi, dövlətimizin milli təhlükəsizliyinin, 
iqtisadi qüdrətinin gücləndirilməsi zərurəti ilə əlaqədardır. Hazırda 
Azərbaycan 122 xarici dövlətlə ticarət əlaqəsi saxlayır, xarici 
ticarət dövriyyəsi 1993-cü ildəki 1,3 mlrd dollardan 2000-ci ildə
2.9 mlrd dollara çatmışdır (140, 237-238). 2000-ci ildə xarici 
ticarət dövriyyəsində ixrac (63,3%) idxaldan (36,7%) 2 dəfə çox 
olmuşdur (140, 237-238). Belə bir cəhəti də xüsusi vurğulamaq 
lazımdır ki, əgər 1991-1994-cü illərdə ümumi daxili məhsul ildə 
orta hesabla 20-25 faiz azalırdısa, 1996-2000-ci illər ərzində 
ümumi daxili məhsul 39 faiz artmışdır (180, 27.05,2001). Тэксэ 
2005-ci ildə ümum daxili məhsulun artım sürəti 26% olmuşdur 
(100, 8.02.2006). Xarici ticarət dövriyyəsinin ümumi həcmi
1999-cu illə müqayisədə 2000-ci ildə 48,5 faiz, о cümlədən ixrac
1.9 dəfə, idxal 13,1 faiz artmış, ticarətin ümumi həcmi uzaq 
xarici dövlətlərlə 1,6 dəfə, MDB ilə 13,9 faiz çox olmuşdur 
(160, 575).

2000-ci ildə Italiya, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Isveçrə, 
Gürcüstan, Böyük Britaniya, Almaniya, Iran, Ukrayna, Qazaxıstan 
ilə ticarət əlaqələri digər ölkələrə nisbətən daha geniş miqyaslı 
olmuşdur. Azərbaycanm ümvımi ticarət dövriyyəsinin 27,1 faizi 
İtaliyanın, 11,9 faizi Rusiyanın, 8,0 faizi Türkiyənin, 7,7 faizi 
Fransanm, 3,8 faizi Birləşmiş Ştatlann, 3,5 faizi İsveçrənin payına 
düşmüşdür. Idxal əməliyyatlannın 21,3 faizi Rusiya, 11,0 faizi 
Türkiyə, 8,9 faizi Birləşmiş Ştatlar, 5,8 faizi Almaniya, 5,0 faizi 
Böyük Britaniya, 4,9 faizi Qazaxıstan, 4,8 faizi İranla aparıl- 
mışdır. İxracda isə 43,7 faiz İtaliyanm, 11,8 faizi Fransanın,
7,7 faizi İsrailin, 6,0 faizi Türkiyənin, 5,6 faizi Rusiyamn, 4,3 faizi 
Gürcüstanın payma düşmüşdür (160,575). Rəqəmlərdən göründüyü 
kimi, respublika rəhbərliyinin düzgün xarici iqtisadi strategiyası,



xüsusilə neft müqavilələrinin bağlanması, nəqliyyat dəhlizinin 
bərpası prosesinin reallaşdmlması nəticəsində həm ümumi 
ticarət dövriyyəsi artmış, sərbəst iqtisadi əlaqələrin diapazonu 
genişlənmiş, həm də ölkə daxilində ümumi daxili məhsulun 
həcmi kəskin şəkildə artmışdır.

‘İpək yolu”nun bərpası müasir şəhərsalma və memarlıq 
baxımından da müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsini qarşıya 
qoyur. Bu baxımdan “Böyük İpək yolu: Avrasiya mədəniyyətlə- 
rinin dialoqu” adlı beynəlxalq elmi konfransdakı çıxışlannda 
Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və Incəsənət Institutunun 
əməkdaşlan respublikanm müasir və gələcək inkişafı baxımın- 
dan “İpək yolu” ilə bağlı 3 mərhələdə həyata keçirilməsi zəruri 
olan proqram təklif etmişlər. I mərhələdə dəhliz boyu şəhərsalma 
strukturunun tədqiq edilməsi, şəhərlərin digər yaşayış məntəqələ- 
rinin sayının müəyyənləşdirilməsi, regional məskunlaşma siste- 
mində bu şəhərlərin yerinin müəyyənləşdirilməsi, mövcud olan 
memarlıq və planlaşdırma strukturunun və nəqliyyat magistral- 
lannın bu prosesə təsirinin aydınlaşdınlması, ‘İpək yolu” ilə 
əlaqədar demoqrafik proseslərin, əsas miqrasiya axmlannın dəqiq- 
ləşdirilməsi üçün sosioloji araşdırmalar apanlması, mövcud olan 
landşafhn, mineral ehtiyatlann öyrənilməsi, kurort-reqresiya zona- 
lannın və regionda iqtisadiyyatm intensiv inkişaf yollannın 
müəyyənləşdirilməsi, II mərhələdə ümumdünya miqyasında nəq- 
liyyat dəhlizi təşkili təcrübəsinin, dünya praktikasında mövcud 
olan norma və göstəricilərin öyrənilməsi, onlann Azərbaycanın 
regional şəraitinə tətbiqi yollannın, nəqliyyat dəhlizinin texniki 
təchizatı və daşınan yüklərin həcminin, dəhlizin Azərbaycanın 
inkişafına təsirinin müəyyənləşdirilməsi, III mərhələdə isə nəq- 
liyyat dəhlizinin ətraf mühitə təsirinin aydınlaşdınlması və zəruri 
mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, dəhliz boyunca serviz 
xidmətləri, motel, yeməkxana, yanacaqdoldurma stansiyalannın 
tikilməsi, təmizləyici qurğulann tətbiqi ilə təbii landşaftm, atmos- 
ferin və su hövzələrinin qorunması üçün vacib tədbirlərin həyata 
keçirilməsi kimi məsələlər qarşıya qoyulmuşdur (51,70-71).

“İpək yolu”nun bərpasını şərtləndirən mühüm milli iqtisadi 
amillərdən biri də bu mühüm nəqliyyat dəhlizinin bərpası ilə



rabitənin inkişaf perspektivləri arasında olan six əlaqə ilə 
bağlıdır. Belə ki, nəqliyyat dəhlizinin ritmik fəaliyyətində, idarə 
olunmasında rabitə vasitələrinin rolu son dərəcə böyükdür. Bu 
baxımdan Avropa və Asiyanın 20 dövlətinin ərazisindən keçərək 
Frankfurtdan Şanxaya kimi uzanan 24 min km-lik Trans Asiya- 
Avropa (TAE) fiber-optik kabel xəttinin çəkilişi xüsusilə əhə- 
miyyətlidir (140, 255). Qeyd etmək lazımdır ki, TAE layihəsi 
ərazisindən keçdiyi bütün ölkələrin milli və beynəlxalq telekom- 
munikasiya xidmətləri üzrə tələbatlanm ödəmək imkanına malik- 
dir. TAE fiber-optik xəttinin Bakı-Qazax-Gürcüstan istiqamətində 
Yevlax şəhərindən Gürcüstan sərhədinə qədər olan hissəsi “İpək 
yolu” magistralı ilə paralel çəkilmişdir. TAE xəttindən istifadə 
edən ölkələr və dövlətlər artıq xərclərə yol verməmək üçün iqti
sadi cəhətdən səmərəli olan, эп qısa məsafədən keçən və “Tarixi 
İpək yolu” ilə üst-üstə düşən Azərbaycan marşrutuna üstünlük 
vermişlər.

Avropanı Asiya ilə birləşdirən fiber-optik xəttinin Azərbay- 
can ərazisindəki hissəsi ona qoşulan dövlətlərin Iran, Gürcüstan, 
Qazaxıstan respublikaları ilə dayanıqlı və keyfiyyətli rabitə əla- 
qəsi saxlamasına imkan yaratmışdır (194, 9). Hazırda respubli- 
kamızın 24 rayon telekommunikasiya şəbəkəsi TAE fiber kabel 
magistral xəttinə qoşulmuşdur. Bunun nəticəsində həmin rayon- 
ların əhalisi keyfiyyətli rabitə xidməti ilə təmin olunmuşdur. 
Həmçinin TAE fiber kabel xətti ilə yaradılan telefon və digər 
rabitə növləri “İpək yolu”nun tikintisində və istismarında mühüm 
rol oynamaqdadır. Eyni zamanda TAE layihəsinə üzv olan hər 
bir ölkə öz ərazisi üzərindən ötürülən rabitə xidmətləri üçün 
tranzit gəlirləri əldə etmək imkanma malikdir (194,10).

“İpək yolu”nun bərpası bütövlükdə Bakı-Böyük-Kəsik isti- 
qamətində 503 km-lik optik rabitə xəttinin quraşdınlmasını 
vacib şərt kimi də qarşıya qoymuşdur (194, 16). Bu çox mühüm 
iş 2002-ci ilin mayında başa çatdınlmışdır (194, 139). Həmin 
rabitə xəttinin quraşdınlması nəticəsində operativ rabitə xətləri 
də daxil olmaqla bütün rabitə əlaqələri dünya standartlanna cavab 
verən rəqəmli kanallarla təmin edilmişdir. Beləliklə, “İpək yolu”nun 
bərpası həm də milli rabitə sisteminin inkişafı, respublikamızın



beynəlxalq tranzit rabitə ölkəsinə çevrilməsi, dünya informasiya 
məkanına sürətlə inteqrasiya etməsi, ümumbəşəri dəyərlərdən 
faydalanması, əhalinin dayanıqlı, keyfiyyətli rabitə xidmətləri ilə 
təmin olunması, dövlətimizin maliyyə imkanlannın artması, iqti
sadi qüdrətinin güclənməsi üçüıı geniş imkanlar açmışdır.

“İpək yolu”nun bərpasını şərtləndirən milli iqtisadi amillər 
sırasında nəqliyyat infrastrukturunu inkişaf etdirən bu strukturun 
müasir tələblər baxımdan idarə edilməsini həyata keçirə bilən 
lazımi kadr potensialmın formalaşdınlması da mühüm yer tutur. 
Təsadüfi deyil ki, Avropa Birliyinin nəqliyyat dəhlizinin bərpası 
ilə əlaqədar hazırladığı layihələrdə bu məsələyə də xüsusi yer 
verilmişdir. TRASEKA-nm “Nəqliyyat menecment təhsili”, 
“Bakıda dəniz nəqliyyatı sahəsində təhsil” adlı texniki yardım 
layihələrində bu məsələlər öz əksini tapmışdır (232,24). Bu 
məqsədlə Niderlandın “Unikonsult” firmasınm köməyi ib  “İpək 
yolu”nun bərpasında iştirakçı dövbtbrinin 86 nəfər rəhbər işçisi
12 gün ərzində Alma-Atada, sonra isə xüsusi seçilmiş 32 nəfər 
14 gün ərzində Almaniyada, Niderlandda, Belçikada kurs keç- 
mişbr. Orta rəhbər işçilərin 122 nəfəri isə 10 gün ərzində Alma- 
Atada kurs keçdikdən sonra, xüsusi seçilmiş 35 nəfər Avropa 
ölkələrində kursu davam etdirmişbr (232, 24). Göründüyü kimi, 
“İpək yolu”nun bərpası infrastruktur sahəbrində dünya standart- 
laraıa uyğun yenidən qurulmanı qarşıya qoyur ki, bu da öz 
növbəsində həmin infrastruktur sahələrinin müasir tələbbr baxı- 
mından idarə edilməsi üçiin lazımi kadr potensialmın formalaş- 
dınlmasını zəruri etmişdir. Artıq bu istiqamətdə də müəyyən 
işlər görülməkdədir.

“İpək yolu”nun bərpasmı şərtbndirən milli iqtisadi şərtlərdən 
biri də infrastruktur sahələrinin inkişafı ib  xalq təsərrüfatının 
digər sahələrinin inkişafı arasında olan bağlılıqdır. Belə ki, nəq- 
liyyat infrastrukturunun inkişafi neft maşınqaymnası, neft-kimya 
və digər sahələrin inkişafına müsbət təsir göstərir. Neft maşınqa- 
ymnası sənayesi Azərbaycanın yanacaq-energetika kompleksinə 
xidmət edən çox mühüm sahələrdən biridir. Burada mancanaq 
dəzgahlan, dərinlik nasoslan, fontan armaturlan, 53 metrlik 
borulu qazma qurğulan, quyulan tədqiq edən aqreqatlar istehsal 
olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, təkcə 1997-ci ildə istehsal olunan



neft-mədən avadanlıqlannın 71,2 faizi xaricə ixrac olunmuşdur 
(126, 1998, №4, 91). Bir tərəfdən infrastruktur sahələrinin inki- 
şafi, digər tərəfdən “İpək yolu” marşrutunun Sumqayıtdan keçməsi 
burada kimya sənayesinin inkişafına da böyük təkan vermişdir. 
Bununla keçmiş sovetlər dövründə kimya sənayesinin inkişafına 
görə xüsusi yer tutan Sumqayıt öz əwəlki şöhrətini qaytarmağa 
başlamışdır. Hazırda Sumqayıtda istehsal edilən 18 adda müx- 
təlif kimya sənayesi məhsulu 15 xarici ölkəyə göndərilir (126, 
1998, №4, 91). '

“İpək yolu”nun bərpa edilməsini şərtləndirən çox mühüm 
milli, regional iqtisadi amillərdən biri də neft strategiyasının 
həyata keçirilməsində ‘İpək yolu”nun artan rolu ilə bağlıdır. 
Azərbaycan hökumətinin yeritdiyi neft strategiyası nəinki Azər- 
baycanm milli maraqlannı, həmçinin region ölkələrinin iqtisadi 
maraqlannı ifadə edir. Məsələn, Qazaxıstan 2005-ci il mayın
24-də Bakıda imzaladığı niyyət bəyannaməsində öz neftini əsas 
ixrac kəməri olan BTC vasitəsilə dünya bazarına çıxarmaq arzu- 
sunda olduğunu bəyan etmiş, 2006-cı ilin iyununda isə Qazax- 
ıstanın ВТС-уэ qoşulması haqqında müqavilə imzalanmışdn- 
(23,17.07.2006). Türkmənistan da öz qazını Bakı-Tbilisi-Ərzu- 
rum kəməri ilə dünya bazanna çıxarmaq üçün Azərbaycan tərəfi 
ilə danışıqlar aparır. Hazırda neft strategiyası dünya siyasətində 
kəsərli arqumentə çevrilir, dünya ölkələrinin yanacağa olan tələ- 
batının ödənilməsinə, milli regionlarda isə iqtisadi inkişafa, 
dövlətçiliyin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Azərbaycan Res- 
publikası təkcə 1994—2000-ci illər ərzində 14 ölkənin 32 neft 
şirkəti ilə 21 müqavilə imzalamış (140, 215), bu müqavilələr 
çərçivəsində Azərbaycana 60 mlrd dollar həcmində investisiya 
qoyulması nəzərdə tutulmuşdur (23,30.XII.2000). Ekspertlərin 
hesablamalarına görə, nefit müqaviləsindən 25 ildə Azərbaycan 
200 mid dollar gəlir götürməlidir (179, 183).

Müqavilənin bağlanmasından keçən qısa müddət ərzində 
xarici neft şirkətləri işlərin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana 
6 mlrd dollara qədər investisiya qoymuşlar (140, s.215).

Neft strategiyasmın uğurlu davamı olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
əsas ixrac kəmərinin tikintisi işi başlanılmış, 2002-ci il sentyabnn



18-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəmərinin Səngəçalda 
özülü qoyulmuşdur. BTC-nin 30 aya tikilməsi nəzərdə tutulmuş- 
dur. Bu neft kəmərinin Azərbaycandan keçən hissəsinin uzunluğu 
468 km, Gürcüstandan keçən hissəsinin uzunluğu 225 km, 
Türkiyənin ərazisindən keçən hissəsinin uzunluğu isə 1037 km-dir. 
BTC-nin illik ötürmə gücü 40-45 mln ton olmalıdır, borulann 
diametri 42 düyümlükdür (126, 1999, №1, s.37). Tikintinin ümumi 
dəyəri 4 mlrd dollar müəyyən edilmişdir. Bu məbləğin 30%-nin 
neft şirkətləri, 70%-nin isə beynəlxalq maliyyə qurumlannın 
verdiyi borc vəsaiti hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Bu tikintiyə Azərbaycan tərəfi də 115 mln dollar vəsait ayırmış- 
dır ki, bunun da 66 mln dollan Azərbaycan Milli Bankından, 
46 mln dolları isə Neft fondundan verilmişdir (47, 24.01.2003). 
BTC-nin Azərbaycan hissəsinin tikintisi 2005-ci ilin mayın
25-də, Gürcüstan hissəsinin tikintisi həmin ilin oktyabnnda başa 
çatmış, 2006-cı ilin mayın 28-də isə Azərbaycan nefti Ceyhan 
limanına çatmış və 2006-cı ilin iyun ayının 4-dən isə Xəzər nefti 
ilə yüklənmiş ilk tanker Ceyhan limanmdan Avropaya yola 
salınmışdır (55,100/101,2006,74).

‘İpək yolu”nun bərpasım zəruri edən milli iqtisadi amillər- 
dən biri və həm də vacibi Ermənistan tərəfindən elan edilməmiş 
müharibənin vurduğu iqtisadi ziyanın aradan qaldınlması, ölkə 
iqtisadiyyatının sabit, dinamik inkişafına, xalqın iqtisadi həyat 
səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Məlum 
olduğu kimi, Ermənistanm Azərbaycan Respublikasma etdiyi təca- 
vüz nəticəsində 20% torpağımız işğal olmımuş, respublikamıza
22,2 mlrd dollar maddi ziyan dəymişdir. Ermənistanın təcavüzü 
nəticəsində 150 min yaşayış evi, 7 min sənaye, aqrar və digər 
müəssisələr, 4400-э qədər təhsil ocaqlan, mədəniyyət obyektləri, 
xəstəxanalar, ictimai iaşə müəssisələri, idarə və təşkilatlar qarət 
olunub dağıdılmış, 100 kilometrlərlə avtomobil yollan, elektrik 
xətləri, su və qaz kəmərləri və digər infrastruktur obyektləri 
sıradan çıxanlmış, ölkəmizin ekologiyasma böyük ziyan dəy- 
mişdir (25,5).

Bundan başqa, erməni təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın 
əsas hissəsinin Naxçivan Muxtar Respublikası ilə dəmir yolu



əlaqəsi kəsilmiş, 130 km-э yaxın dəmir yolu xətti (stansiya qur- 
ğuları və digər infrastruktur obyektləri də daxil olmaqla) işğalçı 
qüwələr tərəfindən zəbt olunmuşdur. Həmçinin 1992-ci ildən 
İratı və Türkiyəyə çıxışı təmin edən Bakı-Culfa-Naxçıvan avto
mobil və dəmir yolu fəaliyyət göstərmir. Bunun nəticəsidir ki, 
Muxtar Respublika 15 ildir ki, blokada şəraitində, böyük çətin- 
liklərlə qarşılaşaraq yaşayır (25,5). Respublikamıza dəymiş belə 
böyük həcmdə iqtisadi ziyanın aradan qaldınlması, iqtisadiy- 
yatın sabit inkişafına nail olunması üçün ölkə daxilində həyata 
keçirilən düzgün iqtisadi strategiyanın böyük əhəmiyyəti vardır 
və “İpək yolu”nun bərpası da bu strategiyanın tərkib hissəsini 
təşkil edir.

Beləliklə, Avrasiya nəqliyyat dahlizinin reallaşması ölkəmizin 
müstəqillik illərində əldə etdiyi çox mühüm nailiyyətlərdən biri 
olmuşdur. Avropa-Qafqaz-Asiya ölkələri arasında yüklərin qarşı- 
lıqlı fayda əsasında və təhlükəsiz ötürülməsi üzrə bu dəhliz digər 
regional nəqliyyat dəhlizləri ilə uğurla rəqabət aparmağa başla- 
mış və ölkə iqtisadiyyatının inkişafma, nəqliyyat infrastrukturunun 
formalaşmasma çox ciddi təsir edən amillərdən birinə çevrilmişdir.

‘İpək yolu”nun bərpası prosesində respublikamızın ərazisində 
terminallar tikilməsinin, köhnələrinin yenidən quraşdmlmasının 
da böyük rolu olmuşdur. Bakı yaxınlığmda, Abşeron yanmada- 
sında 1998-ci ilin yanvannda Dübəndi terminalı istifadəyə veril- 
mişdir ki, bu da Mərkəzi Asiya neftinin Xəzər dənizi, Azərbaycan, 
Gürcüstan ərazisi vasitəsilə tankerlərdən dəmir yolu çənlərinə 
yükləyib dünya bazanna çıxarmağa imkan verir (83). Bu termi
nal 120 min ton neft saxlamaq imkanına malikdir. Burada Qaza- 
xıstanın Tenqiz yatağından çıxanlan neft, Türkmənistanın xam 
nefti emal olunur (23,8.02.2002). 2002-ci ildə isə “Azpetrol” 
şirkəti tərəfindən Səngəçal terminalı inşa edilmişdir. Səngəçal 
terminalı 200 min ton neft məhsullan saxlamaq gücünə malikdir. 
Bu terminal vasitəsilə də Mərkəzi Asiya neftinin dünya bazanna 
çatdırılması həyata keçirilir (63,s.l33). Bu terminal Bakının 
45 km cənubunda, dəniz səviyyəsindən 10-15 km yüksəklikdə 
yerləşir (100,1.03.2004). Qeyd etmək lazımdır ki, bu terminallar 
vasitəsilə Mərkəzi Asiya nefti dəniz yolu ilə Gürcüstanın Batumi



və Poti limanlanna çatdınlır, oradan da tankerlərlə Avropa baza- 
nna ötürülür. Deyilənləri ümumiləşdirərək Avrasiya nəqliyyat 
dəhlizində yükdaşımalann səmərəliliyini daha da artırmaq üçün 
praktik cəhətdən böyük əhəmiyyət kəsb edən aşağıdakı tədbir- 
lərin həyata keçirilməsini vacib hesab edirik. 1) Baza nəqliyyat- 
müəssisə kompleksinin və nəqliyyat-ekspedisiya mərkəzinin 
yaradılması; 2) Terminal sistemlərinin, loqistik mərkəzlərin yara- 
dılması; 3) Nəqliyyat şəbəkələrinin beynəlxalq standartlara uyğun 
yenidən qurulması; 4) Bərə-gəmilərlə yük daşımalannın artınl- 
ması; 5) Avtomobil qoşqu və yanmqoşqu vasitələrindən istifadə 
etməklə ixrac və tranzit yükdaşımalannın maksimum artınlması; 
6) Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət və təmir işləri səviyyə- 
sinin yüksəldilməsi; 7) İnformasiya texnologiyalanndan geniş 
istifadə etməklə yükdaşımalann proqnozlaşdınlması, nəqliyyatın 
hərəkətinə, idarə olunmasma operativ nəzarətin təmin edilməsi; 
8) Nəqliyyat sahəsində dövrün tələblərinə cavab verən kadr 
potensialının formalaşdınlması; 9) Dünya praktikasında geniş 
istifadə olunan konteynerlərlə yükdaşımaların artınlması. Bu 
təkliflərin hər birinin həyata keçirilməsinin böyük iqtisadi 
səmərəsi olacaqdır. Bunu daha aydın başa düşmək üçün təkcə 
birinci qeyd olunan məsələ üzərində dayanmaq kifayətdir. Belə 
ki, baza nəqliyyat müəssisə kompleksinin yaradılması beynəl- 
xalq daşımalarda istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin qəbulu, 
saxlanması, texniki xidməti, cari təmiri, nəqliyyat ekspedisiya 
işlərinin təşkili, idarə olunması və xidməti göstərilməsi üçün 
lazımi şəraitin yaradılmasına, nəqliyyat-ekspedisiya mərkəzinin 
yaradılması isə yüklərin qablaşdınlması, markalanması, bağlan- 
ması, paketləşdirilməsi və konteynerləşdirilməsinə imkan verir. 
Bu da Avrasiya nəqliyyat dəhlizindən istifadəni daha cəlbedici 
edərdi.

Beləliklə, “Yeni ipək yolu”nun yaradılması obyektiv iqtisadi 
zərurətdən irəli gələrək milli, regional və beynəlxalq iqtisadi 
amillərlə bağlı olmuşdur. XX əsrin sonlannda müstəqillik əldə 
etmiş postsovet məkanmdakı respublikalann milli iqtisadiyya- 
tının inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat-iqtisadi blokada nəticələrinin 
aradan qaldınlması, Avropa və dünya bazanna sərbəst çıxışın



təmin edilməsi, iqtisadi əlaqələrin ikitərəfli və çoxtərəfli qarşılıqlı 
fayda prinsipi əsasında genişləndirilməsi, infrastruktur sahələrinin 
beynəlxalq standartlara uyğun yenidən qurulması, “Tarixi İpək 
yolu”nun bərpasını zəruri etmişdir. Digər tərəfdən isə Qərblə 
Şərq arasında iqtisadi körpünün yaradılması, beynəlxalq ticarətin 
inkişaf etdirilməsi, inteqrasiya proseslərinin dərinləşdirilməsi, 
müstəqillik əldə etmiş ölkələrin beynəlxalq этэк  bölgüsünə cəlb 
olunması, dünyanın əsas güc mərkəzlərinin öz kapitalının sər- 
bəst hərəkəti üçün yeni bazarlara, xammal mənbələrinə nüfuz 
etmələri “Yeni Ipək yolu”nun yaradılmasına imkan vermişdir. 
Avropa Birliyinin və respublika rəhbərliyinin köməyi ilə bu 
istiqamətdə xeyli iş görülmüş və görülməkdədir.

2.3 “İpək yolu”nun bərpasının siyasi zəruriliyi

Yollar bütün tarixi dövrlərdə xalqların nəinki iqtisadi, həmçi- 
nin siyasi və mədəni əlaqələrində də mühüm rol oynamışdır. 
Birgəyaşayış anlayışmm ümumbəşəri düşüncənin əsasını təşkil 
etdiyi, dünyanm siyasi mənzərəsində əsaslı dəyişikliklərin baş 
verdiyi, birqütblü dünya sisteminin formalaşdığı, gənc müstəqil 
dövlətlərin yarandığı, qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin 
dərinləşdiyi müasir şəraitdə “İpək yolu”nun bərpasının bütün 
cəhətlərinin, о cümlədən siyasi zəruriliyinin tədqiq edilib öyrənil- 
məsi, Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda mühüm geostra- 
teji zonaya çevrilməsində “Yeni İpək yolu”nun artan rolunun, bu 
prosesdə dünya dövlətlərinin siyasi maraqlannm elmi baxımdan 
araşdınlması, dəyərli elmi, siyasi nəticələrin çıxanlması aktual 
məsələlərdən birinə çevrilmişdir.

“Tarixi İpək yolu”nun bərpasına gedən siyasi yol keçən əsrin 
90-cı illərindən -  Sovetlər birliyinin süqutu, postsovet məkanında 
yeni müstəqil dövlətlərin yaranması, yeni geosiyasi şəraitdə 
dünyanın ABŞ, Avropa Birliyi, Yaponiya kimi başlıca güc mər- 
kəzlərinin (152,281) bu regionlarda demokratiyanm, insan hüquq- 
larınm möhkəmləndirilməsi, onlann bazar iqtisadiyyatı yolu ilə 
dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasına, zəngin yanacaq eneıji 
ehtiyatlarım müasir texnologiyalarla hasil edib dünya və Avropa



bazanna çıxanlmasına olan maraqlan ilə başlanmışdır. Dünya- 
nın super güclərinin bu regionlann Rusiya, Iran və Çin kimi 
avtoritar-totalitar dövlətlərin iqtisadi, siyasi təsirlərindən azad 
edilməsi, Qafqaz və Mərkəzi Asiyada özlərinin geostrateji mövqe- 
lərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində addımlan da nəqliyyat 
dəhlizinin yaradılmasının siyasi nəticələrindən biri olmuşdur.

XX əsrin sonlannda dünyada yeni beynəlxalq münasibətlər 
sisteminin formalaşdığı, əsas güc mərkəzləri arasında geosiyasi 
rəqabətin kəskinləşdiyi bir şəraitdə tarixi yol ayncında qalan 
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri milli dövlətçiliyini 
iqtisadi və siyasi cəhətdən möhkəmləndirmək, beynəlxalq birliyə, 
dünya iqtisadiyyatına qovuşmaq üçün yeganə doğru yol seçərək 
Qərbə üz tutdu. Belə bir şəraitdə də “İpək yolu”nun bərpası, yəni 
yeni müstəqil dövlətlər üçün dünya və Avropa bazanna çıxış 
üçün altemativ nəqliyyat dahlizinin yaradılması məsələsi siyasi 
planda Cənubi Qafqazda strateji maraqlannı reallaşdırmağa 
çalışan dövlətlərin diqqət шэгкэгтэ keçdi. Bu qeyd olunanlar 
əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, “Tarixi Ipək yolu”nun 
bərpasını zəruri edən siyasi amillər həm beynəlxalq, həm də milli 
regional xarakterli səbəblərlə əlaqədar olmuşdur.

Beynəlxalq siyasi şərtlərdən bəhs edilərkən ilk növbədə yeni 
geosiyasi şəraitdə dünyanın güc mərkəzlərinin siyasi və geo
strateji maraqlan nəzərdən keçirilməlidir.

“Yeni İpək yolu”nun yaradılması ilk növbədə dünyanın 
apancı güc mərkəzi olan ABŞ-ın bölgədəki maraqlan ilə bağlı 
olmuşdur. Bu baxımdan Birləşmiş Ştatlann Kanzas ştatından olan 
respublikaçı senator Sem Braunbekin 1998-ci il martin 19-da 
“Asiya cəmiyyəti” qarşısındakı çıxışı, ABŞ senatının xarici 
siyasət komissiyasında “İpək yolu strategiyası haqqında qanun” 
layihəsinin müzakirəsi zamanı edilən çıxışlar xüsusi maraq 
doğurur. Sem Braunbek “Asiya cəmiyyətindəki” məruzəsində 
ABŞ-ın Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyadakı maraqlannın 
konkret istiqamətlərini açıb göstərərək demişdir: “Xəzər hövzəsi 
və onun ətrafında yerləşən ölkələr ABŞ üçün həyati əhəmiyyətli 
siyasi, iqtisadi, sosial zonadır. Birinci, əsas səbəb, bu ölkələrdə 
Irandan və başqa ölkələrdən şimal istiqamətində antiqərb təməl-



çiliyin yayılmasmın qarşısının alınması üçün ABŞ-ın bu bölgədə 
möhkəmlənməsi zərurəti ilə bağlıdır. Ikincisi, həmin regiona sər- 
mayə qoyuluşu son nəticədə ABŞ-nı qeyri-stabil olan İran 
körfəzində edilən neft ixracındatı asılılığuıın aradan qalxmasını, 
ABŞ-ın və onun müttəfiqlərinin eneıji təhlükəsizliyini təmin edər, 
üçüncüsü, Rusiya və Cin ətrafındakı güclü bazar iqtisadiyyatına 
malik ölkələr olması, onlann azadlığa gedən daşlı-kəsəkli yoluna 
pozitiv təsir göstərə bilər, dördüncüsü, nüvə silahına malik bu 
ölkələrdən Cənuba kütləvi qırğın silahının yayılmasının qarşısını 
ala bilər, nəhayət, sonuncusu, həmin region bizə burada azadlıq 
və demokratiya ideyalarmı təbliğ etmək üçün tarixi şans verir. 
Kommunizmin uzun sürən hökmranhğından sonra bu regionda 
demokratik hökumət institutlannın inkişafı plüarist cəmiyyət- 
lərin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur” (180, 6.05.2000).

Senatorun fikrincə, Amerika regionda öz məqsədlərinin 
gerçəkləşdirilməsinin yeganə vasitəsi kimi region ölkələri ilə 
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və hər bir xalqın suverenliyini 
möhkəmləndirmək siyasətində görür (180, 6.05.2000).

Daha sonra o, çıxışında regiondakı hər bir dövlətin özünə- 
məxsusluğunu göstərərək qeyd etmişdir ki, onlan birləşdirən 
ümumi mənafelər də mövcuddur və buna görə bir sıra ümumi 
yanaşmalan nəzərə almaq məqsədəuyğun olardı. Birinci arzu 
edilən budur ki, Şərq və Qərb nefit kəmərləri Türkiyədən keçsin, 
bu ən münasib variantdır. Azərbaycatı Mərkəzi Asiya ölkələrini 
Qara dəniz hövzəsi və Qərb bazarları ilə birləşdirə, birgə iqti- 
sadi-siyasi fəaliyyətə cəlb edə bilər. Iran marşrutu ucuz başa 
gəlsə də, Xəzər bölgəsində birgə iqtisadi, siyasi niyyətlərimizdə 
itkilərə səbəb olar. Bununla region ölkələri Iranın iqtisadi giro- 
vuna çevrilə bilər. İkincisi, ABŞ regionda münaqişələrin həllinə 
yaxından kömək etməlidir. Sovet respublikalannın sərhədləri 
bilərəkdən elə çəkilmişdir ki, keçmiş SSRİ-nin müxtəlif millət- 
lərinin ittifaqdan çıxmasına imkan verməsin. Məhz bunun nəti- 
cəsidir ki, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri etnik ziddiy- 
yətlər məkatıma çevrilmiş və regionda sabitliyin pozulması üçün 
təhlükə yaranmışdır. Bunun tipik nümunəsi Dağlıq Qarabağ kon- 
fliktidir. Üçüncüsü, Rusiyaya loyal münasibət regional этэк-



daşlıq baxımından vacibdir. Bunun üçün ABŞ administrasiyası 
Rusiyanı inandıraıalıdır ki, Amerika bu regionda pozitiv rol 
oynamaq niyyətindədir. Elə hazırda da Rusiya diplomatiyası 
göstərir ki, bu ölkə Qafqaz dövlətlərinin müstəqilliyini, suveren- 
liyini qəbul etmir, burada qeyri-stabil vəziyyət yaradan tərəf 
kimi çıxış edir. Nəhayət, эп önəmlisi ABŞ-ın regionda demokra- 
tiyanın, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına göstərdiyi kömə- 
yidir” (180, 7.05.2000).

Qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ-ın Yaxın Şərq institutu ölkə 
siyasətinin formalaşdmlmasında mühüm rol oynayır, bu İnsti- 
tutda apanlan elmi tədqiqatlar Ağ evə, Dövlət Departamentinə, 
Senata, Konqresə və digər təşkilatlara təqdim olunur və onun 
əsasında siyasət xətti formalaşdınlır. Bir çox hallarda isə İnstitu- 
tun tövsiyələri konkret siyasi diplomatik addımlara çevrilir 
(59,67). Bu baxımdan ABŞ konqresində “İpək yolu qanun” 
layihəsinin müzakirəsi xüsusilə diqqəti cəlb edir. Bu müzakirələr 
göstərmişdir ki, ABŞ-ın “İpək yolu” strategiyasında bütövlükdə 
adı çəkilən region ölkələri içərisində Azərbaycanın geosiyasi 
mövqeyi xüsusi yer tutur. ABŞ prezidentinin Xəzər hövzəsində 
eneıji siyasəti üzrə keçmiş müşaviri səfir Riçard Mominqstar 
1998-ci ilin noyabnn 18-də Vaşinqtonda Senatın Dirksen bina- 
sında keçirilən “Avrasiya nəqliyyat dəhlizi: əfsanə və reallıq” 
adlı konfransdakı çıxışında regionda Amerika siyasətinin dörd 
üstün istiqamətini vurğulamışdır. Birincisi, region ölkələrinin 
suverenliyinin və müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi; ikincisi, 
Amerika şirkətləri üçün ticarət imkanlannın yaranması və geniş- 
ləndirilməsi; üçüncüsü, Xəzərin zəngin karbohidrogen ehtiyat- 
lannın fasiləsiz daşınması yolu ilə ABŞ-ın enerji təhlükəsiz- 
liyinin təmin edilməsi; dördüncüsü, regional etnik münaqişələrin 
həlli (126, 1998, №4,67).

Göründüyü kimi, qloballaşma siyasi strategiyası ABŞ-ın 
Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə bağlı xarici siyasətində 
mühüm yer tutur və iqtisadi inteqrasiya, texnoloji inteqrasiya, 
siyasi-mədəni inteqrasiya, dinamizm, qlobal təhlükəsizliyin 
təmin edilməsi kimi mühüm istiqamətləri əhatə edir (179,67). 
Görkəmli amerikan siyasətçisi və politoloqu Zbiqnev Bjezinski



“Böyük şahmat taxtası” adlı əsərində qeyd etmişdir ki, “Azərbay- 
can Xəzər dənizi və Mərkəzi Asiyanın sərvətlərinin Avropaya 
açılması üçün açar əhəmiyyətinə malikdir (212, 62). ABŞ Cənubi 
Qafqaz və Mərkəzi Asiya siyasətində ehtiyatla hərəkət etməli, 
sabitliyi pozmamağa çalışmalıdır” (212,241). О daha sonra yazırdı 
ki, “ABŞ dünyanın şahmat taxtasında perspektivə əsaslanan 
gedişlər edir, perspektiv gedişlər 3 mərhələyə bölünür: birincisi, 
5 illik, ikincisi, 20 illik, üçüncüsü, 20 ildən yuxarı. Göstərilən 
müddət ərzində ABŞ dünyanın təhlükəsizlik sistemini həyata 
keçirir, Avropa ABŞ-ın yeni dünya qaydası sisteminə uyğunlaşır, 
Azərbaycan Avropa ölkəsi kimi dünyanın yeni qaydası sistemini 
qəbul edir və özünün təhlükəsizliyini bu sistemdə görür. Buna 
görə də Azərbaycan, tədricən olsa da, Avropa strukturlanna qəbul 
edir, Avropa isə Azərbaycanı strateji əhəmiyyətli dövlət kimi öz 
siyasi strukturlanna qəbul edir” (212,241). Zbiqnev Bjezinski 
həmçinin qeyd etmişdir ki, “Rusiya Qafqazı xarici qüwələrə 
bağlamaq üçün siyasi cəhətdən zəifdir. Qafqazın nəqliyyat qov- 
şağmdan, Rusiya kənarlaşdırılır, Azərbaycana, Gürcüstana, Tür- 
kiyəyə üstünlük verilir” (212, 348).

90-cı illərdə baş verən siyasi proseslərdə ABŞ yeni dünya 
qaydasının yaradılmasında bu məsləhətə əsaslanır və maraq 
dairəsində olan ölkələri öz nəzarətində olan siyasi sistemə cəlb 
etməyə çalışır, geosiyasi rəqabətdə Rusiyanı bütün istiqamət- 
lərdə sıxışdınrdı.

“İpək yolu”nun bərpasının mühüm beynəlxalq siyasi amillə- 
rindən biri də dünyanm digər nüfuzlu güc mərkəzlərindən olan 
Avropa Birliyinin müstəqillik əldə etmiş Cənubi Qafqaz və Mər- 
kəzi Asiya ölkələrinin müstəqilliyinin iqtisadi və siyasi cəhətdən 
möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş investisiya və texniki yardım 
siyasəti ilə bağlı olmuşdur. Bu siyasətin əsas istiqamətləri aşığı- 
dakılardır:

1. Dünya və Avropa bazarlanna çıxış üçün altemativ nəqliy- 
yat marşrutunun yaradılması;

2. TRASEKA proqramı üzrə layihələrin reallaşdmlması üçün 
beynəlxalq maliyyə qurumlannın, özəl investorlann cəlb edil- 
məsinə maksimum kömək göstərilməsi;



3. TRASEKA proqramının iştirakçısı olan dövlətlərin regio
nal əməkdaşlığının genişləndirilməsi;

4. Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin Transavropa nəqliyyat şəbə- 
kələri ilə optimal inteqrasiyasına nail olunması (223, 5).

1998-ci ilin sentyabnnda “İpək yolu”nun bərpasına həsr edil- 
miş Beynəlxalq Bakı konfransında Avropa Komissiyası nüma- 
yəndə heyətinin başçısı Fransua Lyamuren öz çıxışmda qurumun 
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə bağlı siyasətini 
belə açıqlamışdır: “Avropa Birliyi müstəqillik əldə etmiş ölkə- 
lərin islahatlar, demokratiya, plüarizm və bazar iqtisadiyyatının 
sabit inkişafı yolundakı fəaliyyətini dəstəkləmək niyyəti ilə bu 
bölgədə ən böyük beynəlxalq donor olmuşdur. TRASEKA proq- 
rammın son məqsədi müasir nəqliyyat sistemi, infrastrukturlar 
və daşıma sistemləri yaradılmasından, bu sistemləri Tratısavropa 
şəbəkələri ilə birləşdirməkdən ibarətdir (126, 1998, №4, s.6).

‘İpək yolu”nun bərpasına həsr edilmiş beynəlxalq Bakı kon- 
fransında iştirak etmiş Almaniya nümayəndə heyətinin başçısı 
Valter Kittel nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı öz ölkəsinin mövqeyini 
açıqlayaraq demişdir: “Federal hökumət TRASEKA-nı müəyyən 
model hesab edir. Bir tərəfdən bu layihə region dövlətlərinin öz 
arasında əməkdaşlığını inkişaf etdirir, regiondakı münaqişələrin 
həllinə müsbət təsir göstərir, digər tərəfdən isə layihə region 
ölkələri ilə Avropa Birliyi arasındakı əməkdaşlığı inkişaf etdirir. 
Bizim hökumət bu region ölkələri müstəqillik qazandıqdan sonra 
onlarrn beynəlxalq birliyə, dünya iqtisadiyyatına qovuşmasına, 
həmin ölkələrdə iqtisadiyyatda, siyasətdə və cəmiyyətdə lazımi 
islahatlar keçirilməsinin dəstəklənməsi işinə birmənalı şəkildə 
var qüwəsi ilə qoşulmuşdur” (126, 1998, №4, s.18). Təsadüfi 
deyil ki, Almaniya nümayəndəsi dünyanın 15 ölkəsini birləş- 
dirən Berkerorf konfransının 1998-ci il dekabnn 28-də Bakıda 
keçirilmiş 113-cü iclasında bir daha bu məsələyə qayıdaraq 
Azərbaycanı Avropada gedən proseslərə yaxınlaşdırmaq, İpək 
yolu marşrutunun Asiya, Xəzər dənizi və Dunay çayı vasitəsi ilə 
Almaniyaya qədər uzadılmasında maraqlı olduğunu qeyd etmiş- 
dir (179,199). Bu isə aydın göstərir ki, “Böyük İpək yolu”nun 
bərpası dünyanın aparıcı dövbtbrinin strateji maraqlannm real-



laşdmlmasına, sabitliyin, əmin-amanlığm möhkəmləndirilməsinə, 
müstəqillik əldə etmiş ölkələrin beynəlxalq bazara çıxışma, 
ümumbəşəri dəyərlərə qovuşmasına, dövlətçiliyin iqtisadi və 
siyasi cəhətdən möhkəmləndirilməsinə kömək edir.

“Tarixi İpək yolu”nun bərpasınm beynəlxalq siyasi amillərin- 
dən biri də dünyanın inkişaf etmiş digər dövlətlərinin regionda 
olan maraqlan ilə izah edilir. Bu baxımdan Yaponiyamn bölgədəki 
maraqlan xüsusi qeyd olunmalıdır. “İpək yolu”nun bərpasına 
həsr edilmiş beynəlxalq Bakı konfransında Yaponiya nümayəndə 
heyətinin başçısı Titsumito Arimani çıxışında öz ölkəsinin siyasi 
xəttini belə xarakterizə etmişdir: “Yaponiya bu bölgənin çox 
böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq “Böyük İpək yolu bölgəsinin 
diplomatiyası” adlandırılan diplomatiyanı fəal həyata keçirir. İlk 
dəfə baş nazir Haşimito tərəfindən irəli sürülmüş bu diplomatiyam 
hazırda Obuçi hökuməti həyata keçirir. Onun əsas istiqamətləri 
bunlardır: Birincisi, bu geniş bölgənin ölkələri və xalqlan ilə 
bizim aramızda etimad və qarşılıqlı anlaşmanı möhkəmləndir- 
mək üçün onlarla siyasi dialoqu təmin etmək; ikincisi, bölgənin 
tərəqqisi üçün iqtisadi əməkdaşlığı və təbii ehtiyatlann istisman 
sahəsində əməkdaşlığı fəallaşdırmaq; üçüncüsü, demokratikləşmə 
və sabitliyin təmin edilməsi vasitəsi ilə sülhə nail olunmasına 
yönəldilmiş əməkdaşlığı həyata keçirmək” (126,1998, №4, s.22).

“İpək yolu”nun Ьэфавш! şərtləndirən siyasi amillərdən biri 
də TRASEKA proqramının iştirakçısı olan dövlətlərin konkret 
maraqlan ilə izah edilir. Beynəlxalq Bakı konfransmda iştirak 
edən dövlətlərin nümayəndələrinin çıxışlan bu cəhətdən xüsusi 
maraq doğvırur. Rummiya Prezidenti Emil Konstantinesku çıxı- 
şında bu yolun Avrasiya coğrafi məkanında sülh, tərəqqi işinə 
mühüm töhfə vermək naminə birgə çalışmaq üçün yeni çərçivə- 
lər, yeni fəaliyyət tərzi yaradılmasına yönəldiyini qeyd etmişdir. 
Həmçinin ‘İpək yolu”nun öz ölkəsi üçün konkret əhəmiyyətindən 
bəhs edərək bildirmişdir ki, bu yolun Rumıniyadan keçən hissəsi 
Avropa dəhlizlərinin Qara dənizə çıxışını təmin edir, ikincisi, 
Rumıniya dəhlizlə ildə 120 min ton yük qəbul edib ötürmək və 
180 min tonluq neft tankerlərini Konstansa limanında qəbul



etmək imkanı qazanır, üçüncüsü, Rumıniya azad ticarət zonalan 
yaratmaq imkanı qazanır (126,1998, №4, s.74).

Bolqarıstan Prezidenti Pyotr Stoyanov isə “İpək yolu”nun 
bərpasında öz ölkəsinin maraqlarmı belə ifadə etmişdir: “Avropa- 
Qafqaz-Asiya” transkontinental nəqliyyat dahlizinin bərpası Avropa 
və Transatlantik inteqrasiya proseslərinə qoşulmaq və eyni 
zamanda qonşu bölgələrin dövlətləri ilə münasibətləri inkişaf 
etdirmək cəhdlərinə üzvi surətdə uyğundur” (126,1998, №4, s.13).

Moldova Prezidenti Pyotr Luçinski “İpək yolu”nun bərpası 
ilə ölkəsinin iqtisadi maraqlan arasındakı mövqeyini konfransda 
açıqlayaraq demişdir: “Moldovanın öz enerji ehtiyatlan və təbii 
sərvətləri yoxdur. Buna görə də biz özümüz üçün çox mühüm 
problemin, respublikamn onlara olan tələbatını ödəmək problemi- 
nin həlli yollannı daim axtanrıq, ‘İpək yolu”nun dirçəldilməsi 
bu məsələnin həlli üçün ölkəmizə geniş imkanlar yaradır” (126, 
1998, №4, s.26).

Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze isə ölkəsinin möv- 
qeyini belə şərh etmişdir: “Soyuq müharibə qurtardıqdan sonra 
bizim dövlətlərdən çoxu iqtisadi böhran, daxili və dövlətlərarası 
münaqişələr və bunlann nəticəsi olaraq nəqliyyat arteriyalannın 
bağlanması ilə üzləşdi. Kommunikasiya və tranzit sahəsində 
inhisarçı mövqeyi olan bəzi ölkələrin son dərəcə ağır şərtlər 
diktə etmə cəhdləri vəziyyəti daha da çətinləşdirdi. Bütün bunlar 
bizi məcbur etdi ki, altemativ nəqliyyat yollan axtaraq. Bizim 
qarşımızda milli nəqliyyat sisteminin hüquqi və institutsional 
əsaslannın ahəngdar hala salınmasını sürətləndirmək, gömrük- 
tarif normalannı xarici ölkələrin qabaqcıl nümunələrinə yaxın- 
laşdırmaq, daha cəlbedici, rəqabət qabiliyyətli etmək vəzifəsi 
durur. Biz Poti və Batumi dəmir yolu bərə terminalma böyük 
ümidlər bəsləyir, hesab edirik ki, onlann yenidən qurulmasının 
başa çatdınlması ilə dəhlizin Avroasiya nəqliyyat şəbəkəsinə 
qoşulması reallığa çevriləcəkdir (126,1998, №4, s.17).

“İpək yolu”nun bərpasının siyasi motivləri TRASEKA proq- 
rammın digər üzvlərinin və tərəfdaş ölkələrin nümayəndələrinin 
çıxışlannda da öz əksini tapmışdır. Çin səfiri Çjan Qotszyan 
beynəlxalq Bakı konfransmda öz ölkəsinin bu məsələdəki maraq-



larım belə şərh etmişdir: “Çin Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin yara- 
dılması üçün Azərbaycanın bu sahədəki səylərini dəstəkləyir, 
Azərbaycanla və digər ölkələrlə nəqliyyat sahəsindəki əməkdaş- 
lığı möhkəmləndirməyə hazırdır. Hazırda Çində Nantszyan 
dəmir yolu çəkilir. Bu yol həmsərhəd ölkələrlə birləşsə, onda 
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin Sakit okeana, Uzaq 
Şərqə yolu daha da qısalacaqdır” (126,1998, №4, s.14).

“İpək yolu”nun bərpasının mühüm siyasi səbəblərindən biri 
də dəhliz üzərində yerləşən ölkələrin öz geosiyasi mövqelərini 
möhkəmləndirməsi, bu bölgədə TRASEKA proqramına üzv 
ölkələrin Avropa Birliyi ölkələri ilə əlaqələrini genişləndirmək 
səyləri ilə bağlıdır.

TRASEKA proqramının iştirakçısı olan Özbəkistanın nəqliy- 
yat dəhlizinin fəaliyyətindəki siyasi maraqlannı Prezident İslam 
Kərimov Beynəlxalq Bakı konfransındakı çıxışında belə şərh 
etmişdir: “Bizim bu nəhəng layihənin həyata keçirilməsində 
başlıca marağımız bunlardır: Birincisi, Özbəkistan və Mərkəzi 
Asiyanın bir sıra digər ölkələrinin dəniz nəqliyyat kommunika- 
siyasına birbaşa çıxışlannın yoxluğu ixrac və idxal edilən məh- 
sullann nəqli üçün xərcləri məhsulun maya dəyərindən artıq edir 
ki, bu da ixracı iqtisadi cəhətdən sərfəsiz edir, həyati əhəmiyyətli 
məhsullann idxalını isə çətinləşdirir. Bu layihə dənizə çıxışı 
olmayan ölkələrin Transavropa və Transasiya nəqliyyat şəbəkə- 
sinə qoşulmasına imkan verir, ixracı genişləndirmək, qarşılıqlı 
faydalı ticarət üçün yeni perspektivlər açır. İkincisi, layihənin 
həyata keçirilməsi təkcə bizim üçün deyil, Avropa ölkələri üçün 
eyni dərəcədə faydalıdır. Bu ölkələr öz mallannın Cənubi Qaf- 
qazın, Mərkəzi Asiyanın geniş bazarlanna çıxanlmasında, bu böl- 
gələrdə öz fəaliyyətini gücləndirməkdə maraqlıdırlar. Üçüncüsü, 
biz tərəfdaşlanmızla, эп əwəl Qırğızıstan və Çin ilə üzərində 
işlədiyimiz bir sıra layihələrin -  Daşkənd-Əndican-Oş-Qoşqar 
nəqliyyat marşrutunun həyata keçirilməsini də TRASEKA layihə- 
sinin reallaşması ilə six bağlayınq” (126,1998, №4, s.41-42).

“İpək yolu”nun bərpasınm mühüm siyasi amillərindən bir də, 
Bay Kutellanın “Yeni ipək yolu strategiyası və Qafqazın təhlü- 
kəsizliyi” adlı əsərində qeyd etdiyi kimi, ‘İpək yolu” diplomati-



yasının həyata keçirilməsi, Cənubi Qafqaz ölkələrində demokra- 
tiyanın zəif olması, demokratik stnıkturlann yenicə təşəkkül 
tapması, peşəkar siyasətçilərin az olması, bu ölkələrin MDB-nin 
üzvü olması ilə izah edilir. Ona görə də Qərb dünyasmın, 
ABŞ-ın, Türkiyənin, İngiltərənin, Avropa Birliyinin bu regionda 
fəaliyyətinin genişləndirilməsi zəruridir (179,79-83).

TRASEKA proqramı üzrə layihələrdən bəhs edərkən Cənubi 
Qafqazda və Mərkəzi Asiyada strateji cəhətdən möhkəmlən- 
шэуэ çalışan İran və Türkiyə kimi qonşu dövlətlərin bu proble- 
min həllindəki mövqelərinin öyrənilməsi də mühütn əhəmiyyət 
kəsb edir. Bu prosesdə, təbii ki, ABŞ hökuməti Türkiyəyə 
Cənubi Qafqazda və Mərkəzi Asiyada türk xalqlannı birləşdi- 
гэсэк demokratik, dünyəvi hakimiyyət modelini tətbiq edəcək bir 
qüwə kimi baxır. Vaşinqtondakı Türk araşdumalan İnstitutunun 
direktoru Səbri Sayari 1994-cü ildə nəşr etdirdiyi “Türkiyə Qaf
qaz və Mərkəzi Asiya” məqaləsində yazmışdı: “İkinci cahan 
müharibəsi dövründən başlayaraq SSRİ-nin xarici siyasət addım- 
lan Türkiyənin təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyü üçün təhlükə 
kimi qiymətləndirilmişdir. Ankaranın Mərkəzi Asiyadakı maraq- 
laraıı tarixi əlaqələrlə, türk sahibkarlannın iqtisadi ehtiyaclan ilə 
izah etmək olar. Lakin Türk siyasətçiləri başlanğıcda ciddi səhvə 
yol verdilər. Onlar Bolqanstanda, Yunanıstanda, Kiprdə azlıq 
təşkil edən türklərə münasibət təcrübəsinə əsaslanaraq elə güman 
edirdilər ki, Mərkəzi Asiyada onlan avtomatik olaraq ağabəylər
-  böyük qardaşlar kimi qarşılayacaqlar. Lakin belə olmadı. Bu 
halda MDB-nin türkdilli xalqlannın qarşılıqlı əlaqələrində, Tür- 
kiyənin Şərq siyasətində TRASEKA son dərəcə mühüm vasitəyə 
çevrildi və Türkiyə hökuməti bu proqramın fəal iştirakçısına 
çevrildi” (84,219).

Iranın mövqeyinə gəldikdə isə o, TRASEKA dəhlizinin öz 
ərazisindən keçməsini vacib sayır və hesab edir ki, Astara, Ənzəli, 
Nouşəhr, Əmirabad limanlaxı bu baxımdan çox əlverişlidir. Ölkə- 
nin avtomobil yollan Şimaldan Cənuba, Şərqdən Qərbə və əks 
istiqamətlərdə yük daşımalan üçün dünya standartlarma cavab 
verir (126, 1998, №4, s.20).



“Tarixi İpək yolu”nun bərpasının siyasi şərtləri beynəlxalq 
siyasi amillərlə yanaşı, dövlət müstəqilliyi əldə etmiş gənc res- 
publikalann, о cümlədən ölkəmizin regional və beynəlxalq siyasi 
mövqelərinin möhkəmlənməsinə yönəlmiş milli maraqlan ilə də 
six bağlı olmuşdur. “Yeni İpək yolu”nun yaradılmasında Azər- 
baycan respublikasmm siyasi qazancı aşağıdakı amillərlə bağlıdır:

-  “Yeni İpək yolu”nun çəkilməsi Cənubi Qafqaz regionunda 
Azərbaycanın geosiyasi və geostrateji əhəmiyyətini daha da artınr;

-  Azərbaycanm GUAM, Qara Dəniz iqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatı kimi regional qurumlarda fəaliyyəti daha məhsuldar 
olur;

-  Həyata keçirilən “İnogeyt”, “TRASEKA”, “Qars-Ahalkalaki- 
Tbilisi-Bakı” kimi layihələr Azərbaycanm, Gürcüstan, Ukrayna, 
Moldova və Türkiyə ilə əməkdaşlığını strateji tərəfdaşlıq səviy- 
yəsinə yüksəldir;

-  Azərbaycan Qərblə Şərqi birləşdirən siyasi körpüyə, başlıca 
tranzit mərkəzinə çevrilir;

-  Eneıji və nəqliyyat dəhlizbri vasitəsilə dünyanın güc mər- 
kəzbrinin iqtisadi maraqlannın reallaşdmlması, öz növbəsində 
onların Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün 
tanınması, Xəzərin statusu kimi məsələlərdə siyasi dəstək gös- 
tərməbrinə səbəb olur;

-  ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi “Azadlığı 
müdafiə aktının” Azərbaycana dövlət yardımını qadağan edən 
907 saylı düzəlişinin fəaliyyəti dayandınlır;

-  Eneıji və nəqliyyat layihələrindən əldə edilən gəlirlər ölkə- 
mizin iqtisadi qüdrətinin gücbnməsinə, bu da, öz növbəsində, 
dünyanın 48 ölkəsində Azərbaycan diasponmun fəaliyyətini 
genişləndirməyə imkanlar yaradır;

-  Azərbaycanın qoşulduğu qlobal layihələr onun demokratik 
imicinin yüksəlməsinə, BMT, ATƏT, Avropa Şurası kimi 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda mövqeyinin gücbnməsinə imkan 
verir;

-  Azərbaycan Avropanın yeni qonşuluq siyasətinə qoşularaq, 
bu qitənin eneıji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində strateji 
əhəmiyyətli ölkəyə çevrilir.



Azərbaycan “İpək yolu”nun bərpasında fəal iştirak etməklə 
eyni zamanda bir çox beynəlxalq konvensiya və sazişlərə qoşul- 
muşdur. Bu da respublikamızda demokratiyanm inkişaf etdirilməsi 
üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. Bu baxımdan 
respublikamızın nəqliyyat qurumlarının bu sahədəki fəaliyyəti 
diqqətəlayiq olmuşdur. Azərbaycan dəniz nəqliyyatı 1995-ci ildə 
Beynəlxalq dəniz təşkilatı İMO-ya üzv olmuş (111), 2002-ci ilə- 
dək olan müddət ərzində dənizçilik sahəsində 6 beynəlxalq kon- 
vensiyaya qoşulmuşdur. Bunlar aşağıdakılardır:

1. Gəmilərlə yük daşınmasına dair 1966-cı il 5 aprel tarixli 
konvensiya;

2. Gəmilərin dənizdə toqquşmasınm xəbərdar edilməsinə dair 
beynəlxalq qayda haqqında 1972-ci il 20 sentyabr taıixli kon
vensiya;

3. Dənizdə ətraf mühitin mühafizəsinə dair 29 dekabr 1972-ci 
il tarixli konvensiya;

4. Dənizdə insan həyatınm mühafizəsinə dair 1 noyabr 1974-cü 
il tarixli konvensiya;

5. Dənizçi kadrlann hazırlanması, onlara diplom verilməsi 
və xidmət növbəsinin çəkilməsinə dair 1 dekabr 1978-ci il tarixli 
konvensiya;

6. Gəmilərin tonnajının ölçülməsinə dair 22 aprel 1997-ci il 
tarixli konvensiya (114).

‘İpək yolu”nun bərpası nəqliyyatın digər sahələrini də öz 
işini beynəlxalq tələblər baxımından qurulmasına şərait yarat- 
mışdır. Avtomobil nəqliyyatı sahəsində respublikaya gələn və 
respublikadan çıxan xarici nəqliyyat vasitələrinə beynəlxalq avto
mobil daşımalannı tənzimləyən, idarə sistemini tətbiq edən Baş 
Nəqliyyat müfəttişliyi yaradılmış, Avropa və Asiyanm 20 dövləti 
ilə ‘İcazə sisteminin tətbiqi” barədə razılıq əldə edilmişdir. Bu 
sistemin tətbiqindən avtomobil nəqliyyatı 13 628 min dollar 
məbləğində gəlir götürmüş, onun xeyli hissəsi dövlət büdcəsinə 
keçirilmişdir (126, 1999, №1, s.44).

1998-ci ilin avqustunda Azəravtoyol Dövlət Nəqliyyat Kon- 
semi respublika hökumətinin köməyi ilə Nəqliyyat Nazirləri 
Avropa Konfransmın (NNAK) tam səlahiyyətli üzvlüyünə qəbul



edilmişdir. Azərbaycan nəqliyyatçılan NNAK-nın üzvü olan 
38 ölkənin ərazisində heç bir rüsum ödəmədən sərbəst və rahat 
halda istənilən sayda ikitərəfli və tranzit daşımalarmda iştirak 
etmək imkanı əldə etmişlər (126,1999, №1, s.44). Həmçinin Azər- 
baycan avtomobil nəqliyyatı Beynəlxalq Nəqliyyat İttifaqına və 
Beynəlxalq Ekspeditorlar Assosiasiyasının həqiqi üzvlüyünə 
qəbul edilmişdir (126, 1999, №1, s.44). Bütün bunlar Azərbaycan 
avtomobil nəqliyyatının Avropa nəqliyyat sisteminə inteqrasiya- 
sına kömək etmiş, beynəlxalq standartlara uyğunlaşmasına şərait 
yaratmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Tarixi İpək yolunun 
bərpası üzrə Beynəlxalq Bakı konfratısının qərarlarının yerinə 
yetirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqmda” 26 oktyabr 1998-ci il 
tarixli fərmanına (23, 27.X.1998) uyğun olaraq respublikamızın 
avtomobil nəqliyyatı bir çox beynəlxalq konvensiya və sazişlərə 
qoşulmuşdur. Bunlardan aşağıdakılan qeyd etmək olar:

-  Beynəlxalq avtomobil daşımalannı həyata keçirən nəqliyyat 
vasitələrinin işinə dair 1 iyul 1970-ci il Avropa sazişi;

-  Beynəlxalq yükdaşmıa kitabçası təqdim etməklə beynəlxalq 
yükdaşımalar haqqında 14 noyabr 1975-ci il tarixli Gömrük 
konvensiyası;

-  Beynəlxalq avtomagistrallar haqqmda 11 iyul 1970-ci il 
Avropa sazişi;

-  Yol hərəkəti haqqında 1968-ci il Vyana konvensiyası;
-  Konteynerlərə aid 1972-ci il Cenevrə konvensiyası;
-  Beynəlxalq yük daşmması müqaviləsi haqqında 19 may 

1956-cı il sazişi;
-  Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədi 

ilə müvəqqəti idxalı ilə bağlı 18 may 1956-cı il Gömrük kon- 
vensiyası;

-  Şəhərlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razı- 
laşdınlması haqqında 12 oktyabr 1982-ci il beynəlxalq konven- 
siyası;

-  Tez korlanatı qida məhsullannın beynəlxalq daşınması və 
bu daşımalar üçün təyin olunmuş xüsusi nəqliyyat vasitələri 
haqqında 1 sentyabr 1970-ci il sazişi;



-  Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşımalan 
haqqında 30 sentyabr 1957-ci il Avropa sazişi;

-  Təkərli nəqliyyat vasitələri, təkərli nəqliyyat vasitələrində 
quraşdınlan və ya istifadə olunan avadanlıq və hissələr üçün vahid 
texniki qaydalann və bu qaydalar əsasında verilən razılıqlann 
qarşılıqlı şəkildə tanınma şərtlərinin qəbul edilməsi haqqında 
20 mart 1958-ci il Cenevrə sazişi;

-  Təkərli nəqliyyat vasitələri, təkərli nəqliyyat vasitələrində 
quraşdırılan və ya istifadə olunan avadanlıq və hissələrə dair 
qlobal texniki qaydalann müəyyənləşdirilməsi haqqında 25 iyun
1999-cu il Cenevrə sazişi (11).

Belə bir cəhəti qeyd etmək lazımdır ki, dövlətimizin milli 
strateji maraqlannın reallaşdınlmasmda avtonəqliyyatm rolu, xüsu- 
silə qlobal iqtisadi layihələrdə iştirakı mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Təsadüfi deyil ki, təkcə 1998-2001-ci illərdə orta hesabla 
müxtəlif ölkələrdən respublikamıza 35 min yük maşını və 5 min 
avtobus daxil olmuşdur ki, bunlardan 10,5 min yük maşını və 
1,5 min avtobus TRASEKA dəhlizi ilə gəlmişdir (11).

“Tarixi İpək yolu”nun bərpası, respublikamızın milli ekoloji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsini də əsas məsələ kimi qarşıya 
qoymuşdur. Bu problemin hüquqi əsaslannı təmin etmək üçün 
Azərbaycan respublikası 15-ə qədər beynəlxalq konvensiyaya 
qoşulmuşdur. Bu konvensiyalardan xüsusi diqqəti cəlb edənlər 
aşağıdakılardır:

-  Ozon qatının qorunması üzrə 31 may 1985-ci il Vyana kon- 
vensiyası;

-  Gəmilərdən suyun çirklənməsinin qarşısının alınması üzrə 
22 aprel 1973-cü il və 1978-ci il London konvensiyası;

-  Sərhəddən keçən su axınlannm və beynəlxalq göllərin 
mühafizəsi və istifadəsi üzrə 1992-ci il Helsinki konvensiyası;

-  Ətraf mühitə dair məsələlər üzrə qərarlann qəbul edilməsində 
ictimaiyyətin iştirakı və informasiyalann alınması barədə 1998-ci 
il Danimarka konvensiyası;

-  Təhlükəli tullantılann sərhədlərarası daşınmasma və zərər- 
sizləşdirilməsinə nəzarət haqqmda 1998-ci il Bazel konven- 
siyası;



-  Bitkilərin qorunması üzrə 1951-ci il Roma konvensiyası (12).
Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Birliyi “Tasis” proqramı

çərçivəsində MDB-nin 6 ölkəsində, о cümlədən Azərbaycanda 
“Ekoloji informasiya, ictimaiyyətm təhsili və məlumatlılığı” regio
nal layihəsini həyata keçirir. Layihə 2000-ci ildə Azərbaycan 
Milli Məclisi tərəfindən ratifikasiya edilmiş, 2002-ci ilin iyunun- 
dan həyata keçirilməyə başlanmışdır. Layihə üçün 2,5 mln avro 
ayrılmış və 2004-cü ildə başa çatdınlması nəzərdə tutulmuşdur. 
Layihəni Hollandiyanın “Royal naskonik” şirkəti yerinə yetir- 
mişdir (180, 12.07.2003).

Nəqliyyatın mühüm sahələrindən olan dəmir yolu nəqliyyatı 
da dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya etmək, fəaliyyətini bey- 
nəlxalq standartlara uyğun qurmaq, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi- 
nin normal fəaliyyətini təmin etmək üçün bir çox beynəlxalq 
nəqliyyat qurumlanna üzv olmuşdur. Məsələn, Azərbaycan dəmir 
yolu nəqliyyatı “Nəqliyyat Nazirləri Konfransı Təşkilatma”, “Höku- 
mətlərarası Dəmir Yolu Əməkdaşlıq Təşkilatına”, “Beynəlxalq 
Dəmir Yolu İttifaqına” tam hüquqlu üzv qəbul edilmişdir (13, 
7.06.2001).

“Tarixi İpək yolu”nun bərpası ilə bağlı Respublika Preziden- 
tinin 26 oktyabr 1998-ci il tarixli qərannın həyata keçirilməsi ilə 
əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komi- 
təsi 1999-cu ilin iyununda Ümumdünya Gömrük Təşkilatının 
Maliyyə Komitəsinə üzv seçilmiş və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Gömrük Komitəsinin beynəlxalq konvensiyalara 
qoşulması haqqında” 11 fevral 2000-ci il tarixli fərmanını yerinə 
yetirərək bir sıra beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşdur. Bun- 
lardan эп mühümləri aşağıdakılardn-:

-  Beynəlxalq yükdaşınması müqaviləsi haqqında 19 may 
1956-cı il konvensiyası;

-  Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razı- 
laşdmlması haqqında 21 oktyabr 1982-ci il tarixli konvensiya;

-  Tez korlanan qida məhsullannın beynəlxalq daşınması və 
bu daşımalar üçün istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitələri haq- 
qında sazişin təsdiq edilməsi haqqmda 1 sentyabr 1970-ci il sazişi;



-  Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədilə 
müvəqqəti idxalının gömrük konvensiyasına qoşulmaq barədə 
18 may 1956-cı il tarixli Konvensiya və s. (47, 31.03.-6.04. 2000).

TRASEKA-nm 2002-2003-cü il üçün nəzərdə tutulan fəaliy- 
yət proqramında 16 layihə içərisində “Dövlət Dəniz Akademiya- 
sında və Dəniz Gəmiçiliyi rəhbərliyində kadrlann hazırlanması 
və yenidən hazırlanması” layihəsi də diqqəti cəlb edir. Bu layi- 
hədə Dəniz Akademiyasının texniki bazasmın Beynəlxalq Dəniz 
Təşkilatının mövcud konvensiyasına və Avropa konvensiyasına 
uyğun təkmilləşdirilməsi məsələsi qarşıya qoyulmuş, bu məq- 
sədlə 2 mln avro aynlmışdır (223,60). Göründüyü kimi, qeyd 
edilən dövrdə Azərbaycanın dəniz, avtomobil, dəmir yolu nəqliy- 
yatımn beynəlxalq nəqliyyat qurumlanna üzv olması, konvensiya 
və sazişlərə qoşulması, öz fəaliyyətlərini beynəlxalq konvensi- 
yaların tələblərinə uyğunlaşdınlması istiqamətində məqsədyönlü 
fəaliyyəti davam etdirilmişdir.

Bütün bunlar onunla əlaqədardır ki, nəqliyyat və infrastruk- 
tur sahələrinin dünya standartlarına uyğun yenidən qurulmasını 
tələb edən “İpək yolu”nun bərpası prosesində milli maraqlann 
beynəlxalq aləmdə siyasi cəhətdən qonmması üçün respublika- 
mızın bütün nəqliyyat sistemi beynəlxalq nəqliyyat qurumlarına 
üzv olmuş və mövcud olan beynəlxalq konvensiya və sazişlərə 
qoşulmuşdur.

“Yeni Ipək yolu”nun fəaliyyəti həm də mühüm ümumbəşəri 
problem olan terrorizmə qarşı mübarizənin apanlması, nüvə 
silahının yayılmasmın qarşısınm alınması kimi problemlərin 
həllinə də yaxmdan kömək etmək imkanına malikdir. Bu baxım- 
dan Azərbaycamn ABŞ-la terrorizmə qarşı mübarizədə six əmək- 
daşlığı, Azərbaycan ərazisindən uranın zənginləşdirilməsi ilə 
bağlı qurğuların və digər komponentlərin keçirilməsinin qarşısınm 
alınması, radioaktiv maddələri aşkar edən avadanlıqlann sərhəd- 
keçid məntəqələrində quraşdırılması üzrə tədbirlərin həyata 
keçirilməsi xarakterikdir.

“İpək yolu”nun bərpasınm siyasi zəruriliyi region ölkələrində 
münaqişələrin həlli, sabitliyin, əmin-amanlığın möhkəmləndiril-



məsi, bu sahədə strateji partnyorlann əldə edilməsi, humanitar 
missiyalarm həyata keçirilməsi zərurəti ilə də bağlıdır.

“İpək yolu”nun bərpasının milli, eləcə də beynəlxalq siyasi 
şərtlərindən biri də ‘İpək yolu” ölkələrinin təMükəsizliyinin təmin 
edilməsində regional təşkilatlann artan rolu ilə əlaqədardır. Bu 
baxımdan “GUAM”, “Qara Dəniz Iqtisadi Əməkdaşlıq” təşkilatı 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu təşkilatlann fəaliyyəti həm 
region ölkələrinin, həm də dünyanm apancı dövlətlərinin milli 
maraqlanna cavab verir (148,123).

“İpək yolu”nun bərpası həm də bu nəqliyyat dəhlizinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsini vacib məsələ kimi qarşıya 
qoymuşdur. Bu baxımdan 2002-ci ilin aprelində Türkiyənin Trab
zon şəhərində keçirilən zirvə görüşü mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Görüşdə nəqliyyat və eneıji dəhlizlərinin təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi sahəsində Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan rəhbər- 
liyi razılığa gəlmişlər (23, 30.04.2002). 2003-cü ilin iyulun 23-də 
isə bu barədə müvafiq saziş imzalanmışdır.

“İpək yolu”nun bərpasını şərtləndirən siyasi səbəblərdən biri 
də Cənubi Qafqazda siyasi sabitliyin, əmin-amanlığm təmin 
edilməsinə ABŞ, Türkiyə, İngiltərə kimi dövlətlərin köməyi ilə 
izah edilir. Bunun əksinə siyasi planda TRASEKA-nın mövqeyinin 
möhkəmlənməsinə qarşı Avrasiya məkanında Rusiya, İran və 
Ermənistan, Belorusiya çıxış edir. Belə ki, 2000-ci ilin sent- 
yabrında Sankt-Peterburqda İran, Rusiya, Hindistan və Oman 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsinə dair saziş 
imzalamışlar (236,2-3). Ermənistana gəldikdə isə onun rəhbərliyi 
hər vəchlə İpək yolunun onun ərazisindən keçməsinin əlverişli 
olmasını əsaslandırmağa cəhd edir. “İpək yolu”nun bərpasına 
həsr edilmiş Bakı konfransında çıxış edən Ermənistanın baş 
naziri E.Darbinyan TRASEKA proqramı çərçivəsində aşağıdakı 
marşrutlardan istifadə edilməsini təklif etmişdir. I Gürcüstanın 
Batumi Poti limanmdan başlayıb Yerevan-Naxçıvan-Iran- Culfa- 
Tehran-Mərkəzi Asiya marşrutu, bu yola əlavə avtomobil yolu
nun çəkilməsi; II Türkiyənin Qars şəhərindən başlayıb Ermənis- 
tanın Gümrü şəhərindən keçərək Tbilisiyə gedən dəmir yolu 
xəttinin bərpası; III İrəvan-Tbilisi avtomagistrallarınm yenidən 
çəkilməsi; IV Batumi-Gümrü-İrəvan avtomagistralının yenidən



çəkilməsi. Ermənistan tərəfi bu layihələrin TRASEKA proqra- 
mına daxil edilməsinə onlaraı maliyyələşdirilməsi üçün vəsait 
aynlmasını təbb etmişlər (126,1998, №4, s.8).

Rusiyanm isə “İpək yolu”nun bərpasına rəsmi münasibəti bu 
məsələyə həsr edilmiş 1998-ci il Beynəlxalq Bakı konfransında 
həmin ölkənin nümayəndə heyətinin başçısı Y.Kazantsevin çıxı- 
şında əks olunmuşdur. O, öz çıxışmda “Avropa-Qafqaz-Asiya” 
nəqliyyat dəhlizinin dəyər, səmərəlilik baxımından о qədər də 
əlverişli olmadığmı qeyd etmiş, fikrini əsaslandırmaq üçün göstər- 
mişdir ki, Rusiya dəmir yollarından istifadə etməklə taxıl və 
pambığın daşmrna tarifi TRASEKA marşrutuna nisbətən 1,7 dəfə, 
neft, əlvan metallann daşınması 1,2 dəfə ucuz başa gəlir. Həm- 
çinin o, TRASEKA proqramına uyğun olaraq nəqliyyat infra- 
strukturunun təkmilləşdirilməsinin böyük vəsait tələb etdiyini, 
həmin marşrutun Cənubi Qafqazdan keçən hissəsinin dik, yoxuşlu, 
aşmmlı dağlardan, seysmik təhlükəli zonalardan keçdiyini bildir- 
miş, əksinə, Rusiya ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizindən 
istifadə etməklə yüklərin 1 gün tez mənzilbaşına çatdırılmasının 
mümkün olduğunu göstərmişdir. Rusiya tərəfi yüklərin Çin və 
Mərkəzi Asiya ölkələrindən Qazaxıstan və Rusiya vasitəsilə 
Avropaya, Skandinaviyaya daşınmasını təmin edən Türksibin 
tranzit yol kimi Baltik dənizinə, Skandinaviya ölkələrinə çıxan 
Cənub-Şimal istiqamətində 9 saylı Krit dəhlizi kimi nəqliyyat 
xətləri ilə əlaqələndirilməsini təklif etmişdir (126,1998, №4, s.8).

İran tərəfinə gəldikdə isə Bakı konfransında iştirak edən bu 
ölkənin nümayəndə heyətinin başçısı Rəhman Dadman İran 
ərazisinin “Yeni İpək yolu” üçün daha əlverişli olduğunu 
əsaslandırmağa çalışmış, Xəzər dənizi sahilində yerləşən Astara, 
Ənzəli, Nouşəhr, Əmirabad limanlannın bu baxımdan əhəmiy- 
yətli olduğunu qeyd etmişdir (126, 1998, №4, s.32).

Son zamanlarda Azərbaycan öz tranzit potensialını artırmaq 
üçün Şimal-Cənub dəhlizinə qoşulmaq üçün konkret addımlar 
atmışdır. 2005-ci il sentyabr ayının 20-də imzalanmış 984 II-Q 
saylı Azərbaycan Respublikasının qanvmu ilə respublikamız 
“Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi haqqında” sazişə



qoşulmuş (177, 2006, №3, s.20), həmçinin İranın TRASEKA dəh- 
lizinə qoşulması üçün müvafiq şərait yaratmışdır. Rusiya tərəfi 
isə özünün enerji daşıyıcılarının və digər məhsullarınm İran və 
Türkiyəyə ötürülməsində Azərbaycanın nəqliyyat-kommunikasiya 
marşrutlanndan istifadə etməyi qərara almışdır. Bütün bunlar 
onu göstərir ki, Azərbaycanın tranzit nəqliyyat qovşağı ölkəsi 
kimi son dərəcə əlverişli coğrafi məkanda yerləşməsi Rusiya və 
İratı kimi ölkələrin onunla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı inkişaf 
etdirməyə vadar edir.

“İpək yolu”nun bərpasının siyasi zəruriliyi həm də bu yolun 
türk xalqlannın iqtisadi, siyasi, mənəvi birliyinin möhkəmlən- 
dirilməsində mühüm amillərdən birinə çevrilməsi ilə əlaqədar- 
dır. Türkdilli ölkələrin dövlət başçılannm sammitləri, xüsusilə
1998-ci ilin iyulun 9-da Qazaxıstanm Astana şəhərində və 2000-ci 
ilin aprelində Bakıda keçirilmiş Türk respublikalan dövlət 
başçılannın VI zirvə toplantılan bu baxımdan diqqəti cəlb edir. 
Bu toplantılarda “İpək yolu”nun əhəmiyyəti xüsusi qeyd edilmiş 
və göstərilmişdir ki, bu yol türk xalqlannı ticarət-iqtisadi, mədəni- 
humanitar və siyasi-diplomatik baxımdan birləşdirir (177, 2006, 
№3, s.16). ‘İpək yolu” üzərində yerləşən Özbəkistan, Turkmenis
tan, Qazaxıstan, Qırğızıstan kimi dövlətlərlə iqtisadi əməkdaş- 
lıqla yanaşı, dövlətlərarası siyasi əlaqələrin inkişafı, Türkiyənin 
TRASEKA proqramı üzrə layihələrə fəal qoşulması bunu bir 
daha sübut edir. Təkcə 2002-ci ildə Türkiyə ilə 156218,7 min 
dollarlıq idxal, 83396,5 min dollarlıq ixrac, Qazaxıstanla
149793,9 min dollarlıq idxal, 11569,9 min dollarlıq ixrac, 
Özbəkistanla 1410,2 min dollarlıq idxal, 3830,3 min dollarlıq 
ixrac, Türkmənistanla 119778,4 min dollarlıq idxal, 8667,1 min 
dollarlıq ixrac, Qırğızıstanla 678,6 min dollarlıq idxal, 1102,2 min 
dollarlıq ixrac əməliyyatlan apanlmışdır (34,638). Qeyd etmək 
lazımdır ki, hələ 1993-cü ildən başlayaraq keçirilən “Türk döv- 
lətlərinin və toplumlannın dostluq, qardaşlıq qurultaylan” ilə 
yanaşı, TRASEKA proqramı çərçivəsində genişlənən inteqrasiya 
proseslərinin də Türk dövlətlərinin siyasi və mənəvi birliyinin 
möhkəmlənməsində böyük rolu olmuşdur (179, 291). 2007-ci 
ilin noyabnn 17-20-də Bakıda keçirilmiş türk dövlətləri və



təşkilatlannın XI dostluq və qardaşlıq qurultayı bu işin uğurla 
davam etdiyini bir daha sübut etmişdir.

“İpək yolu”mm Ьэфавшш milli у э  regional siyasi amillərin- 
dən biri də bu prosesə yardım edən strateji əməkdaşlıq təşkilat- 
lannın yaradılması ilə şərtlənir. Belə təşkilatlardan biri 1997-ci 
ilin noyabnn 25-də Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldovanm,
1999-cu ildə isə Özbəkistanın da daxil olduğu (2003-cü ildə 
Özbəkistan bu təşkilatdan çıxdığın rəsmən elan etmiş) GUAM 
təşkilatıdır (140,158-159). Bu, beynəlxalq məsələlərdə birlik, 
vahid strateji xətt nümayiş etdirməyi öhdəsinə götürən regional 
əməkdaşlıq təşkilatıdır. ABŞ bu təşkilatın formalaşmasına yaxın- 
dan kömək göstərmişdir. Hazırda bu qurum fəaliyyətini davam 
etdirir və “İpək yolu” proqramının üzvü olan gənc türk dövlət- 
lərini ticarət-iqtisadi, mədəni-humanitar və siyasi-diplomatik 
baxımdan birləşdirir (140,158-159). ABŞ bu quruma Rusiyanın 
və İranın təziqlərinə qarşı bir vasitə kimi baxır. GUAM ölkələri 
dövlət başçılanmn Vaşinqtonda qəbul etdiyi bəyanatında təşkilatm 
məqsədi belə ifadə olunmuşdur: “Təhlükəsizliyin bölünməz oldu- 
ğunu etiraf edərək, milli, regional, qlobal siyasətdə sülh у э  təhlü- 
kəsizlik üçün təhlükə yarandıqda öz səylərini birləşdirməkdir” 
(23,2.02.2000). GUAM-ın yaradılması XX əsrin sonunda dün- 
yanın yenidən nizamlanması prosesinin üzvi tərkib hissəsidir 
(126, 1999, №12, s.252).

Qeyd etmək lazımdır ki, ‘İpək yolu”nun Ьэфавх ilə neft 
strategiyası arasmda six əlaqə vardır. Neft amili isə, öz növbə- 
sində, beynəlxalq münasibətlərə, geosiyasi maraqlara əsaslı təsir 
göstərir. Dünyanm эп güclü, fövqəldövləti olan ABŞ эгэЬ dün- 
yasının, Xəzər hövzəsinin, Mərkəzi Asiyanın neft ehtiyatlannı 
öz təsirində saxlamaqla Avropa iqtisadiyyatını və siyasətini öz 
marağına uyğun yönəltməyə çalışır (179,361). ABŞ Energetika 
Nazirliyinin hesablamalanna görə, Xəzər dənizində 27,5 mlrd 
ton neft, 50 mlrd kub m qaz ehtiyatı vardır (179, 192). Belə olan 
şəraitdə, təbii ki, ABŞ regionun neft ehtiyatlanndan faydalanmaq 
üçün TRASEKA kimi qlobal layihələrin həyata keçirilməsində 
maraqlı olduğunu açıqca nümayiş etdirmişdir.



“İpək yolu”nun bərpasmın respublikamız üçün strateji və 
siyasi cəhətdən əhəmiyyəti həm də aşağıdakılarla izah edilir:

-  Azərbaycanın digər dövlətlərb iqtisadiyyat, siyasət, təhlü- 
kəsizlik sahəsində əlaqələrinin genişləndirilməsinə yardım edir.

-  Bakı transnəqliyyatın təhlükəsizliyini təmin edən beynəl- 
xalq mərkəzlərdən birinə çevrilir;

-  Şərq-Qərb ölkələri arasında Azərbaycan əlaqələndirici döv- 
lətə çevrilir;

-  Azərbaycan özünün sülh siyasətini bir daha dünyaya bəyan 
etmək üçün əlavə imkan qazanır. Çünki sabitlik olmadan nə ‘İpək 
yolu”, пэ də nefit strategiyası həyata keçirilə bilməz (179,184-189).

Belə bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, “Ipək yolu”nun 
bərpası, eneıji dahlizinin fəaliyyəti nəticəsində NATO Azərbay- 
canın siyasi-hərbi təhlükəsizliyinin möhkəmlandirilmasində mühüm 
yer tutmağa başlamışdır. Тэксэ 2004-cü ildə ABŞ Azərbaycana 
hərbi məqsədlər üçün 12 mln dollar vəsait ayırmışdır.

“İpək yolu”nun bərpasının mühüm siyasi amillərindən biri 
də bu nəqliyyat dəhlizi üzərində yerləşən ölkələrin elm və 
mədəniyyətlərin qarşılıqlı mübadiləsi, ümumbəşəri dəyərlərdən 
faydalanmaq zərurəti ilə bağlıdır. Məsələn, 1994-cü ilin avqus- 
tunda Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhlulzadənin Nyu-Yorkda 
BMT binasında sərgisinin açılması (179,197), 1997-ci ilin mar- 
tında ABŞ-ın Florida ştatında Altay Sadıxzadənin fərdi sərgisinin 
açılması (215,7.08.1997) bu baxımdan diqqətə layiq olmuşdur. 
Azərbaycanın ABŞ-la mədəni əməkdaşlığında respublikamızın 
Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti Vətən 
böyük rol oynamışdır. Vətən cəmiyyətinin xətti ilə hər il Azər- 
baycana ABŞ-dan və digər qərb ölkələrindən xeyli sayda ictimai 
xadimlər, alimlər, incəsənət xadimləri gəlmiş və oraya qarşılıqlı 
səfərlər təşkil olumnuşdur (215,11.03.1997).

“İpək yolu”nun bərpası prosesinin mənəvi, tərbiyəvi əhəmiy- 
yəti də vardır. “Yeni Ipək yolu”nun açılması gənc nəslin milli 
dövlətçilik, vətənpərvərlik ənənələri ruhunda tərbiyə edilməsinə, 
milli ideologiyanm formalaşmasına kömək edir. Gənc nəslə belə 
bir ideyanı aşılayır ki, “İpək yolu”nun bərpası, dünya ölkələri ilə 
iqtisadi, elmi-texniki, mədəni əlaqələrin genişlənməsi ölkəmizin



iqtisadi qüdrətinin artmasına, dünyada tamnmasına, demokratik 
imicinin formalaşmasına, sosial-iqtisadi tərəqqisinə, dövlətçiliyi- 
nin möhkəmlənməsinə səbəb olacaqdır.

‘İpək yolu”nun bərpasının siyasi zəruriliyindən danışarkən 
belə bir cəhətə də diqqət yetirmək lazımdır ki, əgər qədim və 
orta yüzilliklərdə “İpək yolu” Şərqdən Qərbə doğru uzatıırdısa, 
Şərq mallannı Qərb dünyasına çatdırırdısa, indi isə Qərbdən 
Şərqə doğru çəkilməyə başlamışdır və bu işdə Qərb ölkələri 
daha çox maraqlıdır. Sözsüz ki, bu amil bir tərəfdən Qərbin 
Şərqdə gedən siyasi proseslərə maraq göstərməsi, Şərqin, İslam 
dünyasının mənəvi və mədəni dəyərlərinin dünya ölkələrinə 
yayılması, digər tərəfdən isə Qərbin yeni geosiyasi şəraitdə Şərq- 
dəki ucuz xammal mənbələrindən, işçi qüwəsindən faydalan- 
maq zərurəti ilə bağlı olmuşdur.

Beləliklə, “Tarixi İpək yolu”nun bərpası keçmiş Sovet 
Ittifaqı məkanında baş vermiş köklü dəyişikliklərlə bağlı olaraq 
həm beynəlxalq, həm də milli у э  regional siyasi amillərlə 
əlaqədardır. Bu prosesdə Avropa Birliyi, ABŞ, Türkiyə, kimi 
dövlətlər Cənubi Qafqazda sabitliyin təmin edilməsində, bazar 
iqtisadiyyatı yolu ilə gedən Qərb demokratiyasına uyğun meyar- 
lara əsaslanan müstəqil dövlətlərin dünya birliyinə inteqrasiya 
edilməsində, regionun zəngin sərvətlərinin, xüsusilə Azərbaycanın 
karbohidrogen ehtiyatlannın çıxanlmasında, Avropa və dünya 
bazarlarına çatdınlmasında, eneıji mənbələri üzərində nəzarətin 
yaradılmasında çox ciddi şəkildə maraqlıdırlar. Rusiya isə heç 
cür bununla banşmaq istəmir, iqtisadi birlik, kollektiv təhlükə- 
sizlik sistemi yaradılması yolu ilə öz itirilmiş mövqeyini bərpa 
etməyə çalışır, bu işdə Ermənistan kartmdan da məharətlə isti- 
fadə edir. İran da ABŞ-ın Cənubi Qafqazda möhkəmlənməsin- 
dən narahatdır, Xəzərin statusu, Islami dəyərlərin qorunması adı 
altında Rusiya ilə birlikdə fəal iş birliyi yaratmağa çalışır. 
Region ölkələri içərisində Azərbaycan və Gürcüstan öz milli 
dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi, bazar iqtisadiyyatı prinsip- 
larinin tətbiq edilməsi, Avropa Birliyi ilə six əməkdaşlıq, dünya 
birliyinə inteqrasiya prosesinin dərinləşdirilməsi istiqamətində 
ciddi addımlar atırlar. Bu da dövlətçiliyimizin iqtisadi və siyasi



cəhətdən gücləndirilməsinə, dünya dövlətləri sırasında ölkəmi- 
zin layiqli yer tutmasına, demokratik imicinin yüksəlməsinə, sülhə, 
sabitliyə, xalqımızın maddi rifah halınm yaxşılaşmasına şərait 
yaradır. “Yeni İpək yolu”nun bərpası həmçinin Azərbaycanın və 
digər region ölkələrinin Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasə- 
tinə uğurla qoşulmasma imkan vermişdir.

“İpək yolu”nun bərpasının mühüm siyasi amillərindən biri 
də yeni geosiyasi münasibətlərdə Cənubi Qafqazın yeri məsələsi 
ilə bağlıdır. “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dahlizinin TRASEKA 
proqramının həyata keçirilməsi, Xəzərin eneıji ehtiyatlanndan 
birgə istifadəyə dair “əsrin müqaviləsi”nin reallaşduılması, Bakı- 
Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac kəmərinin çəkilməsi, Bakı-Tbilisi- 
Ərzurum qaz kəmərinin inşası və sair bu kimi layihələrin həyata 
keçməsi Cənubi Qafqazın, о cümlədən Azərbaycanın milli təh- 
lükəsizliyini möhkəmlətmək, regional əməkdaşlığı sürətləndir- 
mək, sülhü, əmin-amanlığı təmin etmək işinə xidmət edir. ‘İpək 
yolu”nun bərpası XXI əsrdə dünyanın bir çox ölkələrini, о cüm- 
lədən Qafqazı vahid iqtisadi məkanda birləşdirmək, onun Asiya 
ilə Avropa arasında iqtisadi, siyasi və mədəni körpü rolunu 
uğurla həyata keçirməsi işinə yardım edir (14,38). Azərbaycan 
Prezidenti Heydər Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Eduard 
Şevardnadzenin 1996-cı ilin martin 8-də görüşü zamanı “Qafqaz 
regionunda sülh, sabitlik və təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan- 
Gürcüstan birgə bəyannaməsinin qəbul edilməsi, “Ümumi Qaf
qaz evi” ideyasının irəli sürülməsi, dünyanın zəngin mədəniyyət 
beşiyi olan Qafqaz xalqlannm və dövlətlərinin mədəni irsinin və 
dövlətçilik ənənələrinin qorunmasını, inkişaf etdirilməsini, 
Qafqaz dövlətlərinin beynəlxalq birlik tərəfindən qəbul edilmiş 
sərhədlərinin hamı tərəfindən tanınmasmı, ərazi toxunulmazlı- 
ğının təmin edilməsini, xalqlann və dövlətlərin mədəni əlaqələri- 
nin genişbndirilməsinə şərait yaradılmasını nəzərdə tutur (86,367).

Göründüyü kimi, yeni geosiyasi şəraitdə Cənubi Qafqazın, 
xüsusilə Azərbaycamn rolu və əhəmiyyəti artır. Azərbaycan tərəfi 
aydın başa düşür ki, “sülh mədəniyyətinin” tərkib hissəsi təkcə 
sülh uğrunda deklarativ mübarizə apanlması, bəyannaməbr qəbul 
edilməsi ilə nəticəbnən siyasi görüşbr keçirilməsi deyil, həm də



məqsədyönlü geosiyasi və iqtisadi siyasət yeridilməsi, azad ticarət 
və iqtisadi məkan uğrunda mübarizədən ibarətdir (28,12).

Tarixi inkişaf, beynəlxalq hüquq, müasir siyasi proseslər 
Qafqaz xalqlannın bir-birinin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə 
hörmət edilməsi əsasında yaxınlaşmasını tələb edir ki, bu pro- 
sesdə də Azərbaycan həlledici rola malikdir. Vaxtilə bunu 
uzaqgörənliklə dərk edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
yaradıcısı M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan Cümhuriyyəti’’ əsərində 
yazmışdır: “Bakı yalnız dünyanın nəzərini cəlb edən petrol 
mənbələrinə malik deyildir. Kaspi dənizi эп mühüm bir limana 
malikdir. Bura İran, Türküstan və Rusiya ilə Avropanı əlaqələndi- 
гэп mühüm bir ticarət mərkəzidir, ikinci, bir Istanbuldur” (181,52).

Göründüyü kimi, Qafqaz coğrafi, tarixi-etnik baxımdan diq- 
qəti cəlb edən bir bölgədir. Burada 128-э qədər müxtəlif xalq, 
etnik birliklər yaşayır, öz zəngin mineral ehtiyatlanna, kommu- 
nikasiya xətlərinin əlverişliliyinə görə Azərbaycan xüsusilə fərq- 
lənir və Cənubi Qafqazdakı siyasi proseslərə geniş təsir imkan- 
lanna malikdir (179, 336). Azərbaycanın Qafqaz siyasi strategiyası 
regionda sülh, əmin-amanlıq qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitinin 
yaradılmasına, problemlərin siyasi danışıqlar yolu ilə həllinə 
yönəlmişdir. Bu prosesdə, artıq yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 
Azərbaycanın əlverişli məkanda yerləşməsi, zəngin sərvətlərinin 
olması, xarici investisiyalann böyük həcmdə axını, ərazisindən 
çox mühüm kommunikasiya xətlərinin keçməsi inteqrasiya pro- 
seslərinin genişlənməsinə, sabitliyə təkan verən başlıca amillər- 
dən birinə çevrilmişdir (179, 336).

“İpək yolu”nun bərpasım şərtləndirən mühüm siyasi səbəblər- 
dən biri də dünyanın bəlası, “ağ ölüm” sayılan narkotik mad- 
dələrin İpək yolu ölkələrində qanunusuz dövriyyəsinin qarşısının 
alınması zərurəti ilə əlaqədardır. Bu baxımdan Ümumdünya 
Gömrük Təşkilatının yardımı ilə 2004-cü il yanvar ayının 22-də 
Bakıda keçirilən, 26 ölkənin və 10 beynəlxalq təşkilatın iştirak 
etdiyi “Böyük İpək yolu dövlətlərində narkotik vasitələrin qanun- 
suz dövriyyəsinə qarşı mübarizə” adlı beynəlxalq konfrans diqqəti 
cəlb edir. Konfransda qlobal xarakter almış bu bəlaya qarşı birgə 
mübarizə apanlması qərara alınmışdır (129,23.02.2004).



Beləliklə, “Yeni İpək yolu”nun yaradılması obyektiv siyasi 
zərurətdən irəli gələrək milli, regional və beynəlxalq xarakterli 
siyasi amillərlə bağlı olmuşdur. XX əsrin sonlannda dünyada 
baş verən köklü dəyişikliklər -  Sovet Ittifaqının süqutu, sosializ- 
min bir sistem kimi dünya siyasi səhnəsindən silinib getməsi, 
yeni beynəlxalq münasibətlərin formalaşması, postsovet məka- 
nında müstəqil dövlətlərin yaranması, onlann öz milli dövlət- 
çiliyini möhkəmlətmək üçün Qərbə üz tutmaları baş vermişdir. 
Digər tərəfdən isə yeni geosiyasi şəraitdə dünyamn ABŞ, Avropa 
Birliyi kimi başlıca güc mərkəzlərinin postsovet məkanında öz 
təsir imkanlannı artmnaq, bu ölkələrdə bazar iqtisadiyyatının, 
qərb demokratiyası ənənələrinin inkişaf etdirmək, Xəzər hövzə- 
sinin zəngin eneıji daşıyıcılan hesabına özlərinin və müttəfiq- 
lərinin Iran körfəzindən olan eneıji asılılığına son qoymaq, 
xüsusən də Cənubi Qafqaz dövlətlərini Rusiyanın, İranın və 
Çinin təsirindən qorumaq, Avropa və Asiyaya yaxınlaşmasına 
yardım etməyə yönəlmiş səyləri artmışdu- (179, 384).



III FƏSİL 
“İPƏK YOLIP’NUN BƏRPASI 

VƏ AZƏRBAYСANIN İQTİSADİ İNKİŞAFI

3.1. Nəqliyyat sisteminin və rabitənin yenidən qurulmasında 
və inkişafında “İpək yolu”nun rolu

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi, dünyada 
gedən qloballaşma prosesi Azərbaycanm milli nəqliyyat struk- 
turlannın dünya nəqliyyat sisteminə inteqrasiya prosesinin sürət- 
ləndirilməsini zəruri etmişdir. Bu zaman güdülən əsas məqsəd 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi, region ölkə- 
ləri ilə nəqliyyat əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi, nəqliyyatda təh- 
lükəsizliyin təmirı edilməsi, hüquqi bazasınm genişləndirilməsidir. 
Qarışıq yükdaşıma coğrafiyasının genişlənməsi, beynəlxalq nəq- 
liyyat təşkilatlannda ölkəmizin fəal iştirak etməsi, beynəlxalq 
konvensiya və sazişlərə qoşulması, yükdaşımalara nəzarətin artı- 
nlması, informasiya şəbəkəsinin genişləndirilməsi dövlətimizin 
nəqliyyat siyasətinin prioritet istiqamətlərini təşkil edir. Bu siya- 
sətə uyğun olaraq Azərbaycan respublikası nəqliyyat sahəsində 
Qara dəniz və Xəzər dənizi hövzəsi ölkələri ilə, Avropa Birliyi 
ilə əməkdaşlığı mərhələ-mərhələ inkişaf etdirməyə səy göstərir. 
Bu baxımdan regional və beynəlxalq əməkdaşlıq modeli kimi 
TRASEKA dəhlizinin inkişafı qonşu ölkələrlə, Transavropa 
ölkələri ilə əlaqələrin genişlənməsinin əsaslannı müəyyən edir. 
Son dövrlərdə regionda yüksək sürətlə artan ticarət əlaqələri 
nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını, nəqliyyat dəhlizlərinin 
rəqabət qabiliyyətinin artınlmasını, dəqiq, nizamlanmış nəqliy- 
yat əlaqələrini, yükdaşıma prosesinin sürətləndirilməsini, istis- 
mar olunan nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyini və yüklərin 
etibarlı şəkildə qorunmasını tələb edir.

İstehsala xidmət edən, dövriyyə sahəsində fəaliyyət göstərən, 
этэк  bölgüsünün inkişafı, iqtisadi rayonlann ixtisaslaşması,



daxili və xarici ticarət mübadiləsi prosesində yaranan istehsal 
münasibətlərini tənzim edən nəqliyyat sistemi bütün tarixi dövr- 
lərdə olduğu kimi, dövlət müstəqilliyimizin möhkəmləndiyi, 
qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin genişləndiyi müasir 
şəraitdə də xalqların iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrində mühüm 
rol oynayır. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində dünya ölkələri 
arasında gedən inteqrasiya prosesində bir sıra sosial-iqtisadi 
amillərlə yanaşı, nəqliyyat-iqtisadi əlaqələrin və rabitənin tək- 
milləşdirilməsi də mühüm məsələ kimi qarşıda durur.

Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə geniş əlaqələr saxlamağa 
imkan verən əlverişli geosiyasi məkanda yerləşməsi, zəngin təbii 
sərvətlərinin, inkişaf etmiş nəqliyyat infrastrukturunun olması 
onun beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinə nisbətən asan qoşulmasma 
imkan vermişdir. Bu prosesin reallaşdınlmasmda, nəqliyyat-iqtisadi 
əlaqələrin operativ, elmi idarə olunmasmda, əlaqələndirilməsində 
isə, sözsüz ki, inkişaf etmiş müasir informasiya texnologiyala- 
rının rolu artmaqdadır. Bu baxımdan ‘İpək yolu”nun bərpasının 
bütün cəhətlərinin, о cümlədən nəqliyyat sisteminin və rabitənin 
yenidən qurulmasında və inkişafındakı rolunun öyrənilməsi zəruri 
məsələlərdən biridir.

Problemin zəruriliyi, hər şeydən əwəl, onunla izah edilir ki, 
“İpək yolu”nun bərpası Azərbaycan iqtisadiyyatının mühüm bir 
hissəsini təşkil edən, xalq təsərrüfatınm normal fəaliyyətinə imkan 
yaradan, neft sənayesindən sonra dövlət büdcəsinə sanballı gəlir 
gətirən nəqliyyat sisteminin, həmçinin digər infrastruktur sahəsi 
olan rabitənin güclü inkişafını tələb edir. Bu isə öz növbəsində 
regional və beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə, ticarə- 
tin inkişafma, region ölkələrində sülhün, sabitliyin təmin edilmə- 
sinə, dövlətçiliyimizin iqtisadi və siyasi cəhətdən güclənməsinə 
şərait yaradır.

Respublikanın ümumi nəqliyyat sektorunda yükdaşımalann 
həcminə görə nəqliyyat növlərinin xüsusi çəkisi müxtəlifdir. 
Belə ki, təkcə 2002-ci ildə ölkə üzrə daşmmış yüklərin 54,6 %-i 
avtomobil, 17,7 %-i dəmir yolu, 11,6 %-i dəniz, 16,1 %-i boru 
kəməri nəqliyyatının payma düşmüşdür (34). Apanlmış tədqi- 
qatlar həmçinin sübut edir ki, Avrasiya nəqliyyat dəhlizində



yükdaşımalarda əsas yeri dəmir yolu, sonrakı yeri isə dəniz nəq- 
liyyatı tutur. Dəhlizdə tranzit daşımalarda isə birinci yeri dəniz, 
sonrakı yeri isə dəmir yolu nəqliyyatı tutur. Respublika üzrə 
təkcə 2004-cü il ərzində nəqliyyat sahəsində göstərilən xidmət- 
lərin ümumi həcmi 5,2 trilyon manat olmuşdur (7). Müxtəlif 
illərdə nəqliyyat növləri üzrə yükdaşımanın özünəməxsus xüsusi 
çəkisi və strukturu olmuşdur. Bunu cədvəl 3.1-də verilmiş statis- 
tik göstəricilərdən aydın görmək olar (35).

Cədvəl 3.1

Azərbaycan Respublikasında müxtəlif nəqliyyat növləri 
üzrə yükdaşımanm illər üzrə faizlə nisbəti

Nəqliyyat
növləri 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Dəmir yolu 28,9 21,5 24,6 20,6 19,8 16,6 17,7 18,5
Dəniz 6,4 13,6 14,9 10,7 11,0 11,1 11,6 12,1
Hava 0,01 0,10 0,10 0,10 0,05 0,03 0,03 0,03
Boru kəmər 9,5 31,5 26,3 22,0 18,8 17,8 16,1 15,7
Avtomobil 55,2 33,3 34,1 46,6 50,4 54,5 54,6 53,7

Cədvəlin təhlili göstərir ki, müstəqilliyin müxtəlif illərində 
nəqliyyat növləri üzrə ümumi yükdaşımada ilkin yeri avtomobil 
nəqliyyatı, sonrakı yerləri isə dəmir yolu, dəniz, boru-kəməri və 
hava nəqliyyatı tutmuşdur. Avrasiya nəqliyyat dəhlizi fəaliyyətə 
başladıqdan sonra ilkin yerdə dəmir yolu nəqliyyatı, sonrakı 
yerlərdə isə dəniz, avtomobil və hava nəqliyyatı durur. Təbii ki, 
yükdaşımada nəqliyyat növləri üzrə formalaşmış müvafiq struk- 
tur yükdaşmıalardan əldə olunan gəlirlərdən birbaşa asılılıq yara- 
dır. Bununla belə, hansı nəqliyyat növünün yükdaşımada irəlidə 
getməsindən asılı olmayaraq, bu prosesin ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafında mühüm rolu vardır.

Respublika nəqliyyat sisteminin mühüm tərkib hissəbrindən 
birini dəmir yolu nəqliyyatı təşkil edir. Təkcə 2005-ci ildə ümumi 
nəqliyyat sektorunda daşınmış 128 008 min ton yükün 20,5 %-i 
və ya 26 201 min tonu dəmir yolu nəqliyyatının payma düş-



müşdür (32) TRASEKA proqramı çərçivəsində fəaliyyət göstərən 
Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində isə bu 
müddətdə daşınmış 46 740,5 min ton yükün 52,8 %-i və ya
24 684,56 min tonu dəmir yolu nəqliyyatı vasitəsilə daşınmışdır 
(8). “Yeni İpək yolu”nun fəaliyyəti respublika dəmir yolu nəq- 
liyyatının dünya standartlanna uyğun yenidən qurulmasmı tələb 
etmişdir. Bu məqsədlə Avropa Birliyi TRASEKA proqramına 
uyğun olaraq texniki yardım layihəsi çərçivəsində dəmir yolu 
üçün ümumi dəyəri 13 mln avro olan 10 layihə reallaşdırmışdır 
ki, bunlann da 6-sının birbaşa Azərbaycana aidiyyəti olmuşdur.

Avropa Birliyi dəmir yollannın bərpası ilə bağlı həmçinin 
TRASEKA proqramı çərçivəsində ümumi büdcə dəyəri 
22 075 min avro olan 4 investisiya yardım layihəsi hazırlamışdır 
ki, bunlarm 4-nün də Azərbaycana aidiyyəti vardır. Azərbaycanla 
bağlı həyata keçirilən layihələr aşağıdakılardır:

1) “Qafqaz dəmir yollannın bərpası” adlı investisiya yardım 
layihəsi;

2) “Bakıda dəmir yolu çənlərinin yuyulması” adlı investisiya 
yardım layihəsi;

3) “Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan dəmir yollan üçün 
kommunikasiya və siqnalizasiyanın təkmilləşdirilməsi ilə əlaqə- 
dar optik kabel xəttinin alınması” üzrə investisiya yardım layihəsi;

4) “Azərbaycan dəmir yolu üçün çənlərin alınması” haqqmda 
investisiya yardım layihəsi (223, 52).

“İpək yokTnun bərpası ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət Dəmir 
Yolu Idarəsində Rumıniya dəmir yolunun baş nümayəndəliyi 
fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Nümayəndəliyin əsas vəzifəsi 
Konstansa-Batumi Ьэгэ-keçidindən istifadə etməklə TRASEKA 
dəhlizinə yük axını cəlb etmək, Qafqaz, Mərkəzi Asiya və dünya- 
nın hər hansı bir nöqtəsi ilə əməkdaşlığın genişləndirilnıəsidir 
(244, 2002, №2, s.5). Qeyd etmək lazımdır ki, bu nümayəndəliyin
108 vaqon götürə bilən 2 gəmi-bərəsi vardır ki, bunlar da ayda
2 dəfədən az olmayaraq Konstansa-Batum, Konstansa-Derinje 
istiqamətində üzürlər (244,2002, №2, s.5).

TRASEKA proqramı çərçivəsində dəmir yolu nəqliyyatının 
köməkçi sahələrinin yaradılması istiqamətində də müəyyən işlər



apanlmışdır. Belə ki, 2002-ci ilin maymdan dəmir yolu yatağına 
döşəmək üçün dəmir-beton şpallar istehsal edən zavodun tikin- 
tisinə başlamlmış, həmin il avqustun 14-də Bakının Dəməgül qəsə- 
bəsində zavodun təntənəli açılışı olmuşdur. Ərazisi 5 min kv km 
olan bu zavod эп müasir alman texnologiyası əsasında Almani- 
yanın “SP Volter Bay” və Türkiyənin “Tele-lnşaat” firması tərə- 
findən Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının Azərbaycanda 
dəmir yolu təsərrüfatının inkişafı üçün ayırdığı 20,2 mln avro 
kredit əsasında inşa edilmişdir. Zavodun tikintisinə 2,4 mln dol
lar xərclənmişdir. Normal fəaliyyətə başladıqdan sonra müəs- 
sisənin istehsal gücü gündəlik 200 vahid olmaqla ildə 350 min 
şpal təşkil edir. Bu zavod yaxın xaricə də şpal ixrac edə bilər. 
2002-ci ilin sonuna kimi zavodda 130 min şpal istehsal edil- 
mişdir ki, bu da 75 km-lik dəmir yolu xətti üçün kifayətdir. 
Lakin bu zavod 1 ildən sonra fəaliyyətini dayandırmışdır.

2005-ci ildə Hacıqabulda yeni şpal zavodunun tikintisinə 
başlamlmış, 2006-cı ilin sonunda inşaat işləri başa çatmışdır. Bu 
zavod Qafqaz regionu və Xəzər dənizi hövzəsi ölkələrində müa- 
sir standartlara cavab verən bu tipli yeganə müəssisədir. Zavod 
ildə 240 min ədəd şpal istehsal etmək imkanına malikdir ki, bu 
da 70-80 km dəmir yolu xəttinin tikintisi üçün kifayətdir. Ölkə 
prezidenti İlham Əliyev 2007-ci ilin avqustunda Hacıqabulda 
olarkən bu zavodun işi ilə tanış olmuşdur (23, 25.08.2007).

Qeyd etmək lazımdır ki, şpal istehsalı Azərbaycan Dövlət 
Dəmir Yolu İdarəsinə ildə 2 mln dollara qədər vəsaitə qənaət 
etməyə imkan yaratmışdır (244, 2002,№2,s.5).

“Tarixi İpək yolu”nun bərpası ilə əlaqədar dəmir yolu nəq- 
liyyatının inkişafı istiqamətində mühüm addımlardan biri də 
sahənin maddi-texniki bazasınm yeniləşdirilməsidir. Bu istiqamətdə 
artıq müəyyən işlər görülmüşdür. Avropa Yenidənqurma və Inki- 
şaf Bankının verdiyi 4,5 mln avro kredit əsasında Avstriyadan 
Azərbaycana yeni dəmir yolu vaqonlannın gətirilməsi (206,164),
2001-ci ildə Almaniyanın “Simens” firması tərəfindən Bakı- 
Böyük-Kəsik stansiyası arasında ümumi uzunluğu 503 km olan 
fiber optik rabitə xəttinin çəkilməsi buna misal ola bilər. Sonuncu 
rabitə xəttinin yeniləşdirilməsi layihəsi Avropa Birliyinin 7 mln



dollarlıq qrantı əsasında həyata keçirilmişdir. (206,164). Eyni 
zamatıda Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi öz daxili imkanları hesabına
1997-2001-ci Шэг ərzində 130 km-lik dəmir yolu xəttini əsaslı 
surətdə təmir edib yeniləşdirmişdir ki, bunun da 90 km-i “Böyük 
İpək yolu” xətti boyunca, 40 km-i isə cənub istiqamətində 
olmuşdur (206,165). Sonrakı dövrdə də bu sahədə işlər geniş 
miqyasda davam etdirilmişdir. 2005-ci ilin təkcə 9 ayı ərzində 
75 km uzunluğunda dəmir yol xətti, 8 lokomotiv, 2 elektrik 
qatan, 890 yük və 50 səmişin vaqonu əsaslı təmir olunub, 3909 
yük və 280 səmişin vaqonu depo təmirindən keçirilib bərpa 
edilərək istismara qaytanlmışdı (177, 2005, №1, s.7).

2006-cı ilin iyulunda Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi 
ümumi dəyəri 10 mln dollar olan daha 5 təzə lokomotivb dəmir 
yolu nəqliyyatının hərəkət edən hissəsini yenibşdirmişdir. 
Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin bir çox beynəlxalq nəqliyyat 
qurumlanna üzv olması dəmir yolu nəqliyyatının fəaliyyətinin 
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdınlması, dünya nəqliyyat siste- 
minə daha yaxından inteqrasiya olunmasında mühüm əhəmiy- 
yətə malikdir. Bu baxımdan Respublika Dəmir Yolu İdarəsinin 
“Nəqliyyat Nazirləri Konfransma”, “Hökumətlərarası Dəmir Yolu 
Əməkdaşlıq Təşkilatına”, “Beynəlxalq Dəmir Yolu İttifaqına” tam 
hüquqlu üzv olması diqqətəlayiq cəhətlərdən biridir (13,7.06.2001).

Son illərdə respublikada 210 km uzunluğunda dəmir yolu 
xətti əsaslı təmir olunmuş, 180 səmişin vaqonu bərpa edilmiş, 
beynəlxalq və yerli xətlərdə yeni marşrutlar açılmış, Bakı- 
Böyük-Kəsik sahəsində optik kabel xəttinin səmərəliliyini artır- 
maq üçün yeni avadanlıqlar quraşdınlmışdır (180,15.01.2005).

Nəqliyyatın bu sahəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən, 
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin inkişafina xidmət edən çox mühüm 
layihələrdən biri ümumi uzunluğu 98 km olan Qars-Ahalkalaki- 
Tbilisi-Bakı layihəsidir. Layihənin dəyəri təqribən 400 mln 
dollardır (23Д1.Х1.2006). Bu layihənin reallaşdınlması hər
3 dövlətin diqqət mərkəzindədir və yaxın gələcəkdə bu layihə də 
həyata vəsiqə alacaqdır. Layihənin çox böyük siyasi əhəmiyyəti 
də vardır. Belə ki, bu layihənin reallaşdınlması Ermənistan 
tərəfindən yaradılmış blokadanm aradan qaldınlması, Azərbay-



canla Türkiyə arasında birbaşa dəmir yolu əlaqələrinin genişlən- 
dirilməsi deməkdir. 2006-cı ilin sentyabr ayının sonlanna kimi 
bu yolun texniki-iqtisadi əsaslandınlması həyata keçirilmiş, 
2008-ci ilin yayında tikinti işi başlanmışdır. 98 km-lik bu yolun 
68 km-i Türkiyə, 30 km-lik sahəsi isə Gürcüstan ərazisinə düşür 
(23Д1.Х1.2006).

Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq maliyyə qurumlan bu 
dəmir yolu xəttinin inşasına vəsait aymnaqdan imtina etdiyi 
üçün, Azərbaycan hökuməti Gürcüstandan keçən dəmir yolunun 
inşası üçün tələb olunan vəsaiti ayırmışdır.

Göründüyü kimi, nəqliyyatın mühüm sahələrindən olan dəmir 
yolu nəqliyyatı Avropa Birliyinin TRASEKA proqramı çərçivə- 
sində həyata keçirilən texniki və investisiya yardım layihələri və 
eyni zamanda daxili imkanlar hesabına özünün yenidənqurma və 
inkişaf prosesini uğurla davam etdirməkdədir. Bu da xalqlann 
sosial-iqtisadi tərəqqisinə, sabitliyin, sülhün təmin edilməsinə şərait 
yaradan “İpək yolu”nun bərpası üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir.

‘İpək yolu” nun bərpasında və fəaliyyətində mühüm əhəmiy- 
yət kəsb edən nəqliyyat sahələrindən biri də avtomobil nəqliy- 
yatıdır. Hazırda respublikada avtonəqliyyat vasitələrinin ümumi 
sayı 773 min ədəddir. 2004—2007-ci illərdə ölkəyə 250 minə yaxın, 
təkcə 2007-ci ildə 83 mindən artıq avtomobil gətirilmişdir. Ölkə- 
dəki iqtisadi inkişaf əhalinin hər nəfərinə düşən avtonəqliyyat 
vasitələrinin də sayının artmasma səbəb olmuşdur. Belə ki, əgər
1998-ci ildə hər 1000 nəfərə düşən minik avtomobillərinin sayı 
35 ədəd olmuşdursa, 2007-ci ildə bu rəqəm 71-ə çatmışdnr 
(180,13.111.2008). Respublika üzrə ümumi yükdaşımada avto
mobil nəqliyyatının xüsusi çəkisi yüksəkdir. Belə ki, təkcə 2005- 
ci ildə nəqliyyat vasitələri ilə daşman 128 008 min ton yükün 
54,3 %-i və ya 69 518 min tonu avtomobil nəqliyyatının payına 
düşmüşdür (32,98). TRASEKA nəqliyyat dəhlizində isə təkcə
2005-ci il ərzində daşmmış 46 740,5 min ton yükün 13 567,8 min 
tonu və ya 29 %-i avtomobil nəqliyyatının payına düşmüşdür 
(8). “Yeni İpək yolu”nun yaradılması ilə əlaqədar Avropa Birliyi 
TRASEKA proqramı çərçivəsində avtomobil nəqliyyatının da 
dünya standartlanna uyğun inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutmuş-



dur. Qeyd etmək lazımdır ki, 1998-2001-ci illər ərzində ildə orta 
hesabla respublikamıza 35 min yük maşını, 5 min avtobus gəl- 
mişdir ki, bunlardan da 10,5 min yük maşmı və 1,5 min avtobus 
TRASEKA dəhlizi ilə keçmişdir (11). “Yeni İpək yolu”nun yara- 
dılması ilə əlaqədar ölkə rəhbərliyi avtomobil nəqliyyatımn inkişafi, 
idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində bir sıra tədbirlər 
görmüşdür. Prezident flham Əliyevin “Bakı şəhərində nəqliyya- 
tm intellektual idarə edilməsi sisteminin yaradılması haqqındakı”
26 oktyabr 2007-ci il tarixli sərəncamı buna misal ola bilər. 
Bununla əlaqədar Cənubi Koreyalı mütəxəssislərlə danışıqlar 
apanlmış, bu sistemin əhatə dairəsi müəyyənləşdirilmiş, tələb 
olunan avadanlıqlar dəqiqləşdirilmişdir. Layihənin 2008-2010-cu 
illərdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur (180,13.111.2008).

Avropa Birliyi avtomobil yükdaşımalan ilə əlaqədar ümumi 
büdcə dəyəri 9 925 min avro olan 7 texniki yardım layihəsi real- 
laşdmnışdır ki, bunlardan da 5 layihənin birbaşa Azərbaycana 
aidiyyəti vardır (232, 28). Bilavasitə Azərbaycana aidiyyəti olan 
layihələr həm avtomobil yollannın yenidən qurulmasına, əsaslı 
təmirinə, həm də yeni avtonəqliyyat vasitəbri gətirilməsinə, 
texniki xidmətin səviyyəsinin yüksəlməsinə imkan vermişdir.

Avropa Birliyinin avtomobil yollan ilə bağlı Azərbaycan üçün 
nəzərdə tutulmuş “Qırmızı körpünün bərpası və TRASEKA kör- 
püsünün quraşdınlması” adlı investisiya yardım layihəsi bu 
baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Büdcə dəyəri 2,5 mln dollar olan 
bu layihə 1998-ci ilin oktyabnnda müvəfifəqiyyətlə başa çatdı- 
nlmışdur (223, 53-54).

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi beynəlxalq nəq- 
liyyat sisteminə qoşulmaq, “Ipək yolu”nun fəaliyyətini yaxşılaş- 
dırmaq istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. 
Belə ki, beynəlxalq avtomobil əlaqəsi haqqmda bir sıra dövlətbrb,
о cümlədən Türkiyə, Gürcüstan, Latviya, Belarus, Bolqanstan, 
Rumıniya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Moldova, Ukrayna, Rusiya 
Federasiyası ilə hökumətbrarası sazişlər imzalanmışdu-. Azər- 
baycan respublikasının avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq və 
şəhərlərarası səmişin və yük daşmmasına, nəqliyyat ekspeditor 
xidmətinə lisenziya (razılıq) verilməsi haqqında Nazirlər Kabi-



netinin 12 oktyabr 1998-ci il tarixli 6 saylı qəranna uyğun olaraq 
2002-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmiş Azəravtonəqliyyat Dövlət 
Konsemində Lisenziya Idarəsi yaradılmış, fiziki və hüquqi şəxs- 
lər lisenziya alaraq nəqliyyat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanı 
qazanmışlar (5). Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Qədim İpək yolu”nun bərpası üzrə Bakı konfransının qərarla- 
nnın yerinə yetirilməsi haqqında” 26 oktyabr 1998-ci il tarixli 
fərmanına müvafiq olaraq Konsem tərəfindən hazırlanmış mate- 
riallar əsasında Azərbaycan respublikası avtomobil nəqliyyatı 
sahəsində bir sıra beynəlxalq konvensiya və sazişlərə qoşulmuş- 
dur (11).

Azərbaycan avtonəqliyyatçılan öz fəaliyyətini “İpək yolu”- 
nun Ьэфаз1 istiqamətində geniş miqyasda davam etdirərək Avropa 
və Asiyanın başlıca nəqliyyat strukturları ilə əlaqələr yaratmışlar. 
Belə ki, Azərbaycan Respublikası “Beynəlxalq Avtodaşıyıcılar 
İttifaqına” (İRU), “Beynəlxalq Ekspeditorlar Assosiasiyasına 
(FlATA), “Nəqliyyat Nazirlərinin Avropa Konfransına” (ESMT) 
həqiqi və tam səlahiyyətli üzv kimi qəbul edilmişlər (11). Bununla 
yanaşı, Azərbaycan avtonəqliyyatçılan respublikamızın üzv olduğu 
“Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, “Nəqliyyat Koordi- 
nasiya Müşavirəsi”, “İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı” kimi regio
nal və beynəlxalq qurumlann nəqliyyat sahəsində keçirdikləri 
beynəlxalq tədbirlərdə yaxından iştirak etmişdir (11).

Eyni zamanda nəqliyyat sahəsində daxili və xarici siyasəti 
müəyyənləşdirmək, dünya təcrübəsinə mümkün qədər yaxınlaş- 
maq məqsədilə Azəravtonəqliyyat Dövlət Konsemində (indiki 
Nəqliyyat Nazirliyi) müəyyən qammverici və normativ sənədlər 
hazırlanmışdır. Məsələn, bunlardan “Nəqliyyat haqqmda”, “Dövlət 
yol fondu haqqında”, “Avtomobil yollan haqqında” qanunlan, 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil 
daşımalannı tənzimləyən “İcazə sisteminin tətbiqi” haqqında, 
“Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı ilə beynəl- 
xalq və şəhərlərarası səmişin və yük daşınmasına, nəqliyyat- 
ekspeditor xidmətinə razılıq verilməsi qaydasının təsdiq edil- 
məsi haqqındakı” sənədləri göstərmək olar (11).



2006-cı ilin ortalanna qədər olan müddətdə Azərbaycan Res- 
publikası ilə 14 ölkə arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri 
haqqında saziş imzalanmış, 34 о1кэ ilə kvota əsasında тйэууэп 
edibniş, qarşılıqlı razılaşmalara müvafiq icazə blanklanmn müba- 
diləsi həyata keçirilməyə başlanmışdır. Bu sahədə Azərbaycan 
avtonəqliyyatçılannın gündəlik fəaliyyəti avtomobil daşımalan 
sahəsində respublikamızın qoşulduğu 12 beynəlxalq konvensiya 
və sazişlə tənzimlənir (177, 2006, №3, s.9). TRASEKA dəhlizi 
Avropanın IV, VIII, IX Krit dəhlizlərinin davamı kimi Azərbay- 
can ərazisindən keçərək Avropa ilə Asiyanı birləşdirir (11).

Son illərdə ölkə başçısı İlham Əliyevin sahənin inkişafına 
diqqəti daha da artmışdır. Belə ki, Respublika Prezidentinin 
“Avtomobil yollan sahəsində məqsədli büdcə fondunun yaradıl- 
ması haqqında” 12 oktyabr 2006-cı il tarixli sərəncamı, “Azərbay- 
can respublikasının yol-nəqliyyat kompleksində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqmda” 2007-ci il 22 fevral tarixli 
sərəncamı, həmçinin 4784 km-lik yolun Nəqliyyat Nazirliyinin 
balansına verilməsi, ölkəmizdə avtomobil yollan şəbəkəsinin 
inkişafına həsr olunmuş 12 mart 2008-ci il tarixli müşavirə, yol- 
nəqliyyat kompleksinin inkişafi üçün aynlan vəsaitlərin artınlması 
buna misal ola bilər. Belə ki, əgər 2004-cü ildə yol-nəqliyyat 
kompleksinə aynlan vəsaitin həcmi 16,3 mln manat olmuşdursa,
2006-cı ildə 50 mln manat, 2007-ci ildə 130 mln manata çatmış, 
2008-ci ildə isə 162 mln manat vəsaitin aynlması nəzərdə 
tutulmuşdur (180,13.111.2008).

Bakı şəhərində nəqliyyatın hərəkətinin intellektual idarə edil- 
məsi sistemlərinin yaradılması haqqmda ölkə Prezidentinin 2007-ci 
il 26 oktyabr tarixli sərəncammın icrası ilə əlaqədar olaraq Nəq- 
liyyat Nazirliyi Cənubi Koreya mütəxəssisləri ilə birlikdə tədqiqat 
işi apanr. Icrasına 2008-ci ildən başlanılmış layihənin 2010-cu 
ildə başa çatması nəzərdə tutulmuşdur (180,13.03.2008).

Göründüyü kimi, “İpək yolu”nun bərpası ilə əlaqədar respub- 
likamızda avtomobil nəqliyyatının inkişafı sahəsində Avropa 
Birliyinin texniki və investisiya yardım layihəbrinin, ölkə rəhbər- 
liyinin sahəyə olan qayğısının artmlmasının, apanlan əsaslı 
struktur dəyişikliyinin, avtonəqliyyatçılann öz işini beynəlxalq



tələblər baxımından yenidən qurmasının, beynəlxalq nəqliyyat 
qurumlanna üzv olmasının, konvensiya və sazişlərə qoşulma- 
sının böyük əhəmiyyəti olmuşdur.

Azərbaycanın müasir nəqliyyat sisteminin çox mühüm tərkib 
hissələrindən biri dəniz nəqliyyatıdır. 1996-2000-ci illərdə res- 
publika üzrə ümumi yükdaşımanın ildə orta hesabla 11,6 %-i 
dəniz nəqliyyatının payına düşmüşdür (23, 8.02.2003). Sonrakı 
illərdə də dəniz nəqliyyatı əhəmiyyətli rol oynamaqda davam 
etmişdir. Təkcə 2005-ci il ərzində respublika üzrə ümumi yükda- 
şımanın 10,6 %-i və ya respublika üzrə daşınmış 128 008 min 
ton yükün 13 681 min tonu dəniz nəqliyyatının payına düşmüş- 
dür (32,98). Bu müddətdə Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbay- 
can hissəsində daşnmıış 46 740, 5 min ton yükün isə 18,1%-i və 
ya 8 488,1 min tonu dəniz nəqliyyatı ilə apanlmışdır (8).

“İpək yolu”nun bərpası dəniz nəqliyyatının da inkişaf etdi- 
rilməsini, öz fəaliyyətini beynəlxalq nəqliyyat qurumlannın işi 
ilə əlaqələndirilməsini, müasir dövrdə dünya yükdaşımalan baza- 
nnda qarşıya çıxan kəskin rəqabətdə uduzmağın qarşısını almaq 
üçün nəqliyyat donanmasının yeniləşdirilməsini tələb edirdi. 
Məhz buna görə də Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsi öz daxili 
imkanlan hesabına nəqliyyat donanmasının yeniləşdirilməsi isti- 
qamətində fəaliyyətini davam etdirmişdir. Belə ki, əgər 2002-ci 
ilin may ayına qədər Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin nəqliyyat donan- 
masının sərəncamında 34 ədəd maye yükləri daşıyan tanker,
27 quru yükləri daşıyan gəmi və 8 gəmi-bərə fəaliyyət göstər- 
mişdirsə (113), 2002-ci il mayın 6-da yük tutumu 8 min ton olan 
“Mayestro Niyazi” adlı quru yük gəmisi, 2003-cü ilin avqus- 
tunda “prof. Əziz Əliyev” adlı gəmi, həmin ilin dekabnn sonla- 
nnda “C.Məmmədquluzadə” adlı tanker, 2004-cü ilin noyabnn 
3-də 12 min ton yük tutumu olan “Heydər Əliyev” adlı gəmi, həmin 
ilin noyabnn 12-də “Babək” adlı tanker, 2005-ci ilin fevralında 
“Bülbül” adlı gəmi, 2008-ci ilin yanvann 8-də isə “Zərifə Əliyeva” 
adlı gəmi-Ьэгэ Bakıya gətirilərək istismar edilməyə başlamışdn- 
(117). Bütün bunlar nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyətinə müsbət 
təsir göstərmişdir.



2001-ci ilin sonunda Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Beynəl- 
xalq Dəniz təşkilatımn 74-cü sessiyasında təşkilat üzvlərinin yek- 
dil rəyi əsasında ağ siyahıya salınmış, onun fəaliyyətinə yüksək 
qiymət verilmişdir (227). Sahənin inkişaf etdirilməsi üçün 1999-cu 
ilin dekabnnda Azərbaycan hökuməti Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı ilə bərə terminalının yenidən qurulması və bərpası 
ilə əlaqədar 16,2 mln dollarlıq kredit sazişi imzalamış (227), 
“Tasis” proqramı çərçivəsində gəmiçilik üçün “№TN 92AZ01” 
layihəsi üzrə nəqliyyat donanmasının inkişaf etdirilməsi, Ьэгэ- 
gəmilərə ehtiyat hissələri alınması üçün 2 mln 335 min ekyü 
ayrılması nəzərdə tutulmuş, 2002-ci ilədək olan müddətdə 
423 min ekyü məbləğində ehtiyat hissələri alınmışdır (227). 
Avropa Birliyi “Tarixi İpək yolu”nun bərpası ilə əlaqədar dəniz 
nəqliyyatı üçün TRASEKA proqramı çərçivəsində ümumi dəyəri
4,8 mln avro olan 4 texniki yardım layihəsi hazırlamışdır ki, 
bunların da 3-nün gerçəkləşdirilməsinin Azərbaycana ciddi fay- 
dası olmuşdur (223,43-45).

Avropa Birliyi həmçinin investisiya layihələri çərçivəsində 
də Azərbaycanda dəniz nəqliyyatının inkişafma, yenidən qurul- 
masuıa xeyli yardım göstərmişdir. Belə ki, TRASEKA proqramı 
çərçivəsində Avropa Birliyi dəniz nəqliyyatı üçün ümumi büdcə 
dəyəri 8 925 min avro olan 3 investisiya layihəsi hazırlayıb həyata 
keçirmişdir ki, bunun da ikisinin Azərbaycana aidiyyəti vardır. 
Azərbaycanın iştirakını nəzərdə tutan investisiya yardım layihə- 
lərinin reallaşduılması Bakı ilə Türkmənbaşı limanlan arasında 
yüklərin qəbul edilib yola salınmasını, saxlanmasını, konteyner- 
lərin yüklənməsini yaxşılaşdırmağı, gəmiləri müasir naviqasiya 
qurğulan ilə təchiz etməyə imkan vermişdir.

“İpək yolu”nun bərpasına həsr edilmiş 1998-ci il beynəlxalq 
Bakı konfransının nəqliyyat haqqmda çoxtərəfli sazişinin beynəl- 
xalq ticarət gəmiçiliyi üzrə sazişinə texniki əlavəsində nəqliyyat 
donanmasının vəzifələri, beynəlxalq ticarət gəmiçiliyinin, həm- 
çinin tranzit daşımalannın tənzim edilməsi, gömrük və liman 
prosedurlannm maksimum sadələşdirilməsi, yük və səmişin daşı- 
narkən gəmiçlik kompaniyalanmn, yük bazan və gəmiçiliklə bağlı 
digər təşkilatlarla six əməkdaşlıq etməsi öz əksini tapmışdır



(126, 1998, №1, s.16). TRASEKA proqramı çərçivəsində keçi- 
rilmiş konfranslarda da dəniz nəqliyyatının Avrasiya nəqliyyat 
dəhlizində fəaliyyətinin yaxşılaşdınlması məsələlərinə baxılmış- 
dır. Belə ki, 2002-ci il aprelin 24-25-də TRASEKA Hökumətlər- 
arası Komissiyasının Daşkənddə keçirilmiş konfransında dəniz 
nəqliyyatı üzrə məsələlərə baxılmış, yükdaşımalann bu nəqliyyat 
növü ilə təhlükəsizliyinin və rəqabət qabiliyyətinin artınlması 
üçün aşağıdakı qərarlar qəbul edilmişdir:

1) TRASEKA regional layihələrinin reallaşdmlması gedişində 
vahid tranzit rüsumlannın və tariflərinin qoyulması məqsədilə 
limanlarda yükvurma, yükboşaltmanm öyrədilməsi, dəhlizin rəqa- 
bət qabiliyyətinin artınlması üçün təkliflərin hazırlanması;

2) TRASEKA Hökumətlərarası Komissiyasının Daimi Katib- 
liyinin rəhbərliyi altında Dövlət Dəniz administrasiyasının, Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin, liman rəhbərliyinin, gəmi sahibkarlarının, 
dəmir yolu rəhbərliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə komissi- 
yanın yaradılması;

3) Dəniz nəqliyyatı işçi qrupuna aşağıda qeyd olunanlann 
hazırlanması tapşınlmışdır (235).

-  Əsas saziş tərəfdaşlannın dəniz nəqliyyatında tarif siyasə- 
tinin yaxınlaşdmlması üçün təkliflərinin hazırlanması;

-  Əsas sazişin texniki əlavəsi üçün rüsum və limanlarda 
xidmətin yaxşılaşdırılması;

-  Əsas saziş iştirakçısı ölkələrinin milli rejimlərinə uyğun 
razılaşdınlmış layihənin hazırlanması;

-  TRASEKA milli katibliyi ilə birgə nəqliyyat donanmasının 
lazımi səviyyədə saxlanılması, yeniləşdirilməsi, yük axınının 
fasiləsiz keçməsi üçün zəruri təkliflərin təqdim olmıması;

-  TRASEKA milli katibliyi ilə birgə Qara dəniz və Xəzər 
dənizi hövzəsində üzmə təhlükəsizliyini təmin edən naviqasiya 
sistemlərinin yeniləşdirilməsi, modemləşdirilməsinə dair zəruri 
təklif və layihələrin təqdim edilməsi;

-  TRASEKA milli katibliyinin dəniz nəqliyyatının mövcud 
konsepsiya və proqramlara dair təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq 
nazirlik, idarə və təşkilatlarla əlaqələr yaradılması, təkliflərin 
hazırlanıb TRASEKA Daimi Katibliyinə təqdim edilməsi;



-  Qulluqçuların ixtisasının artırılması, inzibati təsir yolu ilə 
donanmanın təhlükəsizliyinin, ekoloji tarazlığın yüksəldilməsi 
üzrə təklifbrin verilməsi;

-  TRASEKA Daimi Katibliyinin dəniz nəqliyyatı üzrə tex
niki ekspert qrupu ilə aşağıdakı məsələlərə baxılması zəruri hesab 
edilmişdir:

-  Dəniz nəqliyyatı informasiya sistemində elektron poçtdan 
istifadə olunmasının tətbiqi imkanlannın öyrənilməsi;

-  Yükdaşıyanlann intermodal yükdaşımadakı vəziyyətinin 
öyrənilməsi;

-  Əsas saziş iştirakçısı olan ölkələrin liman akvatoriyasında 
ətraf mühitin mühafizəsinin təmin edilməsi;

-  Dəniz nəqliyyatı sahəsində elmi yeniliklərin, qabaqcıl təc- 
rübənin öyrənilməsi, onlann gündəlik tətbiqi üçün təklifbrin 
hazırlanması.

Azərbaycan dəniz nəqliyyatı öz fəaliyyətini “İpək yolu”nun 
bərpası, dünya iqtisadi proseslərinə inteqrasiya istiqamətində 
quraraq dənizdə yükdaşımalann qabaqcıl təcrübəsini öyrənmək, 
öz işini dünya standartlanna uyğun qurmaq üçün 1995-ci ildə 
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı İMO-ya üzv olmuş (104), 2007-ci ilə 
qədər olan dövrdə 22-dən çox beynəlxalq konvensiyaya qoşul- 
muşdur (177, №6, iyun, 2007, s.29).

Göründüyü kimi, “1рэк yolu”nun bərpası nəqliyyatın mühüm 
sahələrindən biri olan dəniz nəqliyyatının daha da inkişaf etdi- 
rilməsini, öz fəaliyyətini beynəlxalq tələblərə uyğun modemləşdi- 
rilməsi zərurətini qarşıya qoymuşdur. Bu istiqamətdə də həm 
Avropa Birliyinin texniki yardım və investisiya yardım layihə- 
ləri, həm də gəmiçiliyin daxili imkanlan hesabına müəyyən iri 
miqyaslı işlər görülmüşdür. Bu da bütün nəqliyyat sisteminin rit- 
mik fəaliyyətinə, xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafına, xüsusi ilə 
“İpək yolu” dəhlizində yükdaşımaya bütövlükdə müsbət təsir 
göstərmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 1997-ci illə müqayisədə 
2002-ci ildə dəhliz vasitəsilə yükdaşıma 6,5 % artaraq 36,1 mln 
ton təşkil etmişdir (34, s.323). Təbii ki, bu da yükdaşımadan əldə 
olunan gəlirin müvafiq surətdə artmasına səbəb olmuşdur. Belə 
ki, 2002-ci ildə əwəlki illə müqayisədə əldə edilən gəlirin həcmi



14,2 % artaraq 759,1 mlrd manat təşkil etmiş, о cümlədən tranzit 
yüklərin daşınmasmdan əldə olunatı gəlir 15 % artmışdır (61,323).

Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyətində mühüm yer tutan 
dəmir yolu, dəniz, avtomobil nəqliyyatının müasir dövrün tələb- 
ləri baxımından işinin daha da təkmilləşdirilməsi üçün nəqliy- 
yatla bağlı konseptual baxımdan aşağıdakı məsələlərin həll 
edilməsi məqsədəuyğun olardı:

1) Respublikada nəqliyyatın bütün növlərinin fəaliyyətini 
tənzimləyən norma və standartlann hazırlanması, müvafiq əlaqə- 
ləndirmə mərkəzinin yaradılması və onlann TRASEKA Höku- 
mətlərarası Komissiyası ilə six əlaqələrinin yaradılması;

2) Qlobal iqtisadi layihə olan “Tasis” və TRASEKA-nın 
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Texniki Universite- 
tinin nəqliyyat fakültəsində problemlə bağlı müvafiq ixtisaslar 
üzrə kadr hazırlanması məsələsinə diqqət yetirilməsi;

3) Nəqliyyatın bütün növlərinin maddi-texniki bazasmm əsaslı 
şəkildə yeniləşdirilməsi;

4) Nəqliyyatın ayn-ayn sahələrinin öz fəaliyyətlərini эп müa- 
sir standartlara uyğunlaşdınlması ilə bağlı beynəlxalq konven
siya və sazişlərə qoşulmağın təmin edilməsi;

5) Nəqliyyatda səmişin və yüklərin qorunmasına dair sığorta 
qanunvericiliyinin hazırlanması, bu sahədə mövcud beynəlxalq 
saziş və konvensiyalara qoşulmağın təmin edilməsi;

6) Dövlət tərəfindən “Yeni Ipək yolu”nun yaradılması ilə 
bağlı nəqliyyat, infrastruktur sahələrinin inkişafı üçün aynlan 
vəsaitlərin həcminin artınlması.

Nəqliyyat sisteminin rentabelli işləməsində, yükdaşımalann 
artmlmasında, “İpək yolu”nun fəaliyyətində yük terminallannın 
çox böyük rolu vardır. Bu istiqamətdə də müəyyən işlər görül- 
müşdür. Belə ki, 1998-ci ilin yanvarında Bakının yaxınlığında 
Dübəndi terminalı istifadəyə verilmişdir. Bu terminal Mərkəzi 
Asiya nefitini Xəzər dənizi ilə gətirən tankerlərdən qəbul edib 
sonra isə onu dəmir yolu çənlərinə yükləyib Azərbaycan və 
Gürcüstan ərazisi vasitəsilə dünya bazarma çıxarmağa imkan verir 
(36, VII c, 410). Terminalda Qazaxıstanın Tenqiz yatağından 
çıxarılan neft və Türkmənistanm xam nefti qəbul olunur. Burada



120 min ton neft saxlamaq mümkündür. Mühüm əhəmiyyət kəsb 
edən terminallardan biri isə Bakıdan 45 km cənubda, dəniz 
səviyyəsindən 10-15 km yüksəklikdə yerləşən Səngəçal termi- 
nalıdır. Bu nəhəng terminal “Azpetrol” şirkəti tərəfindən inşa 
edilib 2002-ci ilin axınnda təhvil verilmişdir (61,133). Səngəçal 
terminalı vasitəsilə də Mərkəzi Asiya nefti dünya bazarına çat- 
dınlır. Bu terminal 200 min ton neft məhsulları saxlamaq imka- 
nına malikdir (244, 2002, №2, s.5).

TRASEKA dahlizinin Azərbaycan hissəsində yükdaşımalarda 
nəqliyyatın müxtəlif növlərinin özünəməxsus xüsusi çəkisi 
olmuşdur. Bunu cədvəl 3.2-də qeyd olunmuş rəqəmlərdən aydın 
görmək olar (23, 8.02.2002).

Cədvəl 3.2.
Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində 
1998-2005-ci illər ərzində yükdaşımada nəqliyyat 

növlərinin xüsusi çəkisi (%-lə)
Nəqliyyat
növləri 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Dəmir yolu 61,8 56,1 52,2 45,4 45,9 46,7 47 52,8
Dəniz 20,4 17,3 19,8 24,5 24,4 25 21,1 18,1
Avtomobil 17,6 26,5 27,8 29,9 25,5 28,2 31,8 29

Cədvəlin təhlili belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, əgər 
respublika üzrə ümumi yükdaşımalarda əsas yeri avtomobil 
nəqliyyatı tutursa (bax: cədvəl 3.1), TRASEKA dəhlizi ilə 
yükdaşımalarda əsas yeri dəmir yolu nəqliyyatı, sonrakı yerləri 
isə avtomobil və dəniz nəqliyyatı tutur. Nəqliyyat dəhlizinin 
tranzit yükdaşımalannda isə vəziyyət tamamilə başqa cürdür. 
Bvrnu cədvəl 3.3-də rəqəmlərdən aydın görmək olar (8).



Cədvəl 3.3

Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində 1998-
2005-ci illərdə tranzit yükdaşımalarda nəqliyyat növlərinin 

xüsusi çəkisi (%-lə)

Nəqliyyat
növləri 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Dəniz 81,6 59,6 58,7 50,3 51,7 51,4 51,4 51,3
Dəmir yolu 18,3 40,3 41,2 49,6 48,2 48,5 48,5 48,6

Cədvəlin təhlili belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, nəq- 
liyyat dəhlizində tranzit yükdaşımalarda əsas yer dəniz nəqliyya- 
tına məxsusdur, avtomobil nəqliyyatı isə tranzit daşımalarda, 
ümumiyyətlə, iştirak etmir.

“İpək yolu”nun bərpası ölkə iqtisadiyyatının mühüm sahələ- 
rindən olan rabitə sisteminin inkişafını və yenidən qumlmasmı çox 
mühüm bir vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. Bu baxımdan “Azər- 
baycan, Ermənistan, Gürcüstan dəmir yolu kommunikasiya və 
siqnalizasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün optik kabelin 
alınması” investisiya yardım layihəsi böyük əhəmiyyətə malik 
olmuşdur.

Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün Avropa Birliyi 15 mln 
avro ayırmışdır (8). Layihənin həyata keçirilməsinə 1999-cu il 
dekabrın 25-də başlanmış, 2002-ci ilin sonunda başa çatmışdır 
(123, 11-17.07.2003). Bu layihə 1994-cü ildə Beynəlxalq Rabitə 
Ittifaqı tərəfindən tövsiyə edilmiş və Avropa Birliyinin inves
tisiya yardım layihəsi çərçivəsində reallaşdınlmışdır. Avropa və 
Asiyanın 20 ölkəsini əlaqələndirən Almaniyanın Frankfurt şəhə- 
rindən başlayaraq Çin Xalq Respublikasmm Şanxay şəhərinə kimi 
uzanan 24 min km-lik fiber optik kabelin xəttinin Azərbay- 
candan keçən hissəsi, artıq yuxanda qeyd edildiyi kimi, 2002-ci 
ilin sonunda başa çatmışdır (194,9). Respublikamızın ərazisində 
fiber optik kabel xəttinin çəkilməsi 3 seqment üzrə apanlmışdır. 
Bakıdan Qazax istiqamətində tikilmiş I seqmentin uzunluğu
575,5 km, Astara istiqamətindəki П seqmentin uzunluğu 344,7 km 
və Siyəzən istiqamətindəki III seqmentin uzunluğu 124,5 km



təşkil etmişdir (194,9). Kabelin çəkilişi Almaniyanın “Simens” 
və Çexoslovakiyanın “Vetalnont” şirkəti tərəfindən yerinə yeti- 
rilmişdir. Bakı-Böyük-Kəsik dəmir yolu stansiyasına qədər uza- 
dılmışdır. Ümumiyyətlə, Frankfurtdan Şanxaya kimi kabel 130 
dəmir yolu stansiyasından keçir ki, bunun da 47-si Azərbaycan 
ərazisindədir (123,11-17.07.2003). Bu xətt həm “Ipək yolu”nun 
keçdiyi dəmir yolu xətti və digər yollar boyunca, həm də layi- 
hənin keçdiyi bütün ölkələrin milli və beynəlxalq telekommuni- 
kasiya üzrə tələbatlannın çox yüksək səviyyədə ödənilməsinə 
şərait yaratmışdır. Avropanı Asiya ilə birləşdirən bu müasir rabitə 
xəttinin Azərbaycandan keçən hissəsi ona qoşulan dövlətlərlə -  
İran, Gürcüstan və Qazaxıstan respublikalan ilə dayanıqlı və 
keyfiyyətli rabitə əlaqəsi saxlamağa imkan verir (194,9). Qeyd 
etmək lazımdır ki, respublikamızın artıq 24-э yaxın telekommu- 
nikasiya şəbəkəsi bu xəttə qoşulmuşdur. Bunun nəticəsində həmin 
ərazilərin əhalisi keyfiyyətli, dayanıqlı rabitə xidməti ilə təmin 
edilmişdir. Hazırda rayon şəbəkə ATS-nin 690-ı, şəhərbrarası və 
beynəlxalq kanallann 1170-i fiber optik kabel xətti ilə yara- 
dılmışdır (194,9). Fiber optik kabel xəttinin çəkilməsinin bir sıra 
üstün cəhətləri vardır. Birincisi, fiber optik kabel xəttinin çəkil- 
məsi sayəsində ölkəmizin rabitə şəbəkəsi dünya rabitə sisteminə 
inteqrasiya edir, tranzit şəbəkəyə çevrilir, ikincisi, Bakı şəhərində 
yerləşən stansiya beynəlxalq telekommunikasiya üzrə tranzit mər- 
kəzi rolunu oynamağa başlayır, üçüncüsü, TAE layihəsinə üzv 
ölkələrin və digər qonşu ölkələrin bütün növ informasiya birləş- 
məsini təşkil edən sistembrin beynəlxalq telefon yükbrinin 
şəbəkə üzərindən buraxılması imkanı yaranacaqdır ki, bu da 
həmin ölkələrə valyuta axınına səbəb olacaqdır, dördüncüsü, 
milli telefon yükünün keçdiyi yol yüksəbcək, zona şəbəkəsində 
gərəksiz əlavə yük pilbbri aradan qaldınlacaq ki, bu da telefon 
trafikinin 20% itkisinin qarşısını alacaq, beşincisi, rabitə tari- 
ximizdə ilk dəfə olaraq ilkin şəbəkənin vahid mərkəzdən idarə 
olunması, telefon yükünün tənzimlənməsi, rezervlənməsi və 
statistik məlumatlann əldə olunması imkanı yaranacaq, altıncısı, 
şəbəkənin takt tezliyi ilə sinxronlaşdınlması imkanı yaranacaqdır 
(194,9).



2004-cü ilin iyun ayında respublikamızda rabitə sahəsində 
“Trans Evro Com” MMC telekommunikasiya şirkəti yaradılmış, 
Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyalan 
Nazirliyinin 076 saylı 04 sentyabr 2006-cı il tarixli lisenziyası 
əsasında operatorluq fəaliyyətinə başlamışdır. Şirkət TRASEKA 
SDH kabel şəbəkəsi ilə aşağıdakı rabitə xidmətlərini göstərməyə 
başlamışdır:

1. Bakı şəhəri ilə respublikanın Səngəçal neft terminalı, Hacı- 
qabul, Kürdəmir, Ucar, Yevlax, Gəncə, Ağstafa şəhərləri arasında
2 Mb/s, 34 Mb/s və STM -1 tutumlu rəqəmsal rabitə kanallannın 
yaradılması;

2. Türkiyə və Gürcüstan üzərindən keçməklə Azərbaycanla 
bütün Avropa ölkələri arasında 2 Mb/s, 34 Mb/s və STM-1 
tutumlu rəqəmsal rabitə kanallannın yaradılması;

3. Bakı şəhəri, Biləcəri, Ələt qəsəbəsindəki 499 saylı elektron 
ATS və Gəncə şəhərində 28 saylı elekton ATS-nin abonentlərinə 
lokal, beynəlxalq və şəhərlərarası telefon rabitə xidmətlərinin 
göstərilməsi;

4. Xdsl və “Dial-UP” texnologiyası vasitəsilə internet xid- 
mətlərinin göstərilməsi;

5. İP ünvanlannın qeydiyyatı, müştərinin domen ünvanının 
yaradılması (98).

Rabitənin müasir standartlara uyğun inkişafı öz növbəsində 
qabaqcıl dünya ölkələrində olduğu kimi informasiya, kommuni- 
kasiya texnologiyalannm daha da inkişaf etdirilməsini, dünya 
informasiya sisteminə daha geniş inteqrasiyamn zəruriliyini qarşıya 
qoymuşdur. Digər tərəfdən müasir kompyuter texnologiyalannın 
nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin istismarında, xüsusilə nəq- 
liyyat və kommunikasiya xətlərinə nəzarət edilməsində çox böyük 
rolu vardır. Təsadüfi deyil ki, politoloqlar, sosioloqlar yenicə 
başlamış XXI əsri elektron, intellekt, qloballaşma əsri kimi xarak- 
terizə etmişlər. Bu zərurəti uzaqgörənliklə hiss edən görkəmli 
dövlət xadimi Heydər Əliyev bununla əlaqədar 2003-cü il 
fevralın 17-də “informasiya və kommunikasiya texnologiyalan 
üzrə 2003-2012-ci illər üçün milli strategiyanın təsdiq edilməsi 
haqqında sərəncam imzalamışdır (86, 278).



Son vaxtlar müasir informasiya texnologiyalari istehsala, 
təhsilə və məişətimizə geniş şəkildə daxil olmuşdur. Belə bir 
faktı göstərmək kifayətdir ki, təkcə 2000-2001-ci illərdə Azər- 
baycanuı 14 rayonunda informasiya inkişaf mərkəzləri açılmışdır 
(118, 2004, №7, s.35). Hazırda Azərbaycanda kompyuter texno
logiyalari bazan sürətlə inkişaf etməkdədir. Təsadüfi deyil ki, 
dünyanın apancı kompyuter texnologiyalan istehsalçılan Cənubi 
Qafqazda Azərbaycanın bu sahədə şəksiz liderliyini qeyd edirlər. 
“AZEL”, “Risk”, “Sinan” kimi yerli firmalar kompyuter satışı 
bazannda apancı yer tuturlar (118, 2004, №7, s.35). Azərbayca- 
nın informasiya texnologiyalan bazannın illik həcmi 40 mln 
dollardır. Нэг kvartalda respublikada orta hesabla 12 min ədəd 
kompyuter satılır ki, bunun da 80 %-i stolüstü, 8%-i noutbuk, 
2%-i isə cib kompyuterləridir (118,2004, №7, s.35).

2006-cı ilin oktyabnn 3-də H.Əliyev adına İdman və Sərgi 
Kompleksində “Bakutel” XII Beynəlxalq Telekommunikasiya və 
informasiya Texnologiyalan sərgi konfransı olmuş, 23 ölkədən 
110 şirkət, о cümlədən dünyada tanınmış MICROSOFT, HP, Sie
mens, Cisko, Systems, Oracle kimi şirkətlər də iştirak etmiş, bu 
sahədəki эп son nailiyyətlərini nümayiş etdirmişlər (23,4.X.2006).

Hazırda ölkəmizdə V informasiya inqilabının tələblərindən 
irəli gələn informasiya mədəniyyəti, kompyuter mədəniyyəti for- 
malaşmışdır. Bu baxımdan “Elmi Azərbaycan Dövlət Proqramı” 
informasiya cəmiyyətinin normativ hüquqi bazasmı təşkil etməklə 
yaxın gələcəkdə ölkəmizin istənilən məkanma, istənilən tələblə- 
rinə cavab verə bilən “Elektron hökumət”, “Elektron bələdiyyə”, 
“Elektron Nazirlik”, “Elektron müəllim”, “Elektron vətəndaş”, 
“Elektron ticarət” kimi informasiya cəmiyyətlərinin formalaşma- 
sında mühüm rol oynayacaqdır. Heç də təsadüfi deyil ki, ölkə 
başçısı Ilham Əliyev dünyada gedən prosesləri əsas götürərək neft 
strategiyasının xələfi kimi informasiya-kommunikasiya sahəsini 
də ölkə iqtisadiyyatmın prioritet sahəsi elan etmişdir (197. 
28.06.2007).

Göründüyü kimi, Azərbaycanın dünya informasiya məkanına 
sürətlə inteqrasiya etməsi xalqımızın ümumbəşəri dəyərlərə qovuş- 
masmda, qlobal problemlərin həllində yaxından iştirak etməsinə,



dövlətimizin demokratik imicinin formalaşmasına, dövlətçiliyi- 
mizin iqtisadi və siyasi cəhətdən möhkəmlənməsinə, xalqımızın 
həyat və məişət şəraitinin yaxşılaşdınlmasına əsaslı şərait yara- 
dır. Rabitənin inkişafından danışarkən belə bir cəhəti də xüsusi 
qeyd etmək lazımdır ki, hazırda Azərbaycan göstərilən rabitə 
xidmətlərinin səviyyəsinə və mobil telefonlardan istifadəyə görə 
MDB məkanında birinci yerdə durur. Rabitənin inkişaf etdiril- 
məsindən məlumat verərkən “Silsat” peyk telekommunikasiya 
sistemi barədə də söhbət açmaq lazımdır. Bu yeni rabitə layihəsi 
‘İpək yolu” boyunca yerləşən ölkələri birləşdirir və dövlətlərarası 
kosmik peyk rabitə üzrə konsorsiumun yaradılmasını nəzərdə 
tutur. Peyk dünyanın qlobal informasiya kommunikasiya kör- 
püsünün yaradılmasına, həmçinin “İpək yolu” üzərində yerləşən 
ölkələrin iqtisadi inkişafma yeni impuls verir. Hazırda ABŞ-ın 
Priston universitetinin akademiki R.Z.Saqdeyev “İpək yolu” tele- 
rabitə peyki üzərində iş apanr (228,23-24).

Bütün bunlar aydın göstərir ki, “Yeni İpək yolu” ölkələri 
üçün nəinki quruda, hətta kosmik məkanda əlaqələr qurmaq 
üçün geniş perspektivlər açılmışdır.

‘İpək yolu”nun bərpası ilə əlaqədar Azərbaycanın yerli rabitə 
sistemi də inkişaf etmişdir. Hələ 1997-ci ilin iknci yansından eti- 
barən “Telekommunikasiyanın inkişafi” proqramma uyğun olaraq 
respublika miqyasında rabitənin inkişafı üçün kapital qoyuluşu 
sürətlə artmışdı. Belə ki, sahəyə investisiya qoyuluşu 1991-ci 
ildəki 3,7 mln dollardan 2000-ci ildə 157,4 mln dollara çatdınl- 
mışdır (23, 30.XII.2002). ABŞ, Yaponiya, Böyük Britaniya, Tür- 
kiyə, Almaniya, İsrail, Cənubi Koreya və Çinin qabaqcıl rabitə 
şirkətləri ilə geniş əlaqələr yaradılmış, peyk rabitə kanallannın 
sayı da sürətlə artmışdır. Belə ki, peyk rabitə kanallannın sayı
1995-ci ildəki 195-dən 2001-ci ildə 881 çatdınlmışdır (30,190).

Rabitə sisteminin inkişafı, yenidən qurulması rabitə xidmət- 
larinin də həcminin ilbəil artmasına müsbət təsir göstərmişdir. 
Belə ki, 1995-ci ildə əwəlki ilə nisbətən rabitə xidmətlərinin həcmi
109 %, 1996-cı ildə əwəlki illə müqayisədə 83,2 %, 1997-ci 
ildə əwəlki ilə nisbətən 133,5 %, 1998-ci ildə əwəlki illə müqa- 
yisədə 129,1 %, 1999-cu ildə ötən ilə nisbətən 95,1%, 2000-ci



ildə əwəlki illə müqayisədə 125,7 %, 2001-ci ildə əwəlki ilə 
nisbətən 111% (33,624), 2002-ci ildə isə əwəlki illə müqayisədə 
göstərilən rabitə xidmətlərinin həcmi 114% artmışdır (180, 
28.01.2003). Təkcə 2003-cü il ərzində rabitə müəssisələri tərə- 
findən müəssisə və təşkilatlara, əhaliyə 1,2 trilyon manatlıq və ya 
2002-ci illə müqayisədə 28% çox rabitə xidməti göstərilmişdir 
(180, 7.02.2004). 2005-ci ildə isə 2004-cü illə müqayisədə əha- 
liyə göstərilən rabitə xidmətlərinin həcmi 36% artaraq 437,2 mln 
manat (yeni kursla) təşkil etmişdir (100, 8.02.2006).

Bütün bu faktlar aydın göstərir ki, “İpək yolu”nun bərpası 
rabitə sisteminin inkişafına, yenidən qurulmasına, eyni zamanda 
əhaliyə göstərilən xidmətlərin həcminin artmasına səbəb olmuş- 
dur ki, bu da xalq təsərrüfatının bütün sahələri arasmda operativ 
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, ölkəmizin dünya mformasiya məka- 
nına sürətlə daxil olması, davamlı iqtisadi inkişaf, əhalinin həyat 
səviyyəsinin yüksəlməsi deməkdir.

Beləliklə, “Tarixi İpək yolu”nun bərpası nəqliyyat sisteminin 
və rabitənin inkişaf etdirilməsini, dünya standartlanna uyğun 
yenidən qurulmasını tələb edir ki, bu prosesin reallaşdınlması 
isə ölkənin vahid xalq təsərrüfatı kompleksinin inldşafi, xarici iqti
sadi əlaqələrin genişlənməsi, respublikamızın beynəlxalq nəqliy- 
yat və rabitə tranzit qovşağı ölkəsinə çevrilməsi, milli dövlətçili- 
yimizin möhkəmlənməsi deməkdir. Bu istiqamətdə Avropa 
Birliyinin “Tasis”, “TRASEKA” proqramlan çərçivəsində real- 
laşdırdığı texniki və investisiya yardım layihələrinin, beynəlxalq 
maliyyə qurumlannın dəstəyinin, respublika rəhbərliyinin təşki- 
latçılıq fəalij^yətinin və bu layihələrin həyata keçirilməsinə olan 
qayğısmın mühüm rolu olmuşdur. Nəticədə respublika nəqliyyat 
və rabitə sistemi yenidən qurulmuş, maddi texniki bazası əsaslı 
şəkildə genişləndirilmiş, nəqliyyat dəhlizi fəaliyyətini artırmış, 
inteqrasiya prosesləri, regional əməkdaşlıq genişlənmiş, dövləti- 
mizin iqtisadi qüdrəti yüksəlmişdir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev 
çıxışlannın birində bu uğurlar barədə demişdir : “Bütün nəqliy- 
yat və enerji layihələri Azərbaycan ərazisindən keçir. Şübhəsiz 
ki, ölkəmizin coğrafi vəziyyətindən, təbii ehtiyatlanndan istifadə 
edib öz çəkimizi artırmalıyıq və biz buna nail olacağıq” (23, 
8.04.2006).



3.2. Bakı dəniz limanının yenidən qurulmasında 
“İpək yolu”nun əhəmiyyəti

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının mühüm sahələrin- 
dən olan, nəqliyyat sisteminin fəaliyyətində, inkişafında, xalq 
təsrərrüfatı əhəmiyyyətli idxal-ixrac əməliyyatlannın həyata keçi- 
rilməsində, ölkələrin tranzit yükdaşımalannm reallaşdınlmasında, 
Avropa ilə Asiya arasmda inteqrasiya proseslərinin genişləndiril- 
məsində Bakı dəniz limanının son dərəcə miihüm rolu vardır. 
Əlverişli geosiyasi, iqtisadi, coğrafi məkanda yerləşməsi onu 
“Şərq-Qərb”, “Şimal-Cənub” dəhlizlərinin əsas əlaqələndiricisi 
olan nəqliyyat qovşağına çevirmişdir. Vaxtilə Sovet İttifaqının 
Xəzər dənizində эп böyük limanı kimi tanınan bu nəqliyyat 
qovşağı SSRİ-nin limanlan arasında daxili yükdaşımada birinci 
yeri tutsa da, xalqımızın milli mənafeyinə xidmət edə bilməmiş, 
Sovet Rusiyasının iqtisadi maraqlanna xidmət etmişdir. Yalnız 
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra Bakı dəniz 
limanı ölkəmizin milli sərvətinə çevrilərək strateji maraqlan- 
mızın qorunmasına xidmət etməyə başlamışdır.

Cənubi Qafqazda эп böyük nəqliyyat qovşağı sayılan Bakı 
dəniz limanı il boyu fəaliyyət göstərmək imkanma malik olmaqla 
il ərzində 10 mln ton quru yükləri, 20 mln tondan çox neft və 
neft məhsullan qəbul edib-ötürmə qabiliyyətinə malikdir (43). 
Bu limandan Avropaya, Mərkəzi Asiyaya, Rusiyaya ticarət yol- 
lan şəbəkəsi keçir. Liman respublikanın nəqliyyat infrastruktu- 
runda birbaşa dəniz və dəmir yolu nəqliyyatının fəaliyyəti ilə 
bağlıdır. Bakı dəniz limanı ilə Volqa-Don, Volqa-Baltik kanalın- 
dan keçməklə Azov və Qara dənizinə, oradan isə dünya ölkələrinə 
çıxış mümkündür. Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan Qazaxıs- 
tanın Atırau (keçmiş Quryev), Aktau (keçmiş Şevçenko), Türk- 
mənistanm Türkmənbaşı (keçmiş Krasnovodsk) limanlarma, 
oradan isə avtomobil və dəmir yollan vasitəsilə Əfqamstana, həm- 
çinin Özbəkistana, Tacikistana, Qırğızıstana, bu respublikalar- 
dan keçməklə isə Çinlə əlaqə saxlaya bilər.

Xəzər hövzəsində эп mühüm nəqliyyat qovşağı sayılan Bakı 
dəniz limanı özünün yük dövriyyəsinə görə 5 Xəzəryanı dövlətin



limanlan içərisində bütün göstəricilərinə görə эп böyük liman 
olub, bu ölkələrin Xəzər dənizi vasitəsilə dünya okeanına çıxış 
qapısı hesab olunur. Əsası orta yüzilliklərdə qoyulmuş və gəmi- 
çilikdə mühüm rol oynamış Bakı dəniz limanı 1994-cü ilə qədər 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin tərkibində olmuş, 14 noyabr 1994-cü 
ildə isə Respublika Nazirlər Kabinetinin 407 saylı qəran ilə 
dünya təcrübəsi nəzərə almaraq müstəqil quruma çevrilmişdir (44).

Nəqliyyat sahəsində Avropa Birliyinin tələblərinə uyğun 
struktur dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 8 avqust 2002-ci il tarixli fərmanı ilə Nəqliyyat 
Nazirliyi yaradıldıqdan sonra digər nəqliyyat qurumlan kimi 
Bakı dəniz limanı da Nəqliyyat Nazirliyinin tərkibinə daxil 
olmuşdur (244. 2002, №2,s.5).“İpək yolu”nun bərpası və normal 
fəaliyyəti Azərbaycanın beynəlxalq dəniz qapısı olan limanın 
fəaliyyəti ilə six surətdə bağlıdır. Bu isə, təbii ki, Bakı dəniz 
limanının beynəlxalq standartlara uyğun yenidən qurulmasını, 
struktur dəyişikliklərinin apanlmasmı, bazar iqtisadiyyatmın tələb- 
lərinə cavab verən kadr potensialmm formalaşdınlmasmı qarşıya 
qoyur ki, bu da bilavasitə “İpək yolu”nun bərpası prosesinə təkan 
verən əsas amillərdən biridir.

Bakı dəniz limanı ölkənin iqtisadi həyatında mühüm əhəmiy- 
yət kəsb edərək xalq təsərrüfatı əhəmiyyətli yüklərin və tranzit 
yüklərin keçməsini təmin edir. Liman struktur etiban ilə aşağıda 
qeyd olunan terminallardan ibarətdir: 1) Əsas yük terminalı;
2) Bərə terminalı; 3) Neft terminalı; 4) Konteyner terminalı;
5) Səmişin terminalı (99).

Əsas yük terminalı Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşir, bütün 
növ quru yüklərin doldurulması, boşaldılması ilə məşğul olur. 
Terminalda ümumi uzunluğu 866 m, dərinliyi 7 m olan 6 priçal 
vardır. Bu priçallardan biri “Ro-ro” tiplidir, yəni horizontal vəziy- 
yətdə yükboşaltma, yükvurma qabiliyyətinə malik olan gəmiləri 
qəbul edə bilir. Terminalda yük emal edən avadanlıqlardan 2 qollu, 
yükqaldmna qabiliyyəti 6-40 ton olan 8 liman krarn, gücü 5-6 ton 
olan 3 qreyferli kran, gücü 1-10 tona kimi olan avtoyükləyicilər, 
quru və tökülən yüklərin emal edilməsi üçün zəruri olan ekska- 
vatorlar, bunkerlər və digər avadanlıqlar yerləşdirilmişdir. Bundan



başqa, əsas yük terminalında sahəsi 10.600 kv m olan 5 üstüörtülü 
anbar, ərazisi 33000 kv m olan üstüaçıq qoruma meydançası, kon- 
teyner yük stansiyası yerləşir (225,5). Stansiyamn 1600 kv m-lik 
bağlı sahəsi vardır. Əməliyyatlar эп müasir avadanlıqlann köməyi 
ilə həyata keçirilir (225,5).Terminal ildə 2 mln ton əsas və tökü- 
lən yükləri emal etmək gücündədir. Gün ərzində eyni vaxtda
3 gəmi, 150 vaqon və 10 maşın yükünü emal edə bilir. Burada 
dəmir yollannın ümumi uzunluğu dalanlarla birlikdə 8 km-dir,
4 xüsusi teplovoz vaqonlan hərəkətə gətirir. Terminal dəmir yolu 
vaqonlan və avtomobil üçün çəkmə tərəziləri ilə təmin edilmişdir.

Limamn əsas terminallanndan olan Bərə terminalı 1962-ci ildə 
istismara verilmişdir, dəmir yolu və “Ro-ro” tipli gəmi-bərələrin 
Bakı-Türkmənbaşı və Bakı-Aktau (Qazaxıstan), Bakı-Ənzəli 
marşrutu üçün xidmətlərini təklif edir. Terminal ildə 8 mln ton 
yük emal etmək qabiliyyətindədir. Terminala xidmət edən hər 
bir bərə-gəmi eyni vaxtda göyərtəsinə 28 dəmir yolu vaqonu,
40 trayler, 202 səmişin və 50 minik maşını götürə bilir (127, 26).

Bu terminal TRASEKA dəhlizində mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Terminalın ümumi yük dövriyyəsi 2000-ci ildə 1,3 mln ton- 
dan çox olmuşdur (225,5). Gəmi-bərələrlə əsas yükdaşıyan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi idarəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, Ьэгэ 
terminalı TRASEKA dəhlizi ilə yükdaşımada mühüm rol oyna- 
dığına görə 1999-cu ilin dekabnnda Azərbaycan hökuməti ilə 
Avropa Yenidənqurma və Inkişaf Bankı arasında Ьэгэ termina- 
lının yenidən qurulması, bərpası üçün 16,2 mln dollarlıq kredit 
sazişi imzalanmışdır (225,5). Bu terminalda uzunluğu 144 m, 
dərinliyi 7 m olan 2 priçal vardır və orada yük emal etmək üçün 
kranlar yerləşdirilmişdir. Terminalda yükdaşıma ildən-ilə artmaq- 
dadır. Ве1э ki, əgər 2001-ci ildə gəmi-bərələrlə yükdaşımanın 
həcmi 1,9 mln ton olmuşdusa, 2002-ci ildə bu göstərici 2,9 mln 
tona, 2003-cü ildə isə 3,2 mln tona çatmışdır (113;115). 2001-ci 
ildən Bakı-Aktau Ьэгэ xətti müntəzəm fəaliyyətə başlamışdır ki, 
bu da nəqliyyat dəhlizində yükdaşımanm artmasma böyük imkan 
yaradır (21,77).

Bakı dəniz limanmm mühüm terminallanndan biri də Nefit 
terminalıdır. Terminal Bakının 50 km-də Abşeron yanmadasında



yerləşir, 1970-ci ildə istismara verilmişdir. Nefit terminalı eyni 
vaxtda yük tutumu 5-12 min ton olan tankerləri qəbul edə bilir. 
İ1 ərzində isə terminal 10 mln ton yük emal etmə qabiliyyətin- 
dədir. Abşeron neftötürmə rayonu 2 neft pirsindən, о cümlədən
4 körpüdən ibarətdir. Hər körpünün uzunluğu 250 m-dir. Pirs hər 
iki tərəfdən gəmi qəbul etməklə eyni vaxtda 4 gəminin yükünü 
qəbul edə bilir. Burada hərəkət nəzarəti həyata keçirən dispetçer 
idarəsi də fəaliyyət göstərir.

Terminalm daha da genişləndirilməsi imkanlan mövcuddur. 
Əgər orada 2 əlavə pirs istismara verilsə, neft terminalınm illik 
yük emaletmə qabiliyyəti daha da arta bilər. Terminalda gəmi- 
lərin təhlükəsiz yan alması üçün 600-1200 at gücündə olan 
yedək gəmiləri də fəaliyyət göstərir.

2000-ci ildə neft terminalının yük dövriyyəsi 3,3 mln ton 
olmuşdur ki, bu da Bakı dəniz limanının ümumi yük dövriyyə- 
sinin 65 %-ni təşkil edir. Burada yerləşən Dübəndi terminalının 
qoruma gücü 120 min kub metrdir. Terminal 12 min tonluq gəmi- 
ləri qəbul etmək imkanmdadır. Terminal 1997-ci ildən etibarən 
Qazaxıstanın Tengiz yatağının xam neftini emal etməklə məş- 
ğuldur (42). Tengiz nefti “Şevron” şirkəti ilə imzalanmış müqavi- 
ləyə əsasən dəmir yolu у э  boru kəməri vasitəsilə Aktau limanına 
nəql olunur, Aktaudan isə tankerlər vasitəsilə Azərbaycanın 
Dübəndi və Səngəçal terminalına daxil olur, oradan isə dəmir 
yolu vasitəsilə Gürcüstanın Batumi limanına çatdırılır, sonra isə 
yenidən tankerlərə doldurularaq dünya bazanna ötürülür.

Burada həmçinin gündəlik olaraq Türkmənistanm və yerli 
Azərbaycan yataqlannda hasil olunan neft məhsullan da emal 
edilir, sonra Qara dəniz limanlan ilə dünya bazanna çatdmlır. 
Quru yüklər isə Poti limanı ilə dünya bazanna çıxanlır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi Asiya ölkələrindən dənizlə 
daşınan yüklər dəmir yolu ilə daşınan yüklərə nisbətən daha 
ucuz başa gəlir və mənzil başına nisbətən tez çatdmlır. Belə bir 
fakta nəzər salsaq, bunu çox aydm görmək olar. Belə ki, Bakıdan 
Türkmənbaşı istiqamətində dəmir yolu ilə məsafə 5769 km-sə, 
dənizlə bu məsafə cəmisi 340 km-dir (220,112). Göründüyü kimi, 
dənizlə yükdaşıma iqtisadi baxımdan olduqca səmərəlidir. Bu



baxımdan neft terminalı dəniz nəqliyyatı ilə yük dövriyyəsində 
mühüm rol oynayır və bu sahədə Qazaxıstan və Türkmənistanla 
olan əlaqələr xüsusi yer tutur. Bunu 1997-2000-ci illərdə neft 
terminalında yük dövriyyəsinin vəziyyətini əks etdirən 3.4- saylı 
cədvəldən aydın görmək olar (42).

Cədvəl 3.4

1997-2000-ci illərdə Bakı dəniz limanında 
neft terminalı üzrə yükdaşımanın voziyyəti (min ton)

Ölkələr Yükün
miqdarı

Gəmilərin 
sayı (ədədlə)

Yükün
miqdarı
(faizlə)

Gəmilərin
sayı

(faizlə)
1997

Cəmi: 1173805 232 100 100
Qazaxıstan 797074 140 67,9 60,3
Türkmənistan 118583 26 10,1 11,2
Rusiya 5300 2 0,5 0,9
Bakı 252848 64 21,5 27,6

1998
Cəmi: 243332 442 100 100
Qazaxıstan 1811318 299 74,4 67,6
Turkmenistan 402062 86 16,5 19,5
Rusiya 7093 6 0,3 1,4
Bakı 21859 51 8,8 11,5

1999
Cəmi: 2542982 413 100 100
Qazaxıstan 1844934 263 72,5 63,7
Türkmənistan 523238 104 20,6 25,2
Rusiya - - - -

Bakı 174810 46 6,9 11,1
2000

Cəmi: 3283171 522 100 100
Qazaxıstan 2433663 352 74,1 67,4
Türkmənistan 750967 138 22,9 26,5
Rusiya - - - -

Bakı 98541 32 3 6,1



Cədvəlin təhlili göstərir ki, neft terminalında yükdaşıma
1997-ci ildən sonrakı dövrdə artmağa başlamışdır. Bu müddətdə 
müvafiq olaraq yükdaşımada iştirak edən gəmilərin sayı da, gəti- 
rilən yükün həcmi də artmışdır. Belə ki, ümumilikdə 1997-ci 
ildə 232 gəmi vasitəsilə 1 173, 8 min ton, 1998-ci ildə 442 gəmi 
ilə 2 433, 3 min ton, 1999-cu ildə 413 gəmi ilə 2 mln 429 min 
ton, 2000-ci ildə 522 gəmi vasitəsi ilə cəmisi 3 283,2 min ton 
yük daşınmışdır. Digər tərəfdən cədvəldən aydın görünür ki, bu 
müddətdə yükdaşımalarda Qazaxıstan və Türkmənistanla olan 
əlaqələr xüsusi yer tutmuşdur. 1997-ci ildə yükdaşımada 140 gəmi,
1998-ci ildə 299 gəmi, 1999-cu ildə 263 gəmi, 2000-ci ildə 
522 gəmi Qazaxıstanla, qeyd olunan dövrdə Türkmənistanla yükda- 
şımaya 26, 86, 104 və 138 gəmi, Bakıya yükdaşımaya 64, 51, 
46, 32, Rusiya ilə yükdaşımaya isə 1997-ci ildə 2 gəmi, 1998-ci 
ildə isə 6 gəmi cəlb olunmuşdur.

2000-ci ilin göstəricilərinə görə Bakı dəniz limanında daşı- 
nan yüklərin 71%-ni xam neft və neft məhsulları təşkil etmişdir 
(20,24). Limanda yükdaşımatıın 88 %-i tranzit yüklərinin payına 
düşmüşdür (20,16). Bakı limamndan daşınan tranzit yüklərin əsa- 
sını Avropadan Mərkəzi Asiyaya göndərilən ərzaq, maşın, texniki 
avadanlıq, digər sənaye məhsullan, Mərkəzi Asiyadan isə əks 
istiqamətdə daha çox Özbəkistan pambığı, Qazaxıstan nefti, əlvan 
metal, Qırğızıstanın tütünü və digər kənd təsərrüfatı məhsullan 
göndərilmişdir (21,38).

Limanın mühüm terminallanndan biri də konteyner termina- 
lıdır. Bu terminal əsas yük terminalı bazasında yaradılmışdır. 
Terminal bütün növlərdən olan, о cümlədən 40 futluq kontey- 
nerlərə xidmət edir. Burada ildə 15 min konteyner qəbul edilə 
bilir. Bu terminal müasir avadanlıqlarla, о cümlədən 42 tonluq 
“Kalmar-2”, “Treberq” tipli terminal dartıcısı, 40 futluq kontey- 
nerlər üçün 6 şassi, gücü 3 tona qədər olan 3 ədəd “Hyüster” 
tipli avtoyükləyici, Bolqanstanda və Yaponiyada istehsal edilmiş 
“DV-1788” adlı avtoyükləyicilər у э  “Si-su” tipli qoşqu vasitələri 
ilə təchiz edilmişdir (43). Konteyner terminalının anbar sahəsi 
16 min kv m-dir. Burada müasir proqram təyinatlı qəbuletmə və 
təhvilvermə məntəqəsi vardır. Terminalın dəmir yolu xətti kon-



teyner yüklərini əsas intermodal daşıma üzrə dövlətlərin dəmir 
yolu xətti ilə birləşdirir.

Konteyner terminalında 2000-ci ildə 280, 2003-cü ildə isə 
417 konteyner daşınmışdır (43). Hazırda yüklərin konteyner üsulu 
ilə daşınmasına Qərbin bu işlə məşğul olan эп iri şirkətlərindən 
olan “Vili-Bets”, “Merdent-lnt” xüsusi maraq göstərir. Bu, onunla 
əlaqədardır ki, bu yüklər bağlı olduğundan onlar oğurlanma 
baxımından daha təhlükəsizdir və bu səpgili yüklərə nisbətən 
daha asan boşaldılır (59, 141).

Limanın terminallanndan biri də Bakı sahilyanı parkı qarşı- 
sında yerləşən səmişin terminalıdır. Buradan Dövlət Neft şirkə- 
tinin işçilərini daşıyan səmişin donanması əsas neft yataqlanna 
hərəkət edir, yaz, yay mövsümündə bu terminala İran ticarət 
donanması gəmiləri də daxil olur. Bu terminalda həmçinin şəhər 
sakinlərinin və qonaqlann Bakı buxtasmda gəzintisi üçün ekskur- 
siya gəmiləri də fəaliyyət göstərir. Terminalda uzunluğu 130 m 
olan pirs vardır (43).

Bakı dəniz limanınm 20 gəmidən ibarət yardımçı donanması 
da vardır. Buraya yedək gəmiləri, neft-çirkab sulan yığan üzən 
qurğular, losman katerləri, yanğmdan mühafizə və gəzinti kater- 
ləri, kran gəmilər daxildir (43). Qeyd olunan köməkçi donanma 
nəqliyyat gəmilərinə xidmət etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bakı dəniz limanı ərazisi texniki pasport üzrə 29,09 hektar- 
dır. Bu ərazidə aşağıda qeyd olunan yardımçı və xidmət təsər- 
rüfat sahələri yerləşir: 1) Quru yük körpüsü -  9,48 ha; 2) Bərə 
rayonu -  1,2 ha; 3) Meşə limanı 3,0 ha; 4) Taxta-şalban kom- 
pleksi -  0,87 ha; 5) Səmişin rayonu -1 ,5  ha; 6) Qaradağ qəsə- 
bəsində anbar -  1,38 ha; 7) Pirşağı qəsəbəsində yerləşən uşaq 
bağçası -  2,35 ha; 8) Pirşağı qəsəbəsində yerləşən Gənclər 
düşərgəsi -  3,05 ha; 9) Novxanı kəndi yaxmlığında San-Qaya 
istirahət evi -  1,26 ha; 10) Hövsan qəsəbəsində yardımçı təsər- 
rüfat -  5,0 ha (20,12).

Nəqliyyatın bütün növlərini özündə birləşdirən Bakı dəniz 
limanmm müxtəlif istiqamətlərdə dəmir yolları ilə əlaqəsi vardır. 
Bu istiqamətlər aşağıdakılardır: 1) Azərbaycan у э  Gürcüstan ara- 
sında olan dəmir yolu xətti Tbilisi vasitəsilə Bakı dəniz limanını



Qara dənizin Poti, Supsa və Batumi limanlan ilə əlaqələndirir. 
Bu xətt eyni zamanda Rusiya dəmir yolu sistemi ilə Qara dəni- 
zin Novorossiysk və Tuapse limanlanm birləşdirir, həmçinin 
Tbilisi vasitəsilə Türkiyə dəmir yollan ilə əlaqə yaratmağa imkan 
verir. 2) Azərbaycan dəmir yolu və avtomobil yollan Iran və 
Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələr saxlamağa imkan verir. Lakin Ermə- 
nistan tərəfindən həmsərhəd ərazilərin işğal olunması bu əlaqələ- 
rin inkişafına mane olur; 3) Azərbaycan Respublikası ilə Dağıstan 
Respublikası arasında olan dəmir yolu xətti Rusiya Federasiyasına 
birbaşa çıxışı təmin edərək, Şimali Qafqaz respublikalan və yeni 
yaranmaqda olan “Şimal-Cənub” dəhlizi ilə əlaqə yaratmağa 
imkan verir. Gəmi-bərə xətti Türkmənbaşı limanını, oradan isə 
dəmir yolu xətti ilə Mərkəzi Asiya respublikalannı əlaqələndirir. 
Bu xətt həmçinin Qazaxıstandan keçərək Rusiyanın Uzaq Şərq 
bölgəsi, eləcə də Çinlə əlaqə saxlamağa imkan verir. Türkmənis- 
tanın dəmir yolu xətti eyni zamanda Sərəxsdən keçməklə Iranın 
Tehran şəhəri və dəniz limanlarına çıxmağa imkan yaradır 
(20,18). Gəmi-Ьэгэ xətti ilə həmçinin Qazaxıstanın Aktau limanı 
vasitəsilə Rusiyanm Avropa hissəsi və Şimali Avropa ölkələri ilə 
əlaqə saxlamaq mümkündür. Dəmir yolundan başqa Bakı dəniz 
limanından müxtəlif istiqamətdə avtomobil yollan da fəaliyyət 
göstərir. Məsələn, Qərb yolu ilə Yevlax və Gəncədən keçərək 
Gürcüstan və Türkiyəyə getmək mümkündür. Cənub yolu ilə isə 
Astaradan keçərək Irana, eləcə də Iran körfəzindəki Bəndər- 
Abbas limanına çıxış imkanı mövcuddur (20,18).

Bütün bu faktlar aydm göstərir ki, Bakı limanının çox geniş 
nəqliyyat iqtisadi imkanlan vardır. Bu imkanlann reallaşdmlması 
həm Azərbaycan dövləti, həm də dəhliz üzərində yerləşən digər 
dövlətbr üçün iqtisadi baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. “Tarixi 
İpək yolu”nun bərpası ilə əlaqədar olaraq Avropa Birliyi “Tasis”, 
“TRASEKA” proqramlan çərçivəsində Bakı limanının yenidən 
qurulması və inkişafma yönəldilmiş müxtəlif layihəbri həyata 
keçirir. 1996-cı ilin martin 3-dən 1998-ci ilin mann 3-пэ kimi 
olan müddətdə “Tasis” proqramı çərçivəsində “Limanlar şəbə- 
kəsi planı və inkişaf proqramı” adı altında Bakı və Türkmənbaşı 
limanlannda terminallann yenidən qurulması layihəsi həyata



keçirilmişdir. Layihənin ümumi dəyəri 800 min ekyü, icraçı 
şirkət isə Danimarkanın “Ramboll” firması olmuşdur. Layihənin 
hazırlanmasına 8 nəfər yerli mütəxəssis, о cümlədən Xəzər 
Dəniz Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunun mühəndisləri cəlb olun- 
muşlar (42). “Tasis” proqramının “Bakı limanının inkişafına tex
niki yardım, idarəçilik və limanın baş planının hazırlanması” 
layihəsi Almaniyanın Hamburq şəhərindən olan tədris İnstitutu 
“HPTİ” tərəfindən həyata keçirilmiş, büdcə dəyəri 1 354 min 
ekyü olmuşdur. Layihəyə uyğun olaraq limanın 1 saylı yük 
terminalının yenidənqurma proqramı hazırlanmışdır. Bu işə yerli 
mütəxəssislərdən 6 nəfər cəlb olunmuşlar. Layihə həyata keçiril- 
dikdən sonra limana 2 kompyuter, faks aparatı, surətçıxarma 
maşını və başqa ofis avadanlıqlan verilmişdir (42).

Avropa Komissiyasımn limanla bağlı həyata keçirdiyi mühüm 
layihələrdən biri də “Bakı-Türkmənbaşı limanları arasında kon
teyner xidməti” adlı investisiya yardım layihəsidir. Layihənin 
icra müddəti 1998-ci ilin fevral ayından 1999-cu ilin fevral 
ayına qədərki dövr nəzərdə tutulmuşdur (42).

2000-ci il il fevralın 15-пэ qədər Bakı dəniz limanında 
tamamilə yeni konteyner terminalı tikilmiş, keçmiş 5 saylı anbar 
təmir edilmiş və konteyner yük stansiyasına çevrilmişdir. Layi- 
həni həyata keçirən isə Almaniyanın “Habeq” firması olmuşdur. 
Layihənin büdcə dəyəri isə 2 700 min ekyüdür. Zəruri olan 
liman avadanlıqlan “Habeq” tərəfindən təmin edilmiş, ehtiyat 
hissələri gətirilmiş, konteyner terminalında idarə sistemi müasir 
tələblər baxımında təşkil edilmiş və təchizat yeni daha yüksək 
səviyyəyə qaldınlmışdır. Belə ki, limana ümumi dəyəri
1 072 653 ekyü olan avadanlıqlar gətirilmişdir ki, buraya 1 ədəd 
41 tonluq konteyner ştabel qaldmcısı, 1 ədəd 42 tonluq kontey
ner yükləyicisi, 2 ədəd dartıcı traktor, 6 ədəd 40 futluq konteyner 
üçün qoşqu vasitəsi daxildir (42). Bundan başqa, ofislər təmir 
edilmiş, yeni kompyuterlər alınmışdır (42).

TRASEKA proqramı çərçivəsində Bakı limanının inkişaf 
etdirilməsi ilə bağlı digər mühüm layihələr də həyata keçiril- 
mişdir. Bunlardan “intermodal yükdaşıma” adlı texniki yardım 
layihəsi, “intermodal xidmətin və təhsilin təşkili” adlı texniki



yardım layihəsi, “Bakı-Türkmənbaşı-Poti limanlannda yüklərin 
konteyner üsulu ilə emal edilməsi” adlı investisiya yardım layi- 
həsi, “Naviqasiya avadanlıqlannın göndərilməsi” kimi inves
tisiya yardım layihələrini də göstərmək olar (223,43-53).

“İntermodal yükdaşıma” adlı texniki yardım layihəsi Fransanın 
“Bkeom De Konsult Seyestra” firması tərəfindən icra olunmuş- 
dur. Büdcə dəyəri 500 min avro, icra müddəti 1996-cı ilin 
yanvanndan 1999-cu ilin yanvar ayına kimi olan dövr nəzərdə 
tutulmuşdur. Layihə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Qazax- 
ıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin məqsədi intermodal yükdaşıma 
üzrə qrupun yaradılması, multimodal yüklərin daşınmasına dair 
təkliflərin hazırlanmasıdır (227).

“İntermodal xidmətin və təhsilin təşkili” adlı texniki yardım 
layihəsi bütün iştirakçı ölkələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məs- 
ləhətçi kimi Almaniyanın “Polsuq” və “HPTl” şirkətləri cəlb 
edilmişdir. Layihənin ümumi büdcə dəyəri 1,6 mln avro, icra 
müddəti il yarım, 1998-ci ilin iyun ayından 1999-cu ilin dekab- 
nna kimi olan dövr nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin məqsədi isə 
TRASEKA nəqliyyat dəhlizi boyunca intermodal yükdaşmma- 
sına kömək göstərmək, müasir intermodal xidmətin kommersiya 
əsaslanna dair strategiyanm hazırlanması, intermodal daşımanın 
bütün istiqamətlərinin öyrədilməsi üzrə tədrisin təşkilidir (223, 
43-46).

“Bakı-Türkmənbaşı və Poti limanlannda yüklərin, konteyner- 
lərin emal edilməsi” adlı maliyyə yardım layihəsi Azərbaycan, 
Türkmənistan, Gürcüstan, Ukrayna üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Layihənin büdcə dəyəri 5 825 min avrodur. Layihənin icra 
müddəti 1997-ci ilin dekabr ayından 1999-cu ilin dekabr ayına 
qədərki müddət nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihə Isveçin “Xal- 
mar”, Hollandiyanın “Planmarin Terberq”, Böyük Britaniyanın 
“Hayester” firması tərəfindən həyata keçirilmişdir (223, 53).

“Naviqasiya avadanlığının göndərilməsi” adlı investisiya yar- 
drnı layihəsi Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Layihənin büdcə dəyəri 1 mln 600 min avrodur 
(223,53). Avropa Birliyinin TRASEKA proqramı çərçivəsində



bu investisiya layihələrinin reallaşdınlması üçün 12 mln avro 
aynlmışdır. Həmin vəsaitin 2,3 mln avrosu Bakı limanı kontey- 
ner terminalının yenidən qurulmasına, 1 mln avrosu Bakı limam 
üçün zəruri avadanlıqlann alınmasına nəzərdə tutulmuşdur (232,2). 
TRASEKA proqramı çərçivəsində Avropa Yenidənqurma və 
Inkişaf Bankı ilə Bakı dəniz limanının yenidən qurulması üzrə 
18 mln dollarlıq saziş imzalanmışdır (232,2).

Göründüyü kimi, ‘İpək yolu”nun bərpası digər infrastruktur 
sahələri kimi Bakı dəniz limanmm da yenidən qurulmasına və 
əsaslı inkişafına səbəb olmuşdur. Liman üçün lazımi kadr poten- 
sialı da formalaşdmlmışdır. Belə ki, 1997-ci ilin aprelində limanm 
bir qrup mütəxəssisi Avropa ölkələrinə tədris ezamiyyətinə gön- 
dərilmişdir. Qrupu seminara rəhbərlik edən xanım Xelqa Vaqner 
müşayiət etmişdir. Onlar Avropa ölkələrinin liman şəhərləri olan 
Hamburq, Lyübek, Rostok, Qent, Ostende, Daysburqda olmuş 
və Qərbi Avropanın эп iri limanı olan Hollandiyanın Rotterdam 
limanının işi ilə yaxından tanış olmuşlar (228, 21). Səfər müddə- 
tində ezam olunmuş mütəxəssislər liman rəhbərləri ilə, layihəçi- 
lərb çoxsaylı görüşlər keçirmişbr. Onlara mühazirələr oxunmuş, 
bir sıra körpübrin tikintisini müşahidə etmək, konteyner və çox- 
məqsədli terminallarla tanış olmaq və həmçinin tenderlər üçün 
işlərin hazırlanması qaydasını öyrənmək imkanı yaradılmışdır 
(228,21).

Avropa Birliyinin “İpək yolu”nun bərpası istiqamətində hazır- 
ladıqlan proqram layihəbri Bakı limanmm modembşdirilməsinə 
səbəb olmuşdur ki, bu da limanın yük dövriyyəsinin artmasında 
çox mühüm rol oynamışdır. Belə ki, təkcə 2000-ci ildə ümumi- 
likdə limanda 4 593 min ton yük emal edilmişdir ki, bunun da 
1310 min tonu bərə və əsas yük terminalınm, 3283 min tonu isə 
neft terminalımn payına düşmüşdür. Yük dövriyyəsinin 2434 min 
tonu Qazaxıstanın, 751 min tonu Türkmənistanın, 98 min tonu 
isə Azərbaycan nefitinin payına düşmüşdür (206,148).

1998-ci ilin mayın 13-də Bakı limanında “Açıq qapı” adı 
altında konfrans keçirilmiş, burada 48 xarici şirkət, diplomatik 
nümayəndələr, о cümlədən ABŞ, Fransa, Türkiyənin səfirbri 
iştirak etmişdir. Konfransda Avropa ilə Asiya arasmda nəqliyyat



arteriyasının yaradılmasında Bakı dəniz limanının əhəmiyyəti, 
bu limanın qabaqcıl dünya standartlanna uyğun şəkildə mərhə- 
lələrlə yenidən qurulması kimi məsələlər nəzərdən keçirilmişdir 
(228, 20). Avropa Birliyi tərəfindən Bakı dəniz limanı üçün
2 704 min avro məbləğində qrant aynlmışdır ki, bu vəsaitin də 
41 min avrosu beton meydatıçanın tikilməsinə, 152,7 min avrosu 
anbar təmirinə, 800 min avrosu yükqaldırma mexanizmlərinin 
təmirinə, yeni terminalın konteyner təminatına, 90 min avrosu 
liman personalmın tədrisi üçün və 700 min avro isə Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi üçün ehtiyat hissələrin alınması üçün nəzərdə tutul- 
muşdur (206,151). Qeyd etmək lazımdır ki, liman üzrə layihələrin 
həyata keçirilməsində tenderdə qalib çıxmış, Almaniyanın liman 
və Nəqliyyat Meneceri üzrə Tədris İnstitutu “HPTİ” və Dani- 
markanm “Ramboll” firması mühüm rol oynamışlar (206,150).

Limanın bərpası üzrə ikinci tenderin qalibi Almaniyanın 
“Habeq” firması olmuşdur. Bu şirkət “Bakı-Türkmənbaşı kon
teyner xətti” layihəsini həyata keçirmişdir (206, 150).

1999-cu ildə limanın inkişafı, maliyyə sisteminin, mühasibatm 
yenidən qurulması, beynəlxalq kreditlərdən istifadənin öyrədil- 
məsi ilə əlaqədar tender elan edilmişdir. 14 kompaniyadan 7-si 
buna maraq göstərmiş, onlardan isə Hollandiyanm “Tebodin” 
firması tenderin qalibi olmuş, Almatıiya-Polşa birgə şirkəti “Pol- 
suq” Bakı limanı ilə Avropa limanlan arasmda vasitəçi kimi 
çıxış etmiş, bu məqsədlə müqavilə layihəsi hazırlamışdır (206, 
151-152). Bakı limanı rəhbərliyi “Polsuq” şirkətinə Azərbaycana 
gələn və TRASEKA marşrutu ilə Bakı-Türkmənbaşı istiqamə- 
tində daşması konteynerlərin emal olvınması imkanmı təqdim 
etmişdir (206, 151-152).

TRASEKA dəhlizi yaradılmasına başlanan vaxtdan Avropa 
Birliyi “Tasis” proqramma uyğun olaraq Bakı dəniz limanının 
inkişafı üçün 6 mln avro həcmində qrant ayırmışdır (42). Proq- 
ram çərçivəsində limatım baş planı hazırlanmış, liman rəhbərliyi 
üçün tədris proqramı həyata keçirilmiş, Ьэгэ terminalının yeni- 
dən qurulması üçün layihə sənədləri hazırlanmışdır. Bu işlərin 
həyata keçirilməsinə 2002-ci ilin ikinci yansından başlanıl- 
mışdır (206, 151-152).



Bütün bu görülən tədbirlər Bakı limanının əsaslı şəkildə inki- 
şafına, nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyətinin yüksəldilməsinə, yük 
dövriyyəsinin artmasına, ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının inki- 
şafına, dövlətimizin büdcə siyasətinin formalaşmasına müsbət 
təsir göstərmişdir. Müstəqillik illərində limanda yükdaşımanın 
vəziyyətini 1991-2003-ci illərə aid yükdaşıma dinamikasmı əks 
etdirən 3.5 saylı cədvəldən aydın görmək olar (bax: səh. 151) (42).

Cədvəldəki rəqəmlərin təhlili göstərir ki, 1991-1997-ci illər 
ərzində Bakı dəniz limanından daşınan yüklərin həcmi təxminən
3 dəfəyə qədər azalmışdır. Belə ki, əgər 1991-ci ildə 6823,9 min 
ton yük daşınmışdısa, 1997-ci ildə bu göstərici 2 685,8 min ton 
olmuşdur (20,17). Bunun əsas səbəbləri sovet dövründə respub- 
likalar arasında qərarlaşmış təsərrüfat əlaqələrinin qmlması, Rusiya 
tərəfindən yaradılan iqtisadi blokada və davam edən Qarabağ 
müharibəsinin nəticəsi olmuşdur. Bu müddətdə daşınan yükbrin 
tərkibində də əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, 
1991-ci ildə daşınan yüklərin 91 %-i kobataj yəni daxili yüklər, cəmi 
7,4%-i isə tranzit yükləri olmuşdursa (20, s.16), 2000-ci ildə tranzit 
yükbrin həcmi 88 %-ə çatmışdır (21,75). Ümumiyyətb, 1997-ci 
ildən sonra yükdaşımalarda sürətli artım baş vermişdir. Bunun 
əsas səbəbi görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin hakimiy- 
yətə gəlməsi, neft və İpək yolu strategiyasının uğurla həyata 
keçirilməsi, iqtisadi blokada nəticəbrinin tədricən aradan qaldı- 
nlması, dünya ölkbri ilə inteqrasiya prosesbrinin genişbndiril- 
məsi ilə bağlı olmuşdur. Nəticədə 1994-cü ildən sonrakı dövrdə 
sabitbşmə, 1997-ci ildən sonra isə artım baş vermişdir. Belə ki, 
1997-ci ildə yükdaşıma 2 685,5 min ton olmuşdursa, 1998-cu 
ildə bu göstərici 4 010 min tona çatmış, başqa sözlə desək yük- 
daşımada artım tempi 1,5 dəfə və ya 15 % çox olmuşdur.

Artım sonrakı illərdə də davam etmişdir. Beb ki, 2000-ci ildə 
yükdaşımatıın həcmi 4,7 mln ton olmuşdur ki, bu da 1997-ci illə 
müqayisədə 1,7 dəfə və ya 17 % artmı deməkdir. 2003-cü ildə isə
2000-ci illə müqayisədə limanda yük dövriyyəsi 1,345 mln ton 
çox olmuşdur ki, bu da müqayisə olunan dövrə nisbətən 13 % artım 
deməkdir. 1997-ci illə müqayisədə isə 2003-cü ildə 3 252,2 min ton 
yük daşınmışdır ki, bu da 2,3 dəfə və ya 23% artım deməkdir 
(20,16).



Cədvəl 3.5

1991-2003-cü illərdə Bakı dəniz limanında yükdaşımanın vəziyyəti
(min ton hesabı ilə)

Obyektlərin
adı 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003

Quruyük 
gəmisi ilə 6823,9 1913,2 2541,4 2035,1 1289,1 1127,4 2685,8 4010,1 3621,4 4593 4766,6 5938

Bərə-gəmisi ilə 1920,1 1094,8 638,5 553,7 781,5 701,2 1203 1286 968 1254 2872 3235

Yükterminalı 897,4 688,5 513,1 407,3 142 122,3 127 97 59 54 178 88

Meşə yük 
terminalı №2 - - - - - - - - - - -

Neflt terminalı 3508,5 847,4 1108,9 765,4 81,5 85,2 1174 2433 2543 3283 1715 2613

Konteyner ter- 
minalı (ədədlə) 280 185 417

Konteyner termi- 
nalı (min tonla) 3 1,998 2



1999-cu ildə liman üzrə emal edilmiş yüklərin 70%-i termi- 
nallann, 27%-i Bərə-keçidinin, 3%-i isə qalan obyektlərin payma 
düşmüşdür (21,81).1999-cu ildə ümumi yükdaşımamn 86 %-i 
tranzit yüklərin payma düşmüşdür (21,81). Türkiyənin “Kaspians- 
Trans koink” şirkəti vasitəsilə 1795 min ton Qazaxıstan nefti, 
538 min ton Türkmənistan nefti daşınmışdır (21,84). Belə bir 
cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, 1997-2000-ci illərdə başlıca 
olaraq neft məhsullannın daşmmasının hesabına limanın yük 
dövriyyəsi artmışdır. Bakı limanı Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu 
Idarəsinə, Azəmeftyağa, Xəzər Dövlət Dəniz Gəmiçiliyinə, 
“Kaspians-Trans koink” şirkətinə xidmət göstərmişdir (42). 
Müqayisələrin təhlili göstərir ki, “İpək yolu”nun fəaliyyəti və 
neft strategiyasmın uğurla davam etdirilməsi sayəsində tranzit 
yükdaşıması ildən-ilə artmışdır. Bu da öz növbəsində Bakı dəniz 
limanınm fəaliyyətindən ölkəmizin iqtisadi səmərə əldə etməsi 
üçün geniş imkanlar açmış, Bakı dəniz limanının tranzit nəqliy- 
yat qovşağı kimi əhəmiyyətini artırmışdır.

Limanda müstəqilliyin ilk illərində emal edilən nəqliyyat 
vasitəbrinin sayı azalmış, 1997-ci ildən sonrakı dövrdə isə artım 
tempi baş vermişdir. Bunun əsas səbəbi isə, yuxarıda qeyd edil- 
diyi kimi, təsərrüfat əlaqələrinin qırılması, maliyyə çətinlikləri, 
Qarabağ müharibəsinin ağır nəticələri olmuşdursa, sonrakı illərdə 
baş verən iqtisadi dirçəliş isə görkəmli dövlət xadimi Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi, neft və ‘İpək yolu” strategiyasınm 
uğurla həyata keçirilməsi, nəqliyyat-iqtisadi blokadanm aradan 
qaldınlması, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı olmuş- 
dur. Yaranmış vəziyyəti 1991-2000-ci illərdə limanda emal edil- 
miş nəqliyyat vasitələrinin dinamikasım əks etdirən 3.6 saylı 
cədvəldən aydın görmək olar (42):



Cədvəl 3.6

1991-2000-ci illərdə Bakı dəniz limanında emal edilmiş 
nəqliyyat vasitələrinin dinamikası (ədədlə)

İllər Gəmilər Vaqonlar Maşın və nəqliyyat

1991 309 14067 15107

1992 220 24129 7999

1993 188 171137 10109

1994 174 13759 5190

1995 89 10106 10330

1996 65 8555 7118

1997 200 16292 8061

1998 702 18363 4213

1999 383 14682 2357

2000 508 20272 1657

Cədvəlin təhlili göstərir ki, 1991-ci illə müqayisədə 1996-cı 
ildə yükdaşımalarda iştirak edən gəmilərin sayı 4,7 dəfə və ya 
47 % azalmışdır. 1997-ci ildən sonrakı dövrdə isə yükdaşımada 
iştirak edən gəmilərin sayı tədricən artmağa başlamışdır. Əgər
1997-ci ildə yükdaşımaya 200 gəmi cəlb olunmuşdursa, 2000-ci 
ildə artıq yükdaşımaya ümumilikdə 508 gəmi cəlb olunmuşdur 
ki, bu da müqayisə olunan illərdə 2,5 dəfə və ya 25 % artım 
deməkdir. Bu müddətdə digər nəqliyyat vasitələri üzrə də analoji 
vəziyyət yaranmışdır. Belə ki, 1991-ci illə müqayisədə 1997-ci 
ilədək olan dövrdə vaqonlann daşınması da azalmışdır. 1991-ci illə
1996-cı ili müqayisə etsək, daşınan vaqonların sayı 14.067 ədəd- 
dən 8555 ədədə düşmüşdür ki, bu da 1,6 dəfə və ya 16 % azalma 
deməkdir. 1997-ci ili 2000-ci illə müqayisə etdikdə isə daşınmış 
vaqonlann sayınm 16292 ədəddən 20272 ədədə çatdığını görnıək 
olar ki, bu da 1,2 dəfə və ya 12 % artım deməkdir.



Limanda emal edilən maşın və digər nəqliyyat vasitəbrinin 
sayı da müstəqilliyin ilk illərində azalmağa doğru getmişdir. Belə 
ki, əgər 1991-ci ildə 15 107 nəqliyyat vasitəsi emal edilmişdirsə,
1997-ci ildə bu göstərici 8061 ədədə enmişdir ki, bu da 1,8 dəfə 
və ya 18% azalma deməkdir. Lakin 1997-ci ildən sonrakı dövrdə 
sabitləşmə və artım özünü göstərmişdir. Belə ki, əgər 1997-ci 
ildə emal edilmiş maşın və avadanlıqların sayı 8061 ədəd idisə,
2000-ci ildə bu göstərici 1679 ədədə çatmışdır ki, bu da 4,8 dəfə 
artım və ya 20% çox deməkdir.

Hazırda limanda yeni təşkilati strukturun yaradılması, genişlən- 
dirilməsi üçün iş apanlır. Əsas işlərdən biri maliyyə idarəsində 
informasiya sisteminin yaradılmasından ibarətdir ki, bu da həm 
maliyyə, həm də kommersiya şöbələrini əhatə edir. Layihə 
Niderlandın “Tebodin” firması tərəfindən yerinə yetirilir (42).

Limanın fəaliyyəti ilə bağlı belə bir mühüm cəhəti də qeyd 
etmək lazımdır ki, idxal, ixrac və kabotaj (daxili) yüklər 4 gün 
ərzində limanda pulsuz saxlanılır, tranzit yüklər üçün isə bu 
müddət 10 gündür. Yüklərin nəzərdə tutulduğu müddətdən artıq 
açıq anbarda saxlanılmasınm hər tonu 400 manata, bağlı anbarda 
saxlamlmasının hər tonu isə 800 manata başa gəlir (21,111). Li
manda gəmilərin 1 saat istisman üçün tarif 25.000-65.000 min 
manat (köhnə kursla) təşkil edir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində 
Bakı dəniz limanı üçün yeni tariflər müəyyən edilmişdir. Bunlar 
aşağıda göstərilən qaydada olmuşdur (köhnə kursla):

1. Əsas yük terminalı üçün 1 ton tarif qiyməti 14 000-416 000 
manat;

2. Meşə yüklərinin 1 tonu üçün 14 000-109 000 manat;
3. Səpgili yüklərin 1 tonu üçün 70 000-114 000 manat;
4. Avtotexnikanın 1 ədədi üçün 57 000-489 000 manat;
5. Bərə terminalında 1 paqonmetr sahə üçün 100 000-109 350 

manat;
6. Konteyner terminalında 1 ədəd konteynerin emalı üçün 

70 000-486 000 manat;
7. Neft terminalında 1 ton neftin emalı üçün 300-2300 manat 

(21,111).



Avrasiya nəqliyyat dəhlizində yükdaşımada iştirak edən Xəzər 
Dövlət Gəmiçiliyi Idarəsi gəmilərinin əsas hərəkət istiqaməti 
gəmi-bərələr üçün Bakı-Türkmənbaşı-Bakı-Aktau-Bakı, maye yük- 
ləri daşıyan tankerlərin hərəkət istiqaməti isə Aktau-Abşeron- 
Alaca-Abşeron, Okarem-Abşeron, Türkmənbaşı-Bakıdır.

Bakı dəniz limanında 1991-2002-ci illər ərzində idxal, ixrac 
və tranzit yükdaşımanın vəziyyəti cədvəl 3.7 saylı cədvəldə gös- 
tərildiyi kimi olmuşdur: (44)

Cədvəl 3.7
1991-2002-ci illərdə Bakı dəniz limanında idxal, 

ixrac və tranzit yükdaşımanın vəziyyəti (min t)

İllər Cəmi txrac Idxal Tranzit Kobataj
1991 2817,4 254 2,9 54,3 2501,0
1992 1783,3 92,6 26,2 182,4 1482,1
1993 1156,6 280,0 14,5 116,1 745,7
1994 961 221,3 63,2 74,9 600,6
1995 923,3 5,8 573,9 343,8 -

1996 872,5 22,3 544,2 306 -

1997 2685,4 115,3 572,8 1571,3 426
1998 4009,2 94,6 435,8 3072,1 406,7
1999 3621 163 113 3119 226
2000 4593 303 135 4056 99
2002 4766,6 302 225 4187 52

Cədvəlin təhlili belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, qeyd 
olunan bütün parametrlər üzrə limanda yükdaşımada müstəqilli- 
yin ilk illərində, daha doğrusu, 1991-ci ildən 1997-ci ilə qədərki 
dövrdə azalma meyli özünü göstərmiş, 1997-ci ildən sonrakı dövrdə 
isə ibəil sürətli artma baş vermişdir. Belə ki, əgər limanda bütün 
göstəricilər üzrə jöikdaşımanın ümumi həcmi 1991-ci ildə 2 817,4 
min ton olmuşdusa, ilbəil azalma nəticəsində bu göstərici 1996-cı 
ildə 872, 5 min tona enmiş, başqa sözlə, limanda yükdaşımanm 
ümumi həcmi 2,5 dəfə azalmışdır. Lakin 1997-ci ildən başlaya- 
raq artım tempi özünü göstərməyə başlamışdır. Baş verən ilbəil 
artım nəticəsində limanda yükdaşımanın ümumi həcmi 1997-ci



ildəki 2 685,4 min tondan 2002-ci ildə 4 766,6 min tona çatmış 
və ya 2 dəfəyə qədər artım baş vermişdir (43).

Müstəqilliyin ilk illərində limanda yükdaşımada baş verən 
azalma meylinin əsas səbəbi, artıq yuxanda qeyd olunduğu kimi, 
SSRİ-nin süqutu nəticəsində ayn-ayn regionlar arasında təsərrü- 
fat əlaqələrinin qırılması, Rusiya Federasiyasınm yaratdığı iqti
sadi blokada şəraiti və Qarabağ müharibəsinin davam etməsi nəti- 
cəsində iqtisadi fəallığın aşağı düşməsi ilə bağlı olmuşdur. Lakin 
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra ardıcıl, məqsəd- 
yönlü iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi, nefit və “İpək yolu” 
strategiyasınm reallaşdınlması iqtisadi inkişafa səbəb olmuşdur.

Limanın idxal, ixrac və tranzit yükdaşımada olan vəziyyətini 
müqayisə etsək, tranzit daşımanın daha çox artdığını görmək olar. 
Belə ki, 1998-ci ildə idxal yükləri 435,5 min ton, ixrac yükləri
94,6 min ton, tranzit yükdaşıması isə 3 072 min ton olmuşdur.
1999-cu ildə idxal yükləri 163 min ton, ixrac yükləri 113 min 
ton olmuşdursa, bu müddətdə tranzit yükdaşıması 3119 min tona 
çatmışdır. 2000-ci ildə idxal yükləri 303 min ton, ixrac yükləri 
135 min ton olmuşdursa, tranzit yükləri 4 056 min tona çatmışdır.
2002-ci ildə isə idxal yükləri 302 min ton, ixrac yükləri 225 min 
ton, tranzit yükdaşımanın həcmi isə 4 187 min ton olmuşdur.
1998-ci illə müqayisədə 2002-ci ildə daşınmış tranzit yüklərin 
həcmi 1115 min ton çox olmuşdur.

Tranzit yükdaşımanın belə sürətlə artmasınm əsas səbəbi isə 
TRASEKA nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti ilə bağlı olmuş, lima- 
nın daha çox iqtisadi səmərə əldə etməsinə şərait yaranmışdır. 
Bu vəziyyət isə liman rəhbərliyinə daxili imkanlar hesabına dəniz 
vağzalının yenidən qurulması işlərinə başlamağa imkan vermiş- 
dir. Bu iş üçün ümumilikdə 3 mln dollar vəsait aynlmış (43) və 
müasir standartlara cavab verən dəniz səmişin vağzalı istifadəyə 
verilmişdir. Bundan başqa, Bakı dəniz limanmın Ьэгэ terminalı- 
nın da yenidən qurulması işinə başlanmışdır. Həmçinin Azərbay- 
can hökuməti ilə Cənubi Koreya şirkəti arasmda Ələtdə yeni 
dəniz limanmın tikilməsi haqqmda saziş imzalanmışdır.

TRASEKA dəhlizinin rəqabət qabiliyyətinin daha da artınl- 
ması üçün respublika hökuməti və liman rəhbərliyi konkret təd- 
birlər həyata keçirmişdir.



Belə ki, 2004-cü ilin iyunun 1-dən hər kvadrat metrə tarif
10 min manatdan (köhnə kursla) 750 manata qədər aşağı salın- 
mışdır (123,14-20.05,2004). 2004-cü ilin fevralmdan Lənkəranda 
liman tikintisi işinə başlanılmış və 2005-ci il ərzində başa çatdı- 
nlmışdır. Xəzər dənizi sahilində 20 hektar ərazini əhatə edən bu 
liman cənub regionu əhalisinin xarici bazarla birbaşa əlaqə 
yaratmasında və turizmin inkişafinda mühüm rol oynayacaqdır 
(180,9.01,2005).

“İpək yolu”nun bərpası ilə əlaqədar limanla bağlı mühüm 
problemlərdən biri zərərli ekoloji təsirlərin aradan qaldınlmasıdır. 
Belə ki, Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin yük dövriyyəsində mühüm 
yer tutan Qazaxıstan neftinin Dübəndi terminalına boşaldılması 
zamanı kükürdlü neft buxannın havaya buraxılması atmosferə, 
bitki örtüyünə, heyvanat aləminə, insan sağlamlığına mənfi təsir 
göstərir. Bundan başqa, tankerlərdən neftin boşaldılması zamanı 
baş verən neft sızmalan limanm su hövzəsinin çirklənməsinə 
səbəb olur.

Bakı buxtasının çirklənməsi ilə əlaqədar belə bir faktı göstər- 
mək yerinə düşərdi ki, Bakı Şəhər Kanalizasiya İdarəsinin 1993-cü
11 məlumatına görə, buxtaya 2 min ton neft məhsullan, 225 min 
ton quru çöküntü, 35 min ton sulfat turşulan, 56 min ton xlorid,
5 ton fenol, 88 ton dəmir və digər çirkab maddələri axıdılmışdır 
(21,71). Xəzər Dəniz Layihə Elmi Tədqiqat İnstitutunun apardığı 
araşdırmalara görə Bakı buxtasında ildə 16-20 sm qalınlığında 
çökmə quruntlar əmələ gəlmişdir (21,71).

Buna görə də daxili imkanların səfərbər edilməsi hesabına və 
beynəlxalq maliyyə qurumlarınm köməyi ilə bu istiqamətdə 
müvafiq işlərin görülməsi vacibdir. Bu baxımdan dünya təcrü- 
bəsində geniş istifadə olunan neftin doldurulması və boşaldılması 
əməliyyatının qapalı formada keçirilməsi, zəruri təmizləyici qur- 
ğulann tətbiq edilməsi, gəmilərin döşəməaltı sulannm xüsusi bun- 
kerlərə təhvil verilməsi, bunkerlədən gəmilərə yanacaq vermə 
zamanı ehtiyatlı davramlması, yanacağın dənizə axıdılmasına 
yol verilməməsi, müntəzəm olaraq neft və çirkab sulan yığan üzən 
qurğulardan istifadə edilməsi, yeyinti qalıqlarının və mazutlu 
əskilərin xüsusi yeşiklərdə toplanaraq daşıdılması, konteyner



yükdaşımasına xüsusi yer verilməsi də bu cəhətdən əhəmiyyətli 
ola bilər.

Limanın inkişafı ilə bağlı mühüm məsələlərdən biri də loqis- 
tika mərkəzinin yaradılmasıdır. Bu, yüklərin saxlanılması və 
bölüşdürülməsi üçün zəruri avadanlıqlarla təchiz edilmiş bir 
mərkəz olmalıdır. Bu mərkəzin yaradılması istiqamətində həyata 
keçiriləcək ilk addım Bakı dəniz limanının konteyner у э  əsas 
yük terminalının rüsumdan azad zona kimi istifadə edilməsi ola 
bilər. Limanın gələcək inkişafı baxımından onun icarə prinsipi 
əsasında fəaliyyət göstərməsi də mühüm rol oynaya bilər.

Dəniz limanmm beynəlxalq standartlara uyğun yenidən qurul- 
ması, günün tələblərinə cavab verən idarəçilik sisteminin yaradıl- 
ması, zəruri kadr potensialının formalaşdınbnası “İpək yolu”nun 
daha da məhsuldar fəaliyyətinə, regional və beynəlxalq nəqliy- 
yat ticarət əlaqələrinin inkişafına, TRASEKA proqramına üzv 
ölkələrin sosial-iqtisadi tərəqqisinə, region ölkələrində sülhün, 
sabitliyin yaradılmasına geniş imkanlar açacaqdır. Ekspertlərin 
məlmnatına görə, Ipək yolunun bərpası prosesi tam başa çatdıq- 
dan sonra dəniz limanının fəaliyyətindən respublikamızm büdcə- 
sinə ildə orta hesabla 1 mlrd dollar daxil olacaqdır (21,51).

Göründüyü kimi, nəqliyyat dahlizinin fəaliyyətində başlıca 
tranzit qovşağı funksiyasını yerinə yetirən Bakı dəniz limanının 
mühüm rolu vardır. Dəniz limanı idxal, ixrac və tranzit daşıma- 
lannın həyata keçirilməsində, xalq təsərrüfatının zəruri xammal 
ehtiyatı, əhalinin ərzaqla, digər gündəlik tələbat mallan ilə təmin 
edilməsində, Şərqlə Qərbin ticarət əlaqələrində, bir sözlə, inteqra
siya proseslərinin reallaşdırılmasmda, xalq təsərrüfatının inkişa- 
fında, dövlətimizin iqtisadi cəhətdən güclənməsində böyük əhə- 
miyyətə malikdir.

3.3. Yol təsərrüfatının və gömrük sisteminin 
yeniləşdirilməsində “tpək yolu”nun rolu

Azərbaycatı respublikasının xalq təsərrüfatı kompleksinin 
inkişafmda, dünya iqtisadiyyatma inteqrasiyasmda, tranzit ölkəyə 
çevrilməsində, tratıskontinental yük dövriyyəsinin formalaşdı-



nlmasında yerini müəyyən edən ən mühüm amillərdən biri də 
inkişaf etmiş yol-nəqliyyat kompleksinin olmasıdır. Bu məsələyə 
vaxtilə ciddi diqqət yetirən Heydər Əliyev qeyd etmişdir ki, 
“Yol iqtisadiyyat, mədəniyyət həyat deməkdir”. Bu baxımdan 
Şərqlə Qərbi birləşdirən “Ipək yolu”nun bərpasında avtomobil 
yollan da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda respublikamızda 
ümumi uzunluğu 22134 km olan avtomobil yollan vardır. Bu yol- 
ların 1684 km-i beynəlxalq magistrallar, 2669 km-i respublika 
əhəmiyyətli, 13 min km-i yerli əhəmiyyətli, 1,5 min km-i Bakı 
şəhərinin ərazisində olan, 3,3 min km-i isə rayon ərazilərində 
olan yollardır (180, 13.03.2008). Bunlann da 92,3 %-i, yəni 
22053 km-i möhkəm örtüklü yollardır. КогрШэпп ümumi sayı 
isə 1201-dir.

Respublikadakı avtomobil yollan şəbəkəsi bütün şəhərlərlə, 
rayon mərkəzləri, şəhərtipli qəsəbələrlə, hava və dəniz limanlan, 
dəmir yolu stansiyalan, qoruqlar, kurort və istirahət yerləri ilə, 
həmçinin həmsərhəd ölkələrin sərhəd kəsişmələri ilə etibarlı for- 
mada əlaqələndirilmişdir. Artıq yuxanda qeyd edildiyi kimi, 
90-cı illərin ortalannda istifadədə olan avtomobil yollan XX əsrin 
60-70-ci illərində çəkilmişdir. Mövcud normativlərə görə isə bu 
yollar эп çoxu 16-18 il istismardan sonra yeniləşdirilməli idi. 
Əslində isə bu avtomagistrallar 20-30 il fasiləsiz istismar edil- 
mişdir (206,174).

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin Ьэфа edilməsi, “Qədim 
Ipək yolu”nun bərpası, beynəlxalq yükdaşımalann artması yollann 
dünya standartlarma uyğun yenidən qurulmasını tələb etmişdir. 
Həm də vaxtilə yollar çəkilərkən yük maşınlannın təkərlərinə 
düşən ağırlıq 6-8 ton nəzərdə tutulmuşdursa, indi isə “İpək yolu”- 
nun yük daşıyan avtomobillərinin ağırlığı 10 tona çatır (5), bu isə 
mövcud yol örtüklərinin daha sürətlə sıradan çıxmasına, beynəl- 
xalq yükdaşımalann intensivliyinə mənfi təsir göstərir.

Mütəxəssislərin hesablamalanna görə yol örtüklərinin yarar- 
sızlığı nəticəsində avtomobillərin hərəkət sürəti xeyli aşağı düşür, 
daşınatı yüklərin qiymətləri 30-40 % yüksəlir, yanacaq məsrəfləri 
bir yarım dəfə çoxalır. Bütün bunlar da öz növbəsində yükdaşı- 
yan avtomobillərin xidmət müddətlərinin 30-40 % azalmasma, 
təmir xərclərinin isə dəfələrlə artmasına səbəb olur.



Dünya ölkələri ilə artan inteqrasiya prosesləri, “Tarixi İpək 
yolu”nun bərpası bütün nəqliyyat sisteminin, о cümlədən avto
mobil yollarmın dünya standartlanna uyğun yenidən qurulması 
zərurətini qarşıya qoymuşdur. Təsadüfi deyil ki, bu zərurəti 
uzaqgörənliklə qiymətləndirən Respublika Prezidenti Heydər 
Əliyev hələ 1996-cı il mayın 31-də “Azərbaycan respublikasının 
beynəlxalq avtomagistrallar haqqında 15 noyabr 1975-ci il tarixli 
Avropa sazişinə qoşulması haqqında” sərəncam imzalamışdır. 
Bu sazişə qoşulan ölkələr sazişin bütün şərtlərinə əməl etməli, 
ilk növbədə ölkə ərazisindən keçən avtomagistrallann texniki 
səviyyəsini beynəlxalq tələblərə uyğun şəkildə yenidən qurma- 
lıdır (64,108).

Son illərdə ölkədəki sürətli iqtisadi inkişafla bağlı ölkə baş- 
çısı İlham Əliyevin bu sahənin inkişafına diqqəti daha da artmış- 
dır. Belə ki, Respublika Prezidentinin 12 oktyabr 2006-cı il tarixli 
“Avtomobil yollan sahəsində məqsədli büdcə fondunun yaradıl- 
ması haqqında” sərəncamı, “Azərbaycan respublikasının yol- 
nəqliyyat kompleksində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri 
haqqında” 22 fevral 2007-ci il tarixli sərəncamı, 4784 km-lik 
yolun Nəqliyyat Nazirliyinin balansına verilməsi, respublika 
avtomobil yollan şəbəkəsinin inkişafına həsr olunmuş 12 mart 
2008-ci il tarixli müşavirə, yol-nəqliyyat kompleksinin inkişafı 
üçün aynlan vəsaitlərin daha da artırılması buna misal ola bilər. 
Belə ki, bu məqsədlə aynlan vəsaitin həcmi 2004-cü ildə 16,3 
mln manat olmuşdursa, 2006-cı ildə 50 mln manata, 2007-ci ildə 
130 mln manata çatdırılmışdır. 2008-ci ildə isə 162 mln manat 
vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur (180,13.111.2008).

Avropa Birliyi TRASEKA proqramma uyğun olaraq digər 
infrastruktur sahələri ilə yanaşı, avtomobil yollannm da yenidən 
qurulmasını həyata keçirməyə başlamışdır. Bu baxımdan İpək 
yolunun keçdiyi marşrutlar xüsusi diqqət mərkəzində saxlanıl- 
mışdır. Bakı-Ələt-Hacıqabul-Kürdəmir və Gürcüstan sərhədinə 
qədər olan bejoıəlxalq dərəcəli avtomagistral “İpək yolu”nun keç- 
diyi sahədir, ümumi uzunluğu 503 km-dir. Bundatı başqa, res- 
publikamızın Dağıstan sərhədinə qədər olan 208 km-lik Bakı- 
Quba avtomagistralı, Iran sərhədinədək uzanan 313 km-lik



Bakı-Astara avtomagistrallan da beynəlxalq dərəcəlidir (206,175). 
Bakı-Ələt-Hacıqabul-Kürdəmir-Cəncə-Qazax və Gürcüstanla 
dövlət sərhədinə qədər uzanan yolun Avropa Birliyinin “Tasis”, 
“TRASEKA” proqramlanna uyğun yenidən qurulması Azərbay- 
can avtonəqliyyatçılannın, beynəlxalq nəqliyyat qurumlannın 
başlıca məqsədlərmdən biridir. Ona görə ki, bu yol respublika- 
mızın dünya və Avropa bazanna birbaşa çıxışını, dünya ölkələri 
ilə inteqrasiyanı təmin edən, həyati əhəmiyyət kəsb edən “Yeni 
İpək yolu”mm yaradılması deməkdir. Azərbaycan hökuməti dün- 
yanın əsas maliyyə qurumlan -  Dünya Bankı, Avropa Yenidən- 
qurma və İnkişaf Bankı, Asiya Bankı, Küveyt Fondu ilə “İpək 
yolu”nun mühüm tərkib hissəsi olan avtomobil yollannın yeni- 
dən qurulması üçün uğurlu danışıqlar aparmışdır.

“İpək yolu” avtomagistralının tam şəkildə yenidən qurulması 
üçün ilkin variant kimi 255 mln dollar tələb olunur. Bunun
41 mln dollan respublikamızın büdcəsindən ayırmalar hesabina 
nəzərdə tutulmuşdur. Qalan hissənin isə yuxanda adları çəkilən 
nüfuzlu maliyyə qurumları ayırmağı öhdələrinə götürmüşlər.

503 km-lik “İpək yolu”nun keçdiyi magistral ayrıca hissələrə 
bölünmüş və hər bir sahə üçün konkret investor nəzərdə tutul- 
muşdvır. Məsələn, İpək yolunun Azərbaycanın avtomagistral yol- 
larından keçən tərkib hissələrindən biri Bakı-Ələt avtomobil 
yoludur. Onun uzunluğu 69 km-dir, əsaslı təmir edilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Birinci dərəcəli 4 zolaqlı yolun 14 km-ə qədər olan 
hissəsinin yenidən qurulması daxili investisiya hesabina həyata 
keçirilmişdir. Yolun qalan 55 km-lik hissəsinin yenidən qurul- 
ması üçün “Bayerişe Landes Bank” ilə danışıqlar aparılmışdır. 
Bu işin tam şəkildə 2010-cu ilin birinci yansında başa çatacağı 
nəzərdə tutulsa da (180, 13.111.2008), Bakı-Ələt avtomobil yolu
nun yeni tiMlmiş 4-8 km-lik və yenidən qurulmuş 8-14 km-lik 
hissəsinin inşası 2010-cu ilin ikinci yansında, dəqiq desək, 
noyabrın 8-də başa çatmışdır (100, 9.XI.2010).

“İpək yolu”nun avtomagistral üzrə mühüm tərkib hissələrin- 
dən biri də Ələt-Hacıqabul avtomobil yoludur. Onun uzunluğu
45,6 km-dir. Yolun yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulan layi-



hənin ümumi büdcə dəyəri 36,5 mln dollardır. Bu vəsaitin
13.1 mln dollannı İslam İnkişaf Bankı, 18,7 mln dollarını Küveyt 
Fondu, 4,7 mln dollannı Azərbaycan hökuməti verməli olmuşdur 
(5). Yolun inşasını 19 ölkənin şirkət və təşkilatı arasında 1999-cu 
il martin 22-də keçirilmiş tenderdə qalib gəlmiş Türkiyənin “Turan 
Xəzinədaroğlu” şirkəti və “Öztac” tikinti materiallan şirkəti yerinə 
yetirir (206,177).

Ələt-Hacıqabul yolu tikinti layihəsinə görə birinci dərəcəli
4 zolaqlı olması nəzərdə tutulmuşdur. İşə 2000-ci ilin noyabnn 
15-dən başlamlmış (26), 2004-cü ilin fevralın 28-də istismar üçün 
təhvil verilmişdir (180,29.02.2004).

“İpək yolu”nun respublikamızın ərazisindən keçən vacib 
avtomagistral seqmentinin bir hissəsini də Hacıqabul-Kürdəmir 
yolu təşkil edir.Onun uzunluğu 85,6 km-dir. Yolun smeta dəyəri
37.2 mln dollar təşkil edir. Bərpa işləri üçün lazım olan vəsaitin
31.5 mln dollannı Avropa Yenidənqurma və Inkişaf Bankı, 
5,7 mln dollannı Azərbaycan hökuməti ödəməlidir (5). Bu layi- 
hənin texniki-iqtisadi əsaslandınlması Avropa Yenidənqurma və 
Inkişaf Bankı qrantı hesabına hazırlanmışdır. İşçi layihənin hazır- 
lanması “Tasis” proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Texniki- 
iqtisadi əsaslanmaya görə bu yol ikinci dərəcəli 2 zolaqlı olmalı- 
dır (204). Yolun 75 km-lik 2 zolaqlı hissəsi 2007-ci ildə, yolun 
qalan 11,6 km-lik hissəsi, о cümlədən Kürdəmir dairəvi hissəsinin 
tikintisi 2008-ci ilin avqustun 27-də başa çatmışdır (5 a).

“İpək yolu” avtomagistralınm respublikamız ərazisindəki 
mühüm tərkib hissəsindən biri də Kürdəmir-Ucar avtomobil 
yoludur. Bu yolun uzunluğu 46,2 km-dir, layihənin icra müddəti
2008-2009-cu illər nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin smeta dəyəri
18.6 mln dollardır. Bu vəsaitin 15,6 mln dollarım Avropa Yeni- 
dənqurma və Inkişaf Bankı, 3 mln dollannı da Azərbaycan höku- 
məti ödəməyi öz üzərinə götürmüşdür. Plana görə Kürdəmir- 
Ucar layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandınlması sənədləri Küveyt 
fondu qrantı hesabına hazırlanmışdır. Layihəyə görə yol ikinci 
dərəcəli 2 zolaqlı olmalıdır (5). Yolun 46,2 km-lik 2 zolaqlı hissə- 
sinin tikintisinə 2008-ci ilin iyunundan başlanılmış və 2010-cu



ilin dekabnn 31 -də başa çatmışdır. 2011-ci ilin fevral ayının 
birinci yansında isə rəsmi açılışı olmuşdur (5a; 5b).

“İpək yolu”nun keçdiyi avtomagistralm mühüm bir hissəsini 
də Ucar-Yevlax avtomobil yolu təşkil edir. Yolun uzunluğu 
53,0 km-dir, bərpası üçün 61,4 mln dollar vəsait tələb olunur. Bu 
vəsaitin 10 mln dollannı İslam Bankı, 46 mln dollannı Səudiyyə 
İnkişaf Fondu, 5,4 mln dollarını Azərbaycan hökumətinin 
ödəməsi nəzərdə tutulmuşdur (204). Bu layihənin texniki-iqti- 
sadi əsaslandırma sənədləri “Tasis” proqramının qrantı hesabına 
hazırlanmışdır. Layihəyə görə yol ikinci dərəcəli və 2 zolaqlı 
olmalıdır (204). Yolun tikintisinə 2007-ci ildə başlanılmış və
2009-cu ilin noyabr ayının 19-da yolun açılışı olmuşdur (23, 
20.XI.2009).

“İpək yolu”nun əhəmiyyətli bir hissəsini də Yevlax-Gəncə 
avtomobil yolu təşkil edir. Yolun bütün hissəsinin uzunluğu
88,8 km-dir. Layihəyə görə burada əsaslı Ьэфа işləri apanlma- 
lıdır. Вэгра işləri 2010-cu ilin dekabnna başa çatsa da, rəngləmə 
işləri, işıqlandırma sistemlərinin təmin edilməsi ilə əlaqədar yolun 
tam açılışı 2011-ci ilin mayın 30-na nəzərdə tutulmuşdur (5b).

“Yeni ipək yolu”nun ölkəmizin ərazisindən keçən bir hissə- 
sini də uzunluğu 94 km olan Gəncə-Qazax avtomobil yolu təşkil 
edir. 2 zolaqlı olan bu yol 2006-ci ilin noyabnn 6-da istismara 
verilmişdir (5 v). Bu yol üzərində uzunluğu 10,6 km olan Tovuz 
dairəvi yolunun tikintisi isə 2008-ci il dekabr ayınm 15-də başa 
çatmışdır (5a). Layihənin smeta dəyəri 48 mln dollardir. Bu 
vəsaitin 40 mln dollanni Beynəlxalq Bank, 1,5 mln dollanni 
“Tasis” proqrami, 6,5 mln dollanni Azərbaycan hökuməti vermə- 
lidir. Layihənin texniki-iqtisadi əsaslandınlması sənədləri “Tasis” 
proqramının qrantı hesabına hazırlanmışdır. Gəncə-Qazax avto- 
magistralı bir neçə sahəyə bölünür. Birinci sahə uzunluğu 21 km 
olan Gəncə-Şəmkir hissəsi hesab olunur. Bu hissədə tikinti işini 
Türkiyənin “Turan Xəzinədaroğlu” firması aparmış, tikinti işi 
tam şəkildə başa çatmışdır. İkinci sahə Şəmkir-Qazax hissəsidir 
ki, burada tikinti işlərini Azərbaycanın “Azərkörpü” və tenderin 
qalibi olmuş Azərbaycan-Alman birgə müəssisəsi “SP Avtovan”



apanr. İnşaat işləmin davam etdiyi yol ikinci dərəcəli 2 zolaqlı 
olmalıdır (204).

Layihəyə görə uzunluğu 10,6 km olan Tovuz dairəvi avtomo
bil yolunun tikintisi üçün torpaq sahələrinin alınması və kom- 
pensasiyalann verilməsi üçün Azərbaycan hökuməti tərəfindən 
tədbirlər görülmüş və yuxanda qeyd edildiyi kimi, inşaat işləri 
2008-ci ilin dekabr ayının ortalarına başa çatmışdır (5a).

‘İpək yolu”nun mühüm hissələrindən biri də Qazax-Gürcüs- 
tan sərhədi boyunca uzunluğu 38 km olan avtomobil yoludur. 
Bu yolun bərpası üçün 14,5 mln dollar ayrılması nəzərdə tutul- 
muşdur. Тэ1эЬ olunan vəsaitin 12,5 mln dollan kredit, 2 mln 
dollan isə Azərbaycan hökumətinin vəsaiti hesabina ödənilməli- 
dir (25). Layihənin texniki-iqtisadi əsaslandınlması sənədlərinin 
hazırlanması “Tasis” proqramının qrantı hesabina aparılmışdır. 
Yolun ikinci dərəcəli və 2 zolaqlı olması nəzərdə tutulmuşdur 
(204). Inşaat işlərinin 2009-cu ilin birinci rübündə başa çatdı- 
nlması nəzərdə tutulsa da, yolun tikintisi 2010-cu il aprelin 
27-də başa çatmışdır (5 b).

“İpək yolu”nun mühüm tərkib hissələrindən biri də uzunluğu
21,5 km olan Bakı dairəvi avtomobil yoludur. Layihəyə görə bu 
yolda əsaslı bərpa və yeni tikinti işləri apanlmalıdır. tlkin vari- 
antda yolun inşası üçün 28,4 mln dollar nəzərdə tutulmuşdur. 
Tələb olunan investisiyanın 14,6 mln dollannı Küveyt Fondu,
10 mln dollannı Əbu-Dəbi fondu, 3,8 mln dollarım isə Azər- 
baycan hökuməti verməlidir. Bu yolun texniki-iqtisadi əsaslan- 
dınlması və texniki layihəsi 1997-ci ildə Əbu-Dəbi fondunun 
qrantı hesabina hazırlanmışdır. Yolun tikilməsinə dair saziş
2003-cü ilin martında Əbu-Dəbidə imzalanmışdır. Layihə üç 
hissədən ibarətdir. Layihənin başa çatması 2009-cü ilin I rübü 
üçün nəzərdə tutulsa da (180,13.111.2008), layihənin birinci və 
ikinci hissəsinin icrası 2010-cu il noyabnn 8-də başa çatmış, 
smeta dəyəri 80 mln dollar təşkil etmişdir (100, 9.XI. 2010). 
Layihənin üçüncü hissəsinin icrasının isə ilin sonuna başa çata- 
cağı nəzərdə tutulmuşdur. Bakı dairəvi yolu hər iki istiqamətdən 
üç hərəkət zolağı olmaqla 6 hərəkət zolağından ibarətdir. Нэгэ- 
kət zolağının hər birinin eni 3,75 metrdir. Bakı dairəvi yolunda



5 qovşaq, 8 ötürücü, 3 piyada keçidi tikilmişdir. Birinci qovşaq 
Bakı dairəvi avtomobil yolunu Rusiya Federasiyası avtomagis- 
tralı ilə əlaqələndirərək şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhli- 
zində tranzit yük maşınlannı şəhərə girmədən cənuba və qərbə 
istiqamətləndirir, bundan əlavə, bu qovşaq Sumqayıt şəhərini, 
Biləcəri qəsəbəsini və Abşeronun digər yaşayış məntəqələrindən 
avtonəqliyyat vasitələrinin cənub istiqamətinə rahat çıxışını 
təmin edir. İkinci qovşaq Bakı şəhərinin “Qurd Qapısı” ərazisində 
avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətini şəhərlə əlaqələndirir. Üçüncü 
qovşaq Bakı dairəvi avtomobil yolunu Lökbatan-Xocahəsən 
avtomobil yolu ilə, dəmir yolunun Heybət stansiyası, sənaye və 
ticarət obyeketləri ilə əlaqələndirir. Dördüncü qovşaq Bakı- 
Astara avtomobil yolu ilə mövcud Lökbatan dairəsini birləşdirir. 
Beşinci qovşaq isə nəqliyyat vasitələrinin Bakı dairəvi avtomo
bil yolunun altmdan tunel vasitəsilə “Sədərək”, “Binə” və digər 
ticarət mərkəzlərinə çıxışını təmin edir (100, 9.XI.2010). Bakı 
dairəvi yolunun işə düşməsi Bakı şəhərində ekoloji vəziyyətin 
yaxşılaşmasma, tıxaclann azalmasına, nəqliyyat vasitələrinin 
maneəsiz hərəkətinə şərait yaratmışdır.

Belə bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, yalnız Bakı-Ələt- 
Hacıqabul yolu birinci dərəcəli olduğuna görə 2008-ci ildən 
sonrakı dövrdə “İpək yolu”nun digər hissələrinin də birinci dərə- 
cəli olması üçün əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. 2006-cı ilin iyulun 19-na olan məlumata görə 
Dünya Bankı Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturunun yenidən 
qurulması üçün 500 mln dollar ayırmaq fikrindədir.

“Yeni İpək yolu”nun yaradılması ilə əlaqədar ölkəmizin nəq- 
liyyat bölməsində əsaslı struktur dəyişiklikləri apanlmışdır. Avropa 
Birliyinin tələbi və Azərbaycan respublikası prezidentinin 10 
iyun 2003-cü il tarixli fərmanı ilə “Azəravtoyol Dövlət Şirkəti” 
ləğv olunmuş və o, Nəqliyyat Nazirliyinin tərkibində “Yol Nəqliy- 
yat Serviz Departamenti”nə çevrilmişdir (204). Avropa Birliyi 
tərəfindən Nəqliyyat Nazirliyinin yaradılması üçün respublika 
hökumətinə 2,5 mln dollar həcmində vəsait verilmişdir (26). 
“Yol Nəqliyyat Serviz Departamenti”nin tabeliyindəki müəssi-



sələrin balansında 2006-cı ilin yanvann 1-nə olan məlumata 
görə 994 ədəd avtonəqliyyat vasitəsi vardır. Bu nəqliyyat vasitə- 
lərindən 231 ədədi, yəni 23,2 %-i işlək vəziyyətdədir (204).

Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət büdcəsi tərəfindən hər il ayn- 
lan 40-41 mln manat vəsaitin 65 %-i respublika əhəmiyyətli,
25 %-i yerli əhəmiyyətli yollann təmirinə, qorunmasına sərf edi- 
lir. Büdcədən bu qədər böyük vəsaitin ayrılması onunla əlaqə- 
dardır ki, respublikada daşınan yüklərin 60 %-i avtomobil nəqliy- 
yatının payına düşür. Ona görə də yaxın illər ərzində avtomobil 
yollannın texniki vəziyyətinin əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılması 
tələb olunur (206,175).

Respublikamızın avtomobil yollannın beynəlxalq standart- 
lara uyğun yenidən qurulması yaxın 10 il ərzində başa çata bilər 
(206,179). Hazırda respublikamızda 10 min km-dən çox yol daş- 
çınqıl örtüklü, min km yol isə adi torpaq örtüklü yoldur (206,179).

Avtomagistrallann dünya standartlanna uyğun yenidən qurul- 
ması nəqliyyat dəhlizində yükdaşımalarm həcminin artmasına, 
serviz xidmətinin yaxşılaşdırılmasına əsaslı təsir göstərəcəkdir. 
Avropa Komissiyasının TRASEKA proqramı çərçivəsində avto
mobil yollan ilə əlaqədar “Yol səthinin möhkəmləndirilməsinin 
tətbiqi”, “Qafqazın yol bölməsi -  Bakı-Tbilisi-Yerevan avtomo
bil yollannın yenidən qurulması”, “Qafqaz avtomobil yollannın 
yenidən qurulması” adlı texniki yardım layihələrinin və “Qumızı 
körpünün bərpası və TRASEKA körpüsünün qurulması” kimi 
investisiya yardım layihəsinin həyata keçirilməsi çox böyük əhə- 
miyyətə malikdir (223,40-42).

“Yol səthinin möhkəmləndirilməsi” adlı texniki yardım layi- 
həsi Almaniyamn “Koks” firması tərəfindən yerinə yetirilmiş, icra 
müddəti 1996-cı ilin martından 1997-ci ilin mart ayına qədər 
olmuşdur. Layihənin ümumi büdcə dəyəri 2 mln avrodur. Kon- 
kret olaraq Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Qazaxıstan, 
Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Layihənin məqsədi yol səthinə və körpülərə xidmət üzrə sistemli 
tədrisin apanlması, yollann özəlləşdirilməsinə və istismanna 
kömək göstərilməsi, layihənin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslan- 
dınlmasıdır (223,40-42).



“Qafqazın yol bölməsi Bakı-Tbilisi-İrəvanı birləşdirən avto
mobil yollannın bərpası, yenidən qurulması” adlı texniki yardım 
layihəsinin Almaniyanm “Koks” və Finlandiyanın “Findrod” 
şirkəti tərəfindən reallaşdınlması qərara alınmışdır. Layihənin
2000-ci ilin noyabnndan 2002-ci ilin avqustuna kimi icra edil- 
məsi nəzərdə tutulmuşdur. Onun ümumi büdcə dəyəri 2 mln 
avrodur və Cənubi Qafqaz respublikalanmn hamısı üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Layihənin məqsədi yol səthinin müvafiq örtüklə 
davamlılığının artmlmasmın öyrədilməsi və layihələndirilməsi- 
dir (223, 43-44).

“Qafqaz avtomobil yollannın yenidən qurulması” adlı texniki 
yardım layihəsi yalnız Cənubi Qafqaz respublikalan üçün nəzərdə 
tutulmuşdur və ümumi büdcə dəyəri 2 mln avrodur. Layihənin 
məqsədi Bakı-Hacıqabul-Qazax-Qırmızı körpü layihəsinə texniki 
nəzarətin edilməsi və onun maliyyələşdirilməsidir. Bu layihə üçün 
Dünya Bankı tərəfindən 40 mln dollar, Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı tərəfindən isə 33 mln dollar kredit aynlmışdır 
(223,53-54).

Avropa Birliyinin TRASEKA proqramı çərçivəsində avto
mobil yollan ilə bağlı həyata keçirdiyi layihələrin bir hissəsini 
də investisiya yardım layihələri təşkil edir. Bu baxımdan “Qır- 
mızı körpünün bərpası və TRASEKA körpüsünün qurulması” 
adlı investisiya layihəsi diqqəti cəlb edir. Layihə Türkiyənin 
“Turan Xəzinadaroğlu” və Azərbaycanm “Azərkörpü” firması 
tərəfindən həyata keçirilmişdir. Layihə Azərbaycan və Gürcüstan 
arasmda avtomobil yolu körpüsünün əsaslı təmiri işi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Onun büdcə dəyəri isə 2 mln avrodur. Layihənin 
məqsədi Azərbaycan və Gürcüstan arasında yeni körpünün 
maliyyələşdirilməsi, sərhəd məntəqələri, yeraltı keçidlərin tikin- 
tisi, mövcud körpülərdə mühafizə tədbirlərinin həyata keçiril- 
məsi, 2 zolaqlı dəmir yollannın istismara verilməsi, yaxınlıqdakı 
Tovuz dəmir yolu körpüsünün əsaslı şəkildə genişləndirilməsidir 
(224, 2004, №7, s.62-63). Qeyd etmək lazımdır ki, bu iş artıq 
başa çatdınlmışdır.

Göründüyü kimi, ölkənin vahid nəqliyyat sistemində və 
“Yeni Ipək yolu”nun fəaliyyətində xüsusi yer tutan avtomobil



yollannın yenidən qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buna 
görə də Avropa Birliyi TRASEKA proqramı çərçivəsində texniki 
və investisiya layihələrinin köməyi ilə “İpək yolu” üzərində yer- 
ləşən bütün ölkələrdə, о cümlədən Azərbaycanda avtomobil 
yollannın bərpası və yenidən qurulması, beynəlxalq maliyyə 
qurumlannın bu işə cəlb olunması, layihələrin texniki iqtisadi 
əsaslandırılması istiqamətində geniş iş apanr. Bu da “Tarixi İpək 
yolu”nun bərpası, inteqrasiya proseslərinin dərinləşdirilməsi, elmi- 
texniki, mədəni nailiyyətlərin mübadiləsinin genişləndirilməsi, 
xalqlann tərəqqisi deməkdir.

Avropa Birliyinin tövsiyəsi və köməyi ilə yaradılan Azərbay- 
can Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi fəaliyyətə başladığı 2002-ci 
ilin avqustun 2-dən keçən dövr ərzində yol təsərrüfatının inkişaf 
etdirilməsi istiqamətində bir sıra çox mühüm əhəmiyyətli işlər 
görmüşdür. Belə ki, 5 asfalt zavodu açılmış, daxili imkanlar hesa- 
bına 2003-cü ilin ikinci yarısında 200 km-lik avtomobil yolunda 
cari, orta və əsaslı təmir işləri apanlmış, 110 ədəd yeni texnika 
və avadanlıq alınmışdır (224,2004, №7, s.61).

1998-ci ildən keçən son 5 il ərzində Azərbaycan yol nəqliyyat- 
kompleksinin inkişafına 2 trilyon manat (köhnə kursla) və ya 
400 mln dollardan artıq sərmayə qoyulmuşdur. 2004-cü ildə isə 
yol-nəqliyyat kompleksinin inkişafına aynlan vəsaitin 800 mlrd 
manata və ya 160 mln dollara çatdınlması nəzərdə tutulmuşdur. 
Bu məbləğin də 400 mlrd manatı və ya 80 mln dollan respub- 
likanın avtomobil yollannın təmir və inkişafına sərf olunmuşdur 
(224, 2004, №7, s.61). Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə, 
2004-2007-ci illərdə Ələt-Gəncə-Qazax, İranla sərhəddən Bilə- 
süvara kimi və Culfa-Ordubad yollannın əsaslı şəkildə yenidən 
qurulması baş tutmuşdur. 2010-cu ilədək olan dövrdə isə Ələt- 
Astara və Bakı-Quba yollannm da təmiri apanlacaqdır. Bu yol- 
lann ümumi uzunluğu 900 km-dir. Adı çəkilən məqsədlər üçün 
800 mln dollar sərf olunması gözlənilir (224,2004, №7, s.62).

Azərbaycan həm də “Şimal-Cənub” dəhlizi layihəsinə qoşul- 
maq niyyətində olmasını rəsmən bəyan etmiş və 2005-ci ilin 
sentyabnn 20-də imzalanmış 984 IIQ saylı Azərbaycan respub- 
likasının Qanunu ilə respublikamız “Şimal-Cənub” beynəlxalq



nəqliyyat dəhlizi haqqında sazişə bərabərhüquqlu üzv kimi 
qoşulmuşdur (177, 2005, №3, s.16).

Nəqliyyat Nazirliyinin hazırladığı və reallaşdmnağa başladığı 
layihələr əsasında 2004—2010-cu illərdə Azərbaycan Respublika- 
sında, artıq yuxanda qeyd edildiyi kimi, 900 km-ə qədər avtomo
bil yollannın təmir edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yalnız 2003-cü 
ildə beynəlxalq maliyyə qurumlanmn və dövlətin vəsaiti hesabına 
respublika ərazisində 312 km-lik avtomobil yollan yenidən 
qurulmuşdur (224, 2004, №7, s.63). 2005-ci ildə 46 km-lik Ələt- 
Hacıqabul və Gəncə-Qazax avtomobil yolunun 21 km-i yenidən 
qurulmuş və istifadəyə verilmişdir (100.7.02.2006). 2005-ci ilin 
təkcə 9 ayında ümumilikdə 436 km avtomobil yolu təmir olun- 
muş, Xanlar, Qəbələ və Astara rayonlan ərazisində 3 yeni кбфй 
tikilib, Salyan, Kürdəmir və Ucar rayonlan ərazisində isə 3 körpü 
Ьэфа olunmuşdur. Həmin dövrdə uzunluğu 50 km olan Lənkəran- 
Lerik avtomobil yolu yenidən qurularaq istifadəyə verilmiş, 
Masallı-Yardımlı avtomobil yolunda yenidənqurma işləri başa 
çatdırılmışdır. Eyni zamanda Qazax rayonunda Ağstafa çayı 
üzərində uzunluğu 114 m olan yeni кбфй istifadəyə verilmişdir 
(177, 2005, №1, s.7). Uzunluğu 57 km olan yüksək dağlıq ərazi- 
dən çəkilmiş Quba-İspik-Xınalıq avtomobil yolunun açılışı isə
2006-cı ilin oktyabnn 7-də olmuşdur (177,2006, №4, s.5).

Nəqliyyat Nazirliyinin 2011-ci il üçün olan məlumatına görə, 
nəqliyyat üçün alınan kreditlərin ümumi məbləği 2,8 mid dollar 
olmuşdur. Bvmvın 1,9 mld dollan beynəlxalq maliyyə institutlan- 
nın, 875 mln dollan Azərbaycan hökumətinin payına düşür. Bu 
müddətdə Azərbaycanda artıq 806 km-ə yaxın avtomobil yolu 
tikilib və yenidənqurulması başa çatıb. Yeni tikilmiş və yenidən 
qurulmuş yollann 460 km-i beynəlxalq maliyyə institutlannın, 
345 km-i isə Azərbaycan hökuməti vəsaiti hesabma reallaşmışdır. 
Hazırda 870 km avtomobil yolu yenidən qurulmalıdır ki, onun da 
749 km-i beynəlxalq maliyyə institutları hesabına apanlmalıdır. 
2012-ci ilin sonlanna Traseka və Şimal-Cənub avtomagistralmda 
yenidənqurma işləri başa çatmalıdır (99a).

Göründüyü kimi, Avropa Birliyinin “Tasis” və “TRASEKA” 
proqramlan çərçivəsində həyata keçirilən texniki və investisiya



yardım layihələri, Azərbaycan hökumətinin və beynəlxalq maliyyə 
qurumlannın ayırdığı vəsaitlər hesabina ‘İpək yolu”nun keçdiyi 
avtomagistrallann dünya standartlanna uyğun yenidən qurulması 
istiqamətində xeyli işlər görülmüşdür ki, bu da nəqliyyat dəhli- 
zində yükdaşımalann artmasına, əldə edilən gəlirlərin yüksəlmə- 
sinə, ölkənin iqtisadi qüdrətinin güclənməsinə təsir göstərmişdir.

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkənin milli və 
iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, xarici iqtisadi əlaqələ- 
rinin tənzimlənməsi, beynəlxalq nəqliyyat və ticarət əlaqələrinin 
inkişaf etdirilməsi, etibarlı büdcə siyasətinin formalaşması əsas 
məsələlərdən biri idi. Bu vəzifənin reallaşdınlması üçün isə qısa 
zaman kəsiyində milli dövlətçiliyimizin mühüm atributlanndan 
olan gömrük xidməti orqanının yaradılması əsas məsələ kimi 
qarşıda dururdu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci
il 30 yanvar tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Dövlət Gömrük 
Komitəsi yaradıldı (47,15.02.2002). Sonrakı 10 il ərzində Göm- 
rük Komitəsinin strukturlannın tam şəkildə formalaşdırılması 
başa çatdınldı. Hazırda Azərbaycan gömrük sistemində 2000-dən 
çox işçi çalışır (47,4.01.2002). Struktur etibarilə Azərbaycan 
Dövlət Gömrük Komitəsi Bakı Baş Gömrük idarəsi, Bakı Aksiz 
Postu, Binə Gömrük İdarəsi, Enerj’i Gömrüyü İdarəsi, həmçinin 
Azərbaycanın Astara, Balakən, Biləsuvar, Culfa, Şirvan, Gəncə, 
Xaçmaz, Xudafər, Sədərək, Sumqayıt, Yevlax, Tovuz kimi rayon- 
lannda olan gömrükxanalardan ibarətdir (34,642).

Dövlət müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, ölkəmizin 
xarici şirkətlərlə neft və “Ipək yolu” kimi regional və beynəlxalq 
layihələrin həyata keçirilməsində fəal iştirakı, gömrük xidməti 
orqanlannın da öz fəaliyyətini yeni əsaslarla qurmasını vacib 
məsələ kimi qarşıya qoymuşdur. Azərbaycan respublikasında 
gömrük işinin dövrün tələblərinə uyğun formalaşması, onun 
qanunvericilik və hüquqi normativ bazasının yaradılması vacib 
məsələlərdən biri olmuşdur. Respublika rəhbərliyi tərəfindən bu 
istiqamətdə ardıcıl sürətdə tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, 
1995-ci il iyunun 20-də “Gömrük tarifi haqqında” qanun qəbul 
edilmiş (49), 1997-ci il iyunun 10-da “Gömrük məcəlləsi” təsdiq 
edilmiş (31), 1998-ci ildə isə Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)



haqqında Əsasnamə qəbul olunmuşdur (47,4.XI.1998). Bu sənəd- 
lərdə dövlətin milli iqtisadi təhlükəsizliyinin və xarici siyasə- 
tinin formalaşmasında mühüm rol oynayan gömrük siyasətinin 
aşağıdakı əsas vəzifələri əks olumnuşdur:

-  Azərbaycan Respublikası ərazisində gömrük nəzarətinin və 
əmtəə dövriyyəsinin səmərəli tənzimlənməsi;

-  Azərbaycan Respublikasının daxili bazannın qorunması;
-  Milli iqtisadiyyatın inkişafına kömək göstərilməsi;
-  Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətindən irəli gələn vəzi- 

fələrin yerinə yetirilməsinə kömək göstərilməsi;
-  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Gömrük 

məcəlləsinə və digər qanunvericilik aktlanna uyğun məqsədlərin 
həyata keçirilməsi (31).

Gömrük qanunvericiliyinin inkişafında Azərbaycan Respub- 
likası Prezidentinin 27 oktyabr 1998-ci il 7 saylı fərmanı ilə təs- 
diq edilmiş Azərbaycan respublikası DGK haqqında Əsasnamə 
də mühüm yer tutur. Əsasnamədə ölkənin gömrük siyasətinin 
strateji məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsində və həllində DGK-шп 
əsas funksiyalan öz əksini tapmışdır (145,171). DGK-nin işinin 
dünya standartlanna uyğun yenidən qurulmasında mühüm əhə- 
miyyət kəsb edən sənədlərdən biri də 1999-cu ilin dekabr ayında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsbit olunmuş “Gömrük 
orqanlarmda xidmət haqqında” Əsasnamənin qəbulu idi (85,71).

Gömrük Komitəsinin müstəqillik illərində beynəlxalq hüquqi 
müstəvidə əməkdaşlığı əsasən 4 istiqamətdə inkişaf etmişdir: 
1) Beynəlxalq təşkilatlarla, о cümlədən Ümmndünya Gömrük 
Təşkilatı (ÜGT) ilə; 2) MDB Gömrük Şurası çərçivəsində;
3) Iqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) çərçivəsində; 4) İkitərəfli 
münasibətlər əsasında ayrı-ayn dövlətlərin gömrük orqanlan ilə 
(145,172). Bu fəaliyyətin nəticəsi olaraq Azərbaycan Dövlət 
Gömrük Komitəsi beynəlxalq qurumlara üzv olmaq istiqamə- 
tində də müəyyən işlər göraıüş, öz fəaliyyətini dünya tələbbri 
səviyyəsində yenibşdirməyə başlamışdır. 1992-ci il iyunun 17-də 
Azərbaycatı Dövlət Gömrük Komitəsi ÜGT-уэ (145,172), 1999-cu
il iyunun 24-də ÜGT-nin Maliyyə Komibsinə, 2000-ci ilin iyunun 
6-da ÜGT-nin Siyasi Komissiyasına üzv olmuşdur (47,30.01.2003).



ÜGT-nin Baş Katibi Mişel Danenin 1999-cu ilin sentyabr ayında 
postsovet məkanmda ilk dəfə Azərbaycana səfər etmiş, dövlət 
başçısı Heydər Əliyevlə görüşmüşdür. Bu görüş Azərbaycan 
gömrük orqanı ilə ÜGT arasında ikitərəfli əlaqələrin yaradılma- 
sında mühüm rol oynamışdır (145,172).

Yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində Azərbaycan Dövlət 
Gömrük Komitəsi öz maddi-texniki bazasım genişləndirmək, gün- 
dəlik işini dünya standartlanna uyğun təkmilləşdirlmək istiqa- 
mətində fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1999-cu ilin yanvanndan
2002-ci ilin dekabnnadək olan müddət üçün BMT-nin İnkişaf 
proqramı ilə Azərbaycan Gömrük Komitəsinin birgə maliyyələş- 
dirdiyi, 3 mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan, dəyəri 
1250 min dollar olan “Dövlət Gömrük Komitəsinin potensialının 
gücləndirilməsi və məlumatlann ötürülməsi şəbəkəsi” layihəsi 
çərçivəsində “Online” sistemi tətbiq edilmişdir (48, 30.01.2004). 
Bu sistem Fransa, Rusiya, Isveçrə sistemi təcrübəsi öyrənildik- 
dən sonra daha faydalı sistem olduğuna görə tətbiqi məqsədəuyğun 
hesab edilmişdir. Yeni sistem əməliyyatlann cəmisi 5-6 dəqiqəyə 
yerinə yetirilməsini təmin edir (47, 7.03.2003). Qeyd olunan 
layihənin III mərhələsinə uyğun olaraq Azərbaycanm əlavə 
13 gömrük məntəqəsində “Gömrük rəsmibşdirilməsi və nəzarətin 
avtomatlaşdınlmış sistemi”nin tətbiqinə başlanmışdır. 2003-
2004-cü ilbri əhatə edən layihənin III mərhələsinin büdcə dəyəri 
900 min dollar olmuşdur (47, 29.01.2005). 2004-cü ildə sahənin 
maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi işi davam etdirilmiş- 
dir. Bundan əlavə, “SKAD” proqramı və körfəz dövbtbrinin 
“AQ-FUND” fondu tərəfindən Gömrük Komitəsinə 140 min dol- 
larlıq texniki yardım göstərilmişdir. Radioaktiv materiallann 
qanunsuz dövriyyəsinin qarşısmın almması məqsədilə Веупэ1- 
xalq Atom Eneıjisi Agentliyinin köməyi ilə sərhədlərdə etibarlı 
nəzarət-buraxılış sistemi yaradılmış, ilk sınaq “Вэгэ keçidi” 
gömrük postundan başlanılmışdır (47,29.01.2005).

Bundan başqa, Dövlət Gömrük Komitəsində və sərhəd göm- 
rük idarələrində videokonfrans avadanlıqlan quraşdınlmışdır. Bu 
da idarə rəhbərliyinə videokonfrans vasitəsilə həlli vacib məsə- 
ləbri iş yerini tərk etmədən Komitə rəhbərliyi ilə canlı ünsiyyətdə



müzakirə və həll etməyə imkan yaratmışdır. Gömrük Komitəsi 
sonrakı dövrdə də özünün daxili imkanlar hesabma maddi-texniki 
bazasını genişləndirmək işini davam etdirmişdir. Belə ki, 2007-ci 
ilin yanvar ayınm 24-25-də Xəzər dənizində Azərbaycan Respub- 
likasının iqtisadi mənafelərinin mühafizəsi gömrük idarəsinin 
Lənkəran, Neftçala, Qaradağ, Pirallahı və Xaçmaz dəniz-nəzarət 
postlannın inzibati binalarınm açılışı olmuşdur (48, 30.01.2007).

Gömrük işinin yüksək tələblər səviyyəsində qurulmasmda, 
məhsuldar fəaliyyətində, yüksək ixtisaslı, səriştəli, peşəkar kadr 
potensialmın formalaşdınlması zəruri məsələlərdən biri idi. Bu 
baxımdan da müəyyən işlər görülmüşdür. 1999-cu ildə Heydər 
Əliyevin tapşınğına əsasən, Bakı Dövlət Universitetində bu sahə 
üzrə mütəxəssis hazırlanması işinə başlanıldı. Bununla əlaqədar 
Universitet Elmi Şurasının 30 iyun 1999-cu il tarixli iclasında 
Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsində göm- 
rük işinin təşkili ixtisası üzrə kadr hazırlanması qərara alındı.
2003-cü il bu ixtisas üzrə ilk buraxılış olmuş, 50 nəfərə yaxın 
yüksək ixtisaslı kadr təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurub gömrük 
orqanlarmda fəaliyyətə başlamışdır (47, 29.01.2005). Bu istiqa- 
mətdə işlər sonrakı illərdə də davam etdirilmişdir. Peşəkar kadr- 
ların seçilib yerləşdirilməsi üçün attestasiyalann keçirilməsinə, 
tədris mərkəzlərində xüsusi kurs keçmələrinə lazımi diqqət yeti- 
rilmiş, ixtisaslarmı artırmaq üçün gömrük işçiləri başqa ölkələrə 
kurs keçməyə göndərilmişdir. Belə ki, 2003-cü il ərzində yeni 
işə qəbul olunmuş 45 nəfər tədris kurs mərkəzinə ixtisas artırmaya 
göndərilmiş, 13 nəfər gömrük işçisi isə Rusiya Gömrük Akade- 
miyasına təhsil almağa ezam edilmişdir (47, 23, 01.2004). Bundan 
başqa 2002-ci il yanvann 30-da ÜGT ilə Azərbaycan Gömrük 
Komitəsi arasında Bakıda Ümumdünya Gömrük Təşkilatının 
Regional Tədris Mərkəzinin yaradılması haqqmda memorandum 
imzalanmış (47, 6.04.2002), 2003-cü il sentyabr ayınm 30-da isə 
Bakıda Regional Tədris mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır (48, 
1.X.2003). Daha sonra Bakı Baş Gömrük İdarəsinin nəzdində 
narkotiklərə qarşı mübarizə üzrə Kinoloji mərkəz fəaliyyətə baş- 
lamışdır (50, 2005, №1, s.28). Burada yüksək səviyyədə xidmət 
göstərən xüsusi təlim keçmiş itlər saxlanılır.



Gömrük təşkilatı öz fəaliyyətini daim təkmilləşdirməkdə da- 
vam etmiş, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndirmişdir.

2002-ci ilin iyul ayının 18-də “Cənubi Qafqazda narkotiklərə 
nəzarət regional yardım proqramı” çərçivəsində Bakı Beynəlxalq 
Dəniz limanının mühafizəsi ilə bağlı Avropa Birliyinin tövsiyəsi 
əsasında Dövlət Gömrük Komitəsi tender elan etmiş, tenderin 
qalibi olmuş AREMPA-LTD şirkəti tərəfindən эп müasir nəzarət 
endoskopik cihazların quraşdınldığı 1 ədəd Mersedes maşın labora- 
toriya Azərbaycan tərəfinə verilmişdir (47, 30.01.2005).

Neft strategiyasının reallaşdınlmasında gömrük orqanlannın 
fəaliyyətinin yaxşılaşdınlması məqsədilə Azərbaycan Beynəl- 
xalq Əməliyyat Şirkətinə (ABƏŞ) göndərilən avadanlıqlann və 
əmlakın gömrük rəsmiləşdirilməsini sürətləndirmək və gömrük 
nəzarətini sadələşdirmək üçün “Sahil” (1997-ci il), “Dübəndi”, 
“Liman” (1998-ci il), “Yeni Sahil” (2002-ci il), daha sonra isə 
neft ixracını və tranzitini həyata keçirmək işinə gömrük nəzarəti 
üçün isə “Şirvanovka” kimi gömrük postlan istifadəyə verilmiş- 
dir (47, 30.01.2004). Bundan başqa, Bakı Baş Gömrük Idarəsi- 
nin tabeliyinə verilmiş, ümumi ərazisi 10 hektar, xidmət sahəsi 
1920 kv m və 4 anban, meydatıçası olan “İpək yolu gömrük 
postu” fəaliyyətə başlamışdır (47, 30.01.2004).

Azərbaycan Gömrük Komitəsi inkişaf etmiş dünya ölkələri 
ilə gömrük xidməti sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməkdə 
davam etmişdir. 2002-ci ildə Trabzonda Azərbaycatı, Gürcüstan 
və Türkiyə Respublikası arasında üçtərəfli saziş imzalanmış, 
Azərbaycan Gömrük Təşkilatı həmçinin ABŞ, Almaniya, Böyük 
Britaniya, İran, Misir, İran körfəzi ölkələri, MDB ölkələri və bir 
sıra başqa ölkələrin müvafiq gömrük orqanlan ilə terrorizmə, 
mütəşəkkil cinayətkarlığa, narkotik vasitələrin və psixotrop mad- 
dələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq haq
qmda ikitərəfli sazişlər bağlamışdır (145,174). Bundan başqa,
2005-ci ilin martında Azərbaycan Respublikası ilə Polşa və Ita- 
liya Respublikalan arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq 
sazişi imzalanmışdır. Bu sazişdə əsasən, Avropa Gömrük Əmək- 
daşlıq Şurasmın 5 dekabr 1953-cü il, 8 iyun 1971-ci il tarixli 
tövsiyələri nəzərə alınmaqla gömrük idarələri tərəfindən gömrük



hüquqpozmalanna qarşı mübarizədə qarşılıqlı inzibati yardım 
göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur (50,2005, №5, s. 16-32).

Azərbaycan respublikası gömrük sisteminin işini təkmilləş- 
dirmək üçün beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq işini davam 
etdirmişdir. 2001-ci ilin iyun ayının 29-da BMT və Avropa Bir
liyi ilə Azərbaycan hökuməti arasında “Cənubi Qafqazda narko- 
tiklərə nəzarət regional yardım proqramlannın həyata keçirilməsi” 
sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır (73,s. 174). Bu əmək- 
daşlığın nəticəsi olaraq 2003-cü il yanvar ayının 22-də Bakıda 
“Böyük Ipək yolu dövlətlərində narkotik vasitələrin qatıunsuz 
dövriyyəsinə qarşı mübarizə” adlı beynəlxalq konfrans keçiril- 
mişdir. 26 ölkə nümayəndələrinin və 10 beynəlxalq təşkilatın 
iştirak etdiyi konfransda gömrük xidməti orqanlannın müvafiq 
orqanlarla bu sahədə birgə əməkdaşlığı qərara alınmışdır. 
Bununla əlaqədar narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə və 
qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə Azərbaycan 
Gömrük Komitəsinə “Skad” proqramı çərçivəsində 140 min dol- 
larlıq avadanlıq verilmişdir (47, 2.03.2004), 2004-cü ilin apre- 
lində isə Cənubi Qafqaz respublikalan üçün bu məqsədlə daha
2,2 mln dollar vəsaitin aynlması qərara alınmışdır ki, bunun da 
200 min dollan Azərbaycan üçün nəzərdə tutulmuşdur (47,
2.03.2004).

Bütün bu uğurlu təşkilati fəaliyyətin məntiqi nəticəsi olaraq 
Azərbaycan Gömrük Komitəsi öz işini yeni tələblər səviyyəsində 
qurmuş, ildən-ilə dövlət büdcəsinə keçirilən vəsaitlərin həcmi 
artmışdır. Əgər 1994-cü ildə Gömrük Komitəsindən dövlət büd- 
cəsinə 17 399,2 mln manat vəsait köçürülmüşdüsə, 2003-cü ildə 
bu göstərici proqnozda nəzərdə tutulan 1 trilyon 20 mlrd əvəzinə 
1 trilyon 60 mlrd manata çatmışdır ki, bu da 2002-ci illə 
müqayisədə 15 % çoxdur (47, 30.01.2004). 2004-cü ildə isə 
Dövlət Gömrük Komitəsindən dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan
1 trilyon 200 mlrd matıat əvəzinə 1 trilyon 303,3 mlrd manat 
vergi və rüsum daxil olmuşdur ki, bu da tapşınğın 108,6 % yerinə 
yetirilməsi deməkdir. Bu göstərici 2003-cü illə müqayisədə
242,1 mlrd manat və ya 22,8 % çoxdur (47, 29.01.2005). 1998—
2001-ci illərdə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən 12 mlrd



manatdan artıq dəyəri olan qaçaqmalı saxlanılmışdır. Azərbay- 
can gömrüyünün son 9 ildəki fəaliyyəti nəticəsində 53 kq-dan 
artıq qızıl, zinət əşyalan müsadirə olunmuş, 6293 ədəd bədii 
incəsənət əsərlərinin ölkədən çıxarılmasının qarşısı alınmışdır 
(47, 30.01.2004). Тэксэ, 2004-cü ildə ümumi dəyəri 3 314,22 mln 
manat təşkil edən əşyalarm gömrük sərhədlərindən qanunsuz, 
qaçaqmalçılıq yolu ilə çıxarılmasının qarşısı alınmışdır (47,
29.01.2005).

Azərbaycan dövlət müstəqilliyi эМэ etdikdən sonra Dövlət 
Gömrük Komitəsi sərhəd-keçid məntəqələrinin dünya standart- 
laraıa uyğun qurulmasına başlamış, onlaraı maddi-texniki baza- 
sının genişləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətini müntəzəm olaraq 
davam etdirmiş, xarici dövlətlərdən alınan yardımlan əsasən bu 
işə yönəltmişdir. Məsələn, ABŞ hökuməti Azərbaycana 1999-cu 
ildə 250 min avro dəyərində olan müasir texniki vasitələrlə təchiz 
olunmuş zəngin “avtofurqon” hədiyyə etmişdir. Bu mobil labo- 
ratoriyadan -  avtofiırqondan istifadə etməklə narkotik vasitələrin, 
kütləvi qırğın silahlannın yoxlanılması, aşkara çıxanlması daha 
da asanlaşmışdır (47,15.09.1999).

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 fevral 2000-ci il 
tarixli fərmanı ilə əlaqədar Dövlət Gömrük Komitəsi öz fəaliy- 
yətini dünya standartlanna uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə bu sahə 
üzrə başlıca beynəlxalq konvensiya və sazişlərə qoşulmuşdur. 
Bunlar aşağıdakılardır:

1) “Beynəlxalq yük daşınması haqqında” 1951-ci il 19 may 
tarixli konvensiya;

2) “Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçməsi şərtlərinin razı- 
laşdınlması haqqında” 1982-ci il 21 oktyabr tarixli konvensiya;

3) “Tezkorlanan qida məhsullannın daşınması və bu daşın- 
malar üçün istifadə olunan xüsusi nəqliyyat vasitələri haqqında”
1997-ci il 1 sentyabr tarixli saziş;

4) “Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsə- 
dilə müvəqqəti idxalma dair” 1956-cı il 18 may tarixli gömrük 
konvensiyası (47, 31.03-6.04.2000).

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ölkə prezidentinin 
14 mart 2000-ci il tarixli fərmanı ilə əlaqədar respublikamızın



xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə nail olmaq və 
bununla əlaqədar əcnəbi vətəndaşlann və xarici ölkələrə məxsus 
avtonəqliyyat vasitələıinin sərhəd-nəzarət buraxılış məntəqəsindən 
gediş-gəlişini tənzimləmək məqsədilə Iran İslam Respublikası 
dövlət sərhədində yerləşən Astara sərhəd-nəzarət buraxılış mən- 
təqəsinə beynəlxalq status, Biləsuvar sərhəd-nəzarət buraxılış 
məntəqəsinə ikitərəfli qaydada gediş-gəliş üçün status verilməsi 
haqqında sərəncam imzalamışdır (47, 31.03-21.04.2000).

“Yeni İpək yolu”nun yaradılması ilə əlaqədar Avropa 
Birliyinin TRASEKA proqramı çərçivəsində gömrük sisteminin 
təkmilləşdirilməsi işi davam etdirilmişdir. Bu məqsədlə bir sıra 
texniki və investisiya yardım layihələri həyata keçirilmişdir. Bu 
baxımdan “Sərhədlərdən keçidin sadələşdirilməsi” adlı texniki 
yardım layihəsi və “Qırmızı körpünün bərpası və Traseka kör- 
püsünün tikilməsi” adlı investisiya yardım layihələri xüsusilə 
diqqəti cəlb edir.

“Sərhədlərdən keçidin sadələşdirilməsi” texniki yardım layi- 
həsi Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Layihəni İngiltərənin “Skot Vilson” şirkəti icra 
etmiş, onun büdcə dəyəri 2 mln avro, icra müddəti isə 2001-ci 
ilin noyabnndan 2002-ci ilin noyabnna qədər olan dövrü əhatə 
etmişdir. Layihənin əsas məqsədi bu məsələ ilə əlaqədar TRASEKA 
Milli komissiyalannda işçi qruplannın yaradılması, bu sahədə 
təkliflərin və sənədlərin hazırlanması, tədris kurslannın keçiril- 
məsi və Gömrük brokeri institutunun yaradılmasıdır (223,40-42). 
Layihə uğurla həyata keçirilmişdir.

Dəyəri 2,5 mln avro olan “Qırmızı körpünün bərpası və 
TRASEKA körpüsünün tikilməsi” adlı investisiya yardım layi- 
həsi isə 1997-ci ilin martından 1998-ci ilin oktyabr ayma kimi 
olan müddətdə həyata keçirilmiş (223, 53), Azərbaycan və Gür- 
cüstan respublikalan arasında gömrük prosedurunun tənzimlən- 
məsində mühüm rol oynamışdır.

Gömrük orqanlannda işin yeni tələblər səviyyəsində qurul- 
ması TRASEKA Daimi Katibliyinin daim diqqət mərkəzində olmuş, 
ekspert və işçi görüşlərində, sərgi-seminarlarda, konfranslarda 
bu məsələyə geniş yer verilmişdir. 2002-ci il may ayının 22-24-də



Bakıda “Trans-kaspian” adlı I beynəlxalq nəqliyyat və loqistika 
sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə 10 ölkənin 40 şirkəti, nəqliyyat 
işçiləri və gömrük xidməti üzrə ekspertlər də iştirak etmişlər 
(244, 2002, №1, s.3). Gömrük prosedurunun sadələşdirilməsi ilə 
əlaqədar tədris materiallan hazırlanmış, bu sənədlərdə təhqiqat 
işlərinin apanlması və sərhədlərdən sadələşdirilmiş keçidin müa- 
sir aspektləri göstərilmişdir (244, 2003, №1, s.5). 2003-cü ilin 
yanvann 23-24-də TRASEKA Milli katibliyinin və hüquqi 
məsələlər üzrə ekspertlərin görüşündə də bu məsələlər diqqət 
mərkəzində olmuşdur (244, 2003, №1, s.5). 2003-cü ilin fevral 
ayının 26-28-də İstanbulda I beynəlxalq nəqliyyat konfransının 
gündəliyində başqa məsələlərlə yanaşı, dövlət gömrük xidmə- 
tinin intermodal daşımalar və ticarətə yardım məsələlərinə də 
toxunulmuşdur (244,2003, №5, s.5). 2003-cü il may ayının 21-23-də 
Bakıda nəqliyyat və loqistika üzrə “Trans-Kaspians 2003” adlı
II beynəlxalq konfratıs-sərgi keçirilmişdir. 11 ölkənin 45 kompa- 
niyasının iştirak etdiyi bu sərgidə sərhədlərdən keçidin sadələş- 
dirilməsi məsələsi də öz yerini tapmışdır (244,2003, №5, s.5).

2003-cü il mayın 6-7-də TRASEKA Milli Katibliyinin sərhəd- 
gömrük proseduruna həsr edilmiş iclasında gömrük proseduru- 
nun sadələşdirilməsi, keçid məntəqələrinin genişləndirilməsi, 
yüklü avtomobillər, avtoqatarlar üçün xüsusi xəttin yaradılması, 
həmçinin müasir avadanlıqlann alınması, quraşdmlması, yüklərin 
operativ şəkildə nəzarətdən keçirilməsini təmin edən kadrlann 
hazırlanması məsələsi diqqət mərkəzində durmuşdur (244, 2003, 
№5, s.10). TRASEKA dəhlizində gömrük işinin lazımi əsasda 
tənzimlənməsi üçün hələ 2001-ci il oktyabnn ayının 30-31-də 
TRASEKA işçi qrupunun iclasında sərhəd-gömrük məntəqələ- 
rində TRASEKA marşrutu boyunca “Qaynar xətt” açılması 
qərara alınmış, müvafiq dövlət, hökumət orqanlannın ünvanlan, 
telefonlan əks olunmuş rabitə xətti fəaliyyətə başlamış, bu isə 
yaranan hər hansı bir mübahisələrin operativ həllinə kömək 
etmişdir (244, 2002, №2, s.10).

2002-ci ilin sentyabr ayının 9-23-də Bakıda keçirilmiş 
TRASEKA Daimi Katibliyinin seminan da “Gömrük proseduru
nun sadələşdirilməsi” məsələsinə həsr edilmişdir. Seminarda



Azərbaycanın və Gürcüstanın TRASEKA proqramı üzrə milli 
katibləri, yükdaşıma kompaniyalannın və gömrük təşkilatının 
nümayəndələri iştirak etmişlər. Seminar iştirakçılan sərhəd keçid- 
lərinin sadələşdirilməsi ilə əlaqədar təklifləri müzakirə etmişlər 
(244, 2002, №2, s.5).

Gömrük xidməti fəaliyyətinin dünya standartlarına uyğun 
yenidən qurulması istiqamətlərindən biri də maddi-texniki bazanın 
genişləndirilməsidir. Gömrük Komitəsi daxili imkanlar hesabina 
da bu sahədə fəaliyyətini müntəzəm surətdə davam etdirmişdir. 
Bu məqsədlə Azərbaycan Maliyyə Korporasiyası çoxfunksiyalı 
xüsusi layihə hazırlamışdır (206, 222). Layihəyə görə Bakı şəhə- 
rində soyuducularla təchiz edilmiş 3 böyük gömrük anbannm, 
о cümlədən nefit avadanlıqlan anbannın inşa edilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Bütün yüklərin, о cümlədən tranzit yüklərin yoxla- 
madan əwəl bu anbarlarda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Nəqliyyat sisteminə xidmət üçün elektron hesablama sisteminin 
tətbiq edilməsi, bununla yüklərin keçməsinin və rüsumlann 
hesablanmasının asanlaşdmlması, həmçinin yüklərin, nəqliyyat 
vasitələrinin, işçi personalının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
də layihədə nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihənin ümumi dəyəri 
20 mln. dollara bərabərdir (206, 177-178). Maliyyə Korporasiyası 
Azərbaycan hökumətinin razılığı ilə gömrük sisteminin modem- 
ləşdirilməsinə beynəlxalq maliyyə qurumlannın da cəlb edilməsini 
planlaşdmr.

Hazırda Dövlət Gömrük Komitəsi 7 əsas istiqamət üzrə iş 
apanr. Bunlar aşağıdakılardır:

1) Mal və nəqliyyat vasitələrinin dövriyyəsini əhatə edən 
məlumatların yığılması;

2) Gömrük orqanlan arasmda informasiya mübadiləsinin 
təmin edilməsi;

3) Gömrük rəsmiləşdiıilməsi və nəzarətin avtomatlaşdınlması;
4) Qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarınm pozulması ilə mü- 

barizənin informasiya təminatının təşkili;
5) Gömrük müfəttişliyinin işinin avtomatlaşdınlması;
6) Mərkəzi aparata gündəlik daxil olan məlumatlann yoxla- 

nılması;



7) Xarici iqtisadi əlaqələrin avtomatlaşdınlmış qaydada apa- 
nlmasi (47, 30.01.2007).

Gömriik orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində keçi- 
rilmiş gömrük sərgilərinin, forum və simpoziumlannın da rolunu 
qeyd etmək lazımdır. Bu baxımdan 2005-ci ilin may ayının 
19-21-də Bakıda Ümumdünya Gömrük sərgisinin keçirilməsinin 
mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Həmçinin “Heydər Əliyev və 
Azərbaycan gömrüyünün inkişafı” mövzusunda keçirilən sim- 
pozium öz əhatə dairəsi və əhəmiyyətinə görə seçilmişdir. Göm- 
rük sərgisində dünyanın 50-dən çox şirkətinin istehsalı olan 
avadanlıq və cihazlar nümayiş etdirilmişdir. Beynəlxalq sərgi 
çərçivəsində “Gömrük, hüquq-mühafizə xidmətləri və beynəlxalq 
ticarətin təhlükəsizliyi” mövzusunda forum da keçirilmişdir. 
Forumun işində 32 dövlətin, həmçinin ÜGT, İnterpol, Avropa 
Birliyi, Ümumdünya Poçt İttifaqı, Beynəlxalq Nüvə Eneıjisi 
Agentliyi, BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı və İqtisadi Əməkdaş- 
lıq Təşkilatı kimi nüfuzlu təşkilatlarm nümayəndələri iştirak 
etmiş, müasir gömrük nəzarətinin yaradılması imkanlanm müza- 
kirə etmişlər (50, 2005, №5, s.33).

2006-cı ilin noyabnn 15-də Dövlət Gömrük Komitəsinin yeni 
“Gömrük Məcəlləsi” layihəsinin təqdimat mərasimi olmuşdur. 
Mərasimdə BMT-nin rezident əlaqələndiricisi Marko Barzotti, 
Avropa Birliyinin əlaqələndiricisi Volfqanq Şpotler, Azərbay- 
canda gömrük xidmətinin təkmilləşdirilməsi layihəsinin baş məs- 
ləhətçisi Korinq Strinqer iştirak etmişlər (62).

Göründüyü kimi, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdik- 
dən sonra Gömrük Komitəsi fəaliyyətini yeni tələblər səviyyə- 
sində qurmağı bacarmış, bu sahədəki beynəlxalq konvensiya və 
sazişlərə qoşulmuş, dünya ölkələri ilə gömrük xidməti sahəsində 
əlaqələri inkişaf etdirmiş, maddi-texniki bazasını genişləndir- 
mişdir. Dövlət Gömrük Komitəsi bu məqsədlə Avropa Birliyinin 
köməyindən, dünya ölkələrinin təcrübəsindən və daxili imkan- 
lardan səmərəli şəkildə istifadə etmişdir. Bütün bunlar öz növbə- 
sində ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, nəq- 
liyyat dəhlizinin ritmik fəaliyyətinə, inteqrasiya proseslərinin 
genişlənməsinə, elmi-mədəni, texnoloji dəyərlərin mübadiləsinə 
geniş imkanlar açmışdır.



Beləliklə, “Tarixi İpək yolu”nun bərpası nəqliyyat əlaqələrində 
mühüm rol oynayan avtomagistrallann yenidən qurulmasını, 
ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsaslı rol 
oynayan gömrük sisteminin inkişafını, maddi-texniki bazasının 
təkmilləşdirilməsini mühüm bir vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. 
Bu proseslərin reallaşdınlması istiqamətində respublika rəhbər- 
liyinin məqsədyönlü fəaliyyəti və Avropa Komissiyasmın texniki 
və maliyyə yardımlan nəticəsində xeyli iş görülmüşdür ki, bu da 
müstəqil dövlətimizin iqtisadi baxımdan möhkəmlənməsi, xalqı- 
mızın sosial iqtisadi tərəqqisinə xidmət etmək deməkdir.

3.4. “İpək yolu”nun fəaliyyətinin Azərbaycanm xarici iqtisadi
əlaqələrinə və büdcə siyasətinin formalaşmasına təsiri

“Tarixi İpək yolu”nun bərpası nəqliyyat-iqtisadi əlaqələrin 
genişlənməsinə, dəhlizin Azərbaycan hissəsində yük, tranzit və 
səmişin daşımalann həcminin artmasına və təbii ki, buna müva- 
fiq olaraq respublikamızın əldə etdiyi gəlirlərin də yüksəlməsinə 
səbəb olmuşdur. Тэксэ 2004-cü ildə TRASEKA nəqliyyat dəhli- 
zində 1998-ci illə müqayisədə yükdaşımadan əldə edilən gəlir
20 dəfədən çox artaraq 883 3122 min manata çatmışdır. Bu vəsai- 
tin 489 730 min manatı dəmir yolu nəqliyyatının, 250 596,0 min 
manatı dəniz nəqliyyatının, 91409,2 min manatı avtomobil nəq- 
liyyatınm payına düşmüşdür (35). Dəhlizlə daşınmış yüklərin
46,7 %-i dəmir yolu, 28,2 %-i avtomobil, 25 %-i isə dəniz nəq- 
liyyatınm payına düşmüş (33), 2004-cü ildə tranzit yükdaşıma 
isə 45% təşkil etmişdir (35). Avrasiya nəqliyyat dəhlizində nəq- 
liyyat növləri ilə son 7 ildə yükdaşımanın vəziyyətini və əldə olu
nan gəlirlərin həcmini cədvəl 3.8-də daha aydm görmək olar (35).



Cədvəl 3.8

Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində
1998-2004-cü illərdə nəqliyyatın 

müxtəlif növləri üzrə fəaliyyətin əsas istiqamətləri
Nəqliyyat

növləri 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Yükdaşımanın vəziyyəti (min t)
Cəmi: 21161,3 24133,9 29092,2 32484,8 36121,7 40929,3 40794,5
Dəmir yolu 13083,8 13543,3 15199,8 14768,6 16586,9 19141,9 19174,92
Dəniz 4332,8 4177,4 5779,5 7980,2 8841,1 102333,5 8623,2
Hava 1,6 1,2 0,9 1,0 1,9 27 0,4
Avtomobil 3743,1 6407,0 8112,3 9735,0 10691,8 11551,2 12996,0

Tranzit yükdaşımanın vəziyyəti (min t)

Cəmi: 4383,3 6256,7 8572,3 14351,6 16387,1 18837,2 15244,0
Dəmir yolu 806,0 2525,2 3538,1 7119,0 7900,5 9142,4 7402,57
Dəniz 3577,3 3731,5 5034,2 7232,6 8486,6 9694,8 7841,4
Hava 00 00 00 00 00 00 00
Avtomobil 00 00 00 00 00 00 00

Yükdaşımadan əldə olunan gəlir (min manat) 
(denominasiyaya qədərki kursla)

Cəmi: 405368,0 444447,7 574217,7 664438,2 759137,4 905891,4 8333122,9
Dəmir yolu 287280,0 300404,0 366843,0 372513,0 418791,0 522735,0 489730
Dəniz 85048,7 91527,3 144004,8 213623,1 251086,6 286375,2 250596,0
Hava 7853,3 5890,0 4540,2 5058,5 9423,9 11356,8 1414,2
Avtomobil 25186,0 46626,4 58829,7 73243,6 79835,9 85424,4 91409,2

Tranzit yükdaşımasından əldə olunan gəlir (min manat) 
(denominasiyaya qədərki kursla)

Cəmi: 100893,0 106765,9 161830,6 26046,72 454153,79 550324,6 451331,6
Dəmir yolu 30501,5 24174,4 30178,3 48787,4 212873,89 282000,2 7402,57
Dəniz 70391,5 82591,5 131652,3 211679,6 241279,9 270000,1 228888,9
Hava 00 00 00 00 00 00 00
Avtomobil 00 00 00 00 00 00 00

Sərnişin daşımanın vəziyyəti (min nəfər)
Cəmi: 137646,2 147241,8 152176,9 155546,6 154617,4 156086,7 158294,8
Dəmir yolu 00 3010 3731,0 4129 3884 3829 4239,0
Dəniz 14,6 10,4 7,1 6,8 10,6 10,5 17,462
Hava 33,4 28,0 28,1 23,4 44,8 63,2 86,9
Avtomobil 1377598,2 144193,4 148410,7 151387,4 150678,0 152,184 153951,4



Sərnişin daşımadan əldə ol 
(denominasiyaya q

Cədvəl 3.8-in davamı

unan gəlir (min manat) 
ədərki kursla)

Cəmi: 93380,2 98331,2 101853,6 123336,1 13404,5 14589,3 158366,3
Damir yolu 00 4008,0 5138,0 8076,0 8194,0 8909,0 8819
Dəniz 2227,8 1904,0 1537,8 1565,3 2226,2 2226,0 3519,1
Hava 6284,6 5258,5 5288,7 14816,7 25708,3 34903,5 45732,1
Avtomobil 8486,8 87160,7 89889,1 98878,1 98376,0 98851,8 100296,1

Cədvəlin təhlili göstərir ki, dəhlizin Azərbaycan hissəsində 
yükdaşıma ildən-ilə artmışdır. Belə ki, 1999-cu ildə əwəlki ildəki
21 mln 161 min tona qarşı 24 mln 133 min ton və ya 297 min 
ton çox, 2000-ci ildə əwəlki ildəki 24 mln 133 min ton əvəzinə 
29 mln, 092 min ton və ya 496 min ton çox, 2001-ci ildə ötən 
ildəki 29 mln, 092 min tona qarşı 32 mln 484 min ton və ya 
339 min ton çox, 2002-ci ildə əwəlki ildəki 32 mln 484 min tona 
qarşı 36 mln 121 min ton və ya 363 min ton çox, 2003-cü ildə 
ötən ildəki 36 mln 121 min ton qarşı 40 mln 929 min ton və ya 
400 min ton çox yük daşınmışdır. Qeyd olunan 5 il ərzində yük- 
daşımada olan artım tempi “neft strategiyasının” uğurla həyata 
keçirilməsi “Tarixi İpək yolu”nun bərpası ilə əlaqədar olmuşdur. 
Yalnız 2004-cü ildə yükdaşımanın həcmi əwəlki ilə nisbətən
134,8 min ton az olmuşdur. Bunun əsas səbəbi isə qonşu Gür- 
cüstandakı Acanstan hadisələri ilə əlaqədar Batumi limanının 
bağlı olması üzündən dəniz nəqliyyatında yükdaşımanın azalması 
ilə əlaqədar olmuşdur.

Bu müddətdə nəqliyyat növlərinin yükdaşımadakı xüsusi 
çəkisi aşağıdakı kimi olmuşdur: 1998-ci ildə dəhlizlə daşınmış 
yüklərin 61,8%-i dəmir yolu, 20,4 %-i dəniz, 17,6 %-i avtomo
bil nəqliyyatının, 1999-cu ildə daşınmış yüklərin 56,1 %-i dəmir 
yolu nəqliyyatınm, 26,5%-i avtomobil nəqliyyatının, 17,3 %-i dəniz 
nəqliyyatımn, 2000-ci ildə daşınmış yüklərin 52,2 %-i dəmir yolu 
nəqliyyatının, 27,8%-i avtomobil nəqliyyatının, 19,8%-i dəniz 
nəqliyyatının, 2001-ci ildə daşınmış yüklərin 45,4%-i dəmir 
yolu nəqliyyatının, 29,9%-i avtomobil nəqliyyatının, 24,5 %-i 
dəniz nəqliyyatmm, 2002-ci ildə daşınmış yüklərin 45,9%-i dəmir 
yolu nəqliyyatınm, 29,5 %  avtomobil nəqliyyatınm, 24,4 %-i dəniz 
nəqliyyatının, 2003-cü ildə daşınmış yüklərin 46,7 %-i dəmir



yolu nəqliyyatmm, 28,2 %-i avtomobil nəqliyyatmın, 25 %-i dəniz 
nəqliyyatının payma düşmüşdür.

2004-cü ildə isə ümumi yükdaşımada dəmir yolu nəqliyyatı- 
nın xüsusi çəkisi 47%, avtomobil nəqliyyatmın xüsusi çəkisi 31,8%, 
dəniz nəqliyyatınm xüsusi çəkisi isə 21,1 % təşkil etmişdir.

Göründüyü kimi, Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan 
hissəsində yükdaşımada əsas yeri dəmir yolu və avtomobil nəq- 
liyyatı tutmuşdur. Yalnız 1998-ci ildə dəniz nəqliyyatı avtomobil 
nəqliyyatını üstələyərək ikinci уегэ çıxmışdır. Sonrakı illərdə isə 
avtomobil nəqliyyatı dəmir yolu nəqliyyatından sonra öz lider- 
liyini qoruyub saxlamışdır.

Cədvəlin təhlili göstərir ki, qeyd olunan müddətdə bütün 
nəqliyyat növləri üzrə yükdaşımalardan əldə edilən gəlirin həcmi 
də ilbəil artaraq 1998-ci ildəki 405 mln 368 min manatdan 
2004-cü ildə 833,1 mln manata çatmış, başqa sözlə desək, 2 dəfə- 
dən çox gəlir əldə edilmişdir. Bu müddətdə əldə edilən gəlirlərin 
həcminə görə ilkin yeri dəmir yolu nəqliyyatı, sonrakı yerləri isə 
dəniz və avtomobil nəqliyyatı tutmuşdur. Belə ki, təkcə 1998-ci 
ildə dəhlizdə bütün nəqliyyat növləri üzrə эМэ edilən gəlirin 
70,87 %-i dəmir yolu nəqliyyatınm, 20,98 %-i dəniz nəqliyyatı- 
mn, 6,21 %-i avtomobil nəqliyyatmın, 1,94 %-i hava nəqliyyatınm 
payına düşmüşdür (33; 34; 35). 1999-cu ildə dəhlizlə yükdaşı- 
madan əldə edilən ümumi gəlirin 67,5%-i dəmir yolu, 20,5%-i 
dəniz, 10,4 %-i avtomobil, 1,3 %-i hava nəqliyyatmm, 2000-ci ildə 
əldə edilmiş gəlirin 63,8%-i dəmir yolu, 25 %-i dəniz, 10,2%-i 
avtomobil, 0,79 %-i hava nəqliyyatınm, 2001-ci ildə əldə edil- 
miş ümumi gəlirin 56 %-i dəmir yolu, 32 %-i dəniz, 11%-i avto- 
mobi, 0,76 %-i hava nəqliyyatmın, 2002-ci ildə əldə edilmiş 
gəlirin 55,1%-i dəmir yolu, 33 %-i dəniz, 10,5 %-i avtomobil, 
1,24 %-i hava nəqliyyatının, 2003-cü ildə əldə olunmuş gəlirin
57,7 %-i dəmir yolu, 31,6%-i dəniz, 9,4 %-i avtomobil, 1,2 %-i 
hava nəqliyyatının, 2004-cü ildə əldə olunmuş gəlirin isə 58,7%-i 
dəmir yolu, 30%-i dəniz, 10,9%-i avtomobil, 0,1 %-i hava nəq- 
liyyatınm payına düşmüşdür (33;34;35). Lakin 2004-cü ildə
2003-cü ilə nisbətən yükdaşımadan əldə olunan gəlirin həcmi 
1727 mln manat az olmuşdur ki, bu da, yuxanda qeyd olunduğu



kimi, Gürcüstanda Batumi limanmm işindəki fasilələr üzündən 
baş vermişdir.

Göründüyü kimi, dəhlizdə yükdaşımalardan əldə olunan gəli- 
rin həcminə görə ilkin yeri dəmir yol nəqliyyatı, sonrakı yerləri 
isə dəniz və avtomobil nəqliyyatı tutmuşdur.

Cədvəlin tranzit yükdaşımaya aid hissəsinin təhlili göstərir 
ki, dəhlizdə ümumi yükdaşımada olan analoji vəziyyət tranzit 
yüklərin daşmmasında da özünü göstərmişdir. Nəzərə alsaq ki, 
tranzit yüklərin hər tonundan ölkə büdcəsinə 15 dollar gəlir daxil 
olur (35,655), müqayisə edilən dövrdə tranzit daşımalanndan əldə 
edilən gəlirin səviyyəsi də artmışdır. Başqa sözlə, 1998-ci illə 
müqayisədə 2004-cü ildə tranzit yükdaşıma 3,8 dəfə artmışdır. 
Yalnız 2004-cü ildə əwəlki ilə nisbətən tranzit yüklərinin daşın- 
masmda qismən azalma özünü göstərmişdir. Yuxanda qeyd olun- 
duğu kimi, 1998-ci illə müqayisədə müxtəlif nəqliyyat növləri 
üzrə ümumi tranzit yükdaşımanm həcmi 2004-cü ildə 3,8 dəfəyə 
qədər artaraq 4383 min tona qarşı 15244 min ton olmuşdur (35,
655).

Nəqliyyat dəhlizində tranzit yükdaşımada əsasən dəniz nəq- 
liyyatı və dəmir yolu nəqliyyatı iştirak etmiş və bu prosesdə 
dəniz nəqliyyatı irəlidə olmuşdur. Qeyd olunan nəqliyyat növləri 
üzrə tranzit yükdaşımalar da ildən-ilə artmışdur. Belə ki, 1998-ci 
ildə dəniz nəqliyyatında 3 577,3 min ton (81,6%), dəmir yolu nəq- 
liyyatında 806 min ton (18,3%), 1999-cu ildə dəniz nəqliyyatında 
3 731,5 min ton (59,6%), dəmir yolu nəqliyyatında 2 525,2 min 
ton (40,3%) yük daşınmışdır. 2000-ci ildə bu göstərici dəniz nəq- 
liyyatı üzrə 5 034 min ton (58,7%), dəmir yolu üzrə 3 538,1 min ton 
(41,2%), 2001-ci ildə dəniz nəqliyyatı ilə 7 232,6 min ton (50,3%), 
dəmir yolu ilə 7 119 min ton (49,6%), 2002-ci ildə dəniz nəqliy- 
yatı ilə 8 486,6 min ton (51,7%), dəmir yolu ilə 7905,5 min ton 
(48,2%), 2003-cü ildə dəniz nəqliyyatı ilə 9 mln 694 min ton 
(51,4%), dəmir yolu nəqliyyatı ilə 9 mln 142 min ton (48,5%) 
yük daşınmışdır (35,656).

Tranzit daşımalannın təhlili göstərir ki, bu cür daşımalann 
həcminə görə birinci yeri dəniz nəqliyyatı, sonrakı yeri isə dəmir 
yolu nəqliyyatı tutmuşdur. Yalnız 2004-cü ildə 2003-cü illə müqa-



yisədə tranzit yüklərinin daşınmasında hər iki nəqliyyat növü 
üzrə azalma meyli özünü göstərmişdir. 1998-ci ildən sonrakı 
dövrdə tranzit daşımalanndakı artım, yuxanda qeyd edildiyi 
kimi, həm “neft strategiyasının” reallaşması, həm də nəqliyyat 
dəhlizinin fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. 2004-cü ildə tranzit 
daşımalannda müşahidə olunan azalma Gürcüstan hadisələri və 
həm də tarif qiymətinin daha ucuz olması ilə əlaqədar Türk- 
mənistanın öz neftini Iran marşrutu üzrə daşımaya üstünlük 
verməsi ilə bağlı olmuşdur.

Qeyd olunan dövrdə dəniz və dəmir yolu nəqliyyatı ilə tran
zit daşımalardan əldə olunan gəlirləri təhlil edərkən, görünür ki, 
qeyd olunan 5 il ərzində tranzit yükdaşımalardan əldə olunan 
gəlirlər artmış, yalnız 2004-cü ildə əwəlki ilə nisbətən azalma 
prosesi baş vermişdir. 1998-ci ildə tranzit daşımalanndan əldə 
olunan ümumi gəlir 100 893 mln manat olmuşdusa, 1999-cu ildə 
bu göstərici 106 765,9 mln manat və уa əwəlki illə müqayisədə
6 mlrd manat çox, 2000-ci ildə 161 830,6 mln manat və ya ötən 
illə müqayisədə 55 mlrd manatdan çox, 2001-ci ildə 260 46,72 mln 
manat və ya 2000-ci illə müqayisədə 100 mlrd manatdan çox, 
2002-ci ildə 454 153,79 mln manat və ya əwəlki illə müqa- 
yisədə 194 mlrd manatdan çox, 2003-cü ildə 550 324,6 mln manat 
və ya 2002-ci illə müqayisədə 96 mlrd manat çox gəlir əldə 
edilmişdir (35,656). 2004-cü ildə 451 331,6 mln manat gəlir 
əldə edilmişdir ki, bu da yalnız 2003-cü ildə əldə edilmiş ümumi 
gəlirdən 98,9 mid manat az olmuşdur. Bunun da səbəbi, artıq 
yuxanda qeyd edildiyi kimi, Batumi limanının bağlı olması və 
Türkmənistan neftinin İran marşrutu ilə daşınması ilə bağlı 
olmuşdur.

Cədvəlin tranzit daşımalanndan əldə edilən gəlir hissəsinin 
təhlili göstərir ki, 1998-2003-cü illərdə tranzit yükdaşımadan 
əldə olunan gəlir təqribən 3,9 dəfəyə qədər artaraq 100 893 mln 
manata qarşı 451 331,6 mln manat təşkil etmişdir (35,655-656). 
Bu müddətdə nəqliyyat növləri üzrə əldə edilən gəlirin həcminə 
görə ilkin yeri dəniz nəqliyyatı, sonrakı yeri isə dəmir yolu nəq- 
liyyatı tutmuşdur. Belə ki, 1998-ci ildə dəmir yolu nəqliyyatı ilə 
tranzit yükdaşımadan əldə olunan gəlir 30 501,5 mln manat



(30,23%), dəniz nəqliyyatında əldə olunan gəlir 70 391,5 mln 
manat (69,7%) və ya dəmir yolu ilə müqayisədə 39 890 mln 
manat çox olmuşdur. 1999-cu ildə dəmir yolu nəqliyyatında əldə 
edilən gəlirin həcmi 24 174,4 mln manat (22,6%), dəniz nəqliy- 
yatında əldə olunan gəlir 82 591, 5 mln manat (77,3%) və ya 
dəmir yolu nəqliyyatmda əldə edilən gəlirə nisbətən 58 417,1 mln 
manat çox gəlir əldə olmuşdur. 2000-ci ildə müvafiq olaraq dəmir 
yolu nəqliyyatı ilə 30 178,3 mln manat (18,6%), dəniz nəqliyya- 
tının fəaliyyətindən 131 652,3 mln manat (81,3%) və ya dəmir 
yolu nəqliyyatına nisbətən 101 474 mln manat çox gəlir əldə 
edilmişdir. 2001-ci ildə dəniz nəqliyyatından 211 679,6 mln 
manat (81,2%), dəmir yolu nəqliyyatından isə 48 787,4 mln 
manat (18,7%) və ya dəmir yolu ilə müqayisədə dəniz nəqliy- 
yatında 163 892,9 mln manat çox gəlir əldə edilmişdir. 2002-ci 
ildə isə dəmir yolu nəqliyyatından 212 873,89 mln manat 
(46,85%), dəniz nəqliyyatmda isə 241 279,9 mln manat (53,2%) 
və ya dəmir yolu nəqliyyatma nisbətən 30 178,3 mln çox gəlir əldə 
edilmişdir. 2003-cü ildə dəmir yolu nəqliyyatında 282 000.2 mln 
(51,2%) manat, dəniz nəqliyyatında 270000,1 mln manat (49,06%) 
və ya dəniz nəqliyyatı ilə müqayisədə 12 mln manat çox gəlir 
əldə edilmişdir (35,655-656).

3.8 saylı cədvəlin təhlili göstərir ki, 1998-2002-ci illərdə 
tranzit yükdaşımadan əldə olunan gəlir dəniz nəqliyyatında daha 
yüksək olmuş, yalnız 2003-cü ildə tranzit daşımalanndan əldə olu
nan gəlirin həcminə görə dəmir yolu nəqliyyatı irəli çıxmışdır. 
Bunun da səbəbi, yuxarıda qeyd edildiyi kimi qonşu Gürcüstan- 
dakı Acanstan hadisələri ilə əlaqədar Batumi limanmın bağlanması 
və və bununla əlaqədar dəniz nəqliyyatı ilə yükdaşımalann azal- 
ması olmuşudur.

2004-cü ildə isə dəniz nəqliyyatında əwəlki illə müqayisədə 
42 mlrd manat az gəlir əldə edilsə də, qeyd edilən dövrdə dəmir 
yolu nəqliyyatına nisbətən dəniz nəqliyyatında 154 mlrd manat- 
dan çox və ya 7402,59 mln manata qarşı 228 881,9 mln manat 
gəlir əldə edilmişdir (35,655-656).

3.8 saylı cədvəldə səmişin daşınması üzrə vəziyyətin təhlili 
isə göstərir ki, bu sahədə də 1998-ci ildən sonrakı dövrdə, yalnız



2002-ci ilcb cüzi azalma istisna olunmaqla, bütün nəqliyyat növ- 
ləri üzrə artım tempi ibəil davam etmişdir. Belə ki, 1998-ci ildə 
bütün nəqliyyat növləri üzrə iimumi səmişin daşımaları 137 646,
2 min nəfər, 1999-cu ildə 147 241,8 min nəfər, 2000-ci ildə
152176,9 min nəfər, 2001-ci ildə 155 546,6 min nəfər, 2002-ci 
ildə 154 617,4 min nəfər, 2003-cü ildə 156 086,7 min nəfər,
2004-cü ildə isə 158 294,8 min nəfər olmuşdur (35,655-656). 
Ümumiyyətlə, səmişin daşınmasının həcmi 1998-ci illə müqayi- 
sədə 2004-cü ildə 20 648,6 min nəfər artmışdır (35,655-656). Bu 
müddətdə səmişin daşımalannın həcminə görə ilk yen avto
mobil nəqliyyatı, sonrakı yerləri isə dəmir yolu, hava və dəniz 
nəqliyyatı tutmuşdur. 1998-2004-cü illəri müqayisə etsək, avto
mobil nəqliyyatında səmişin daşımalarının artımı 16 mln nəfər- 
dən çox, dəmir yolu nəqliyyatında 4 239 min nəfər, hava nəq- 
liyyatında 53,4 min nəfər, dəniz nəqliyyatında isə 3 456 nəfər 
çox olmuşdur (35,656).

Cədvəlin təhlili göstərir ki, avtomobil nəqliyyatı müqayisə 
apanlan bütün illərdə səmişin daşınmalannda da apancı yer tut- 
muşdur. Belə ki, bütün müqayisə edilən illərdə avtomobil nəqliyyatı 
ilə səmişinlərin 90%-dən çox hissəsi daşınmışdır. 2004-cü ildə 
isə səmişin daşımalannm 95%-i avtomobil nəqliyyatının payına 
düşmüşdür (35,656).

Müqayisə apanlan illərdə bütün nəqliyyat növləri üzrə səmi- 
şin daşımalarmdan əldə edilən ümumi gəlirin həcmi də ilbəil 
artmışdır. Bütün nəqliyyat növləri üzrə səmişin daşımalanndan 
əldə edilən gəlirin ümumi həcmi 1999-cu ildə 98 331,2 mln 
manat və ya əwəlki illə müqayisədə 46 510 mln manat çox,
2000-ci ildə 101 853,6 mln manat və ya əwəlki illə müqayisədə
3522,4 mln manat çox, 2001-ci ildə 134404,5 mln manat və ya 
əwəlki ilə nisbətən 21 482,5 mln manat çox, 2002-ci ildə
13404,5 mln və ya əwəlki illə müqayisədə 11 168,4 mln manat 
çox, 2003-cü ildə 14589,3 mln manat və ya əwəlki illə 
müqayisədə 11 mlrd manatdan çox, 2004-cü ildəl58366,3 mln 
manat və ya əwəlki illə müqayisədə 1 437,77 mln manat çox 
gəlir əldə olunmuşdur (35,656).



Cədvəlin səmişin daşmması üzrə əldə edilən gəlir hissəsinin 
təhlili onu deməyə əsas verir ki, gəlirlərin həcmi 1998-ci illə 
müqayisədə 2004-cü ildə 21 mlrd manat artmış, bu prosesdə 
nəqliyyat növləri arasında ilkin yeri avtomobil nəqliyyatı, 
sonrakı yerləri isə dəmir yolu və dəniz nəqliyyatı tutmuşdur.

Göründüyü kimi, nəqliyyat dəhlizinin bütün istiqamətlərdə 
fəaliyyəti uğurlu olmuş, respublika büdcəsinə böyük miqdarda 
gəlir daxil olmasına imkan yaranmışdır. Bu da öz növbəsində 
ölkə iqtisadiyyatının inkişafına, etibarlı büdcə siyasətinin 
formalaşmasına, xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə böyük 
imkanlar açmışdır. Dəhlizin Azərbaycan hissəsində 1998-2004-cü 
illərdə yük dövriyyəsi də ildə-ilə artmışdır. Bunu tranzit dövriy- 
yəsinin vəziyyətini əks etdirən 3.9 saylı cədvəldə görmək olar 
(35,655-656).

Cədvəl 3.9
Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində 

1998-2004-cü illərdə yük, sərnişin və tranzit dövriyyəsinin
vəziy;KƏtİ

Nəqliyyat
növləri 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Yük dövriyyəsi (mln ton/km)
Cəmi: 6010,9 6884,0 8406,2 8482,8 10805,3 12403,1 11483,6
Dəmir yolu 4090,0 4517,0 5240 4234 6024 7052 11483,6
Dəniz 1804,8 1482,7 2097,6 2956 3343 3792,6 6678
Hava 2,0 1,5 1,4 1,5 4,6 9,5 3137,3
Avtomobil 414,1 882,8 1067,2 1291,3 1433,7 1549,2 1549,0

Tranzit yüklərinin dövriyyəsi (mln ton/km)
Cəmi: 1622,2 2596,4 3623,3 6333,0 7309,9 8284,4 6705,7
Dəmir yolu 348 1250 1757 3615,0 4086 3824 4675
Dəniz 1274 1346 1869 2718 3223,9 3609,4 2881,7
Hava 00 00 00 00 00 00 00
Avtomobil 00 00 00 00 00 00 00

Sərnişin dövriyyəsi (mln sərnişin/km)
Cəmi: 2641,7 2711,2 3091,6 3145,9 31009 3222,8 608312,3
Dəmir yolu 00 1,2 310,2 312,1 361,9 416,8 499,843
Dəniz 4,5 3,2 3 2,8 3,9 3,9 6123,3
Hava 81,5 57,7 42,2 37,4 54,7 81,1 95,5044
Avtomobil 2556 2649,1 2736,1 2793,6 2680,7 2721 2841,6



Cədvəlin təhlili aydın göstərir ki, 1998-2004-cü illər ərzində 
dəhlizdə ümumi yük dövriyyəsi 91% artmış, tranzit yük dövriy- 
yəsi də ümumi yük dövriyyəsinin 58,3 %-ni təşkil etmişdir 
(35,655-656). Yalnız 2004-cü ildə yük dövriyyəsi və tranzit yük 
dövriyyəsi əwəlki ilə nisbətən azalmışdır. Bunun da əsas səbəbi, 
atıq yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Gürcüstandakı hadisələrlə 
əlaqədar Batumi limanının müvəqqəti bağlı olması və Türkmə- 
nistanın öz neftini tarif qiyməti daha ucuz olduğuna görə İran 
vasitəsilə daşıtması olmuşdur.

Yük dövriyyəsinin həcminə görə nəqliyyat növləri arasında 
ilkin yeri dəmir yolu nəqliyyatı, sonrakı yerləri isə dəniz və 
avtomobil nəqliyyatı tutmuşdur. 1998-ci ildə dəmir yolu nəqliy- 
yatında yük dövriyyəsi 4 090 min ton/km olmuşdursa, dəniz 
nəqliyyatında bu göstərici 1804,8 min ton/km və ya dəmir yolu 
nəqliyyatına nisbətən 2,7 dəfə az, avtomobil nəqliyyatında yük 
dövriyyəsi 414,1 min ton/km və ya dəmir yolu nəqliyyatı ilə 
müqayisədə 9,8 dəfə az olmuşdur. Sonrakı illərdə də bu nisbət 
əsasən saxlanmışdır. 1999-cu ildə dəmir yolu nəqliyyatında yük 
dövriyyəsi 4 517 min ton/km, dəniz nəqliyyatında 3,1 dəfəyə qədər 
az, avtomobil nəqliyyatında isə dəmir yolu nəqliyyatına nisbətdə
5,1 dəfə az, 2000-ci ildə dəmir yolu nəqliyyatında yük dövriy- 
yəsi 5240 min ton/km, dəniz nəqliyyatında bu göstərici dəmir 
yolu nəqliyyatı ilə müqayisədə 2,5 dəfədən az, avtomobil nəqliy- 
yatma nisbətən 4,9 dəfə az olmuşdur. 2001-ci ildə dəmir yolu nəq- 
liyyatında yük dövriyyəsinin həcmi qismən azalaraq 4234 min 
ton/km-ə düşsə də, dəmir yolu yük dövriyyəsində liderliyini sax- 
lamışdır. Həmin il dəniz nəqliyyatında yük dövriyyəsi 2 956 min 
ton/km və ya dəmir yolu nəqliyyatına nisbətdə 1,4 dəfə az, 
avtomobil nəqliyyatında isə 1291,3 min ton/km və ya dəmir 
yolu nəqliyyatı ilə müqayisədə 2,3 dəfə az olmuşdur. 2002-ci 
ildə dəmir yolu nəqliyyatında yük dövriyyəsi yenidən artaraq 
6024 min ton/km-ə yüksəlmişdir. Dəniz nəqliyyatında isə bu 
göstərici 3343 min ton/km və ya dəmir yolu nəqliyyatı ilə müqa- 
yisədə 1,8 dəfə az, avtomobil nəqliyyatında 1 433,7 min ton/km 
və ya dəmir yolu nəqliyyatma nisbətdə 4,2 dəfə az olmuşdur.
2003-cü ildə dəmir yolu nəqliyyatında yük dövriyyəsi 7 052 min



ton/km, dəniz nəqliyyatında 3792, 6 min ton/km və ya dəmir yolu 
ilə müqayisədə təqribən 2 dəfə az, avtomobil nəqliyyatında isə 
yük dövriyyəsi 1549,2 min ton/km və ya dəmir yolu ilə müqa- 
yisədə 4,6 dəfə az olmuşdur (35, 656).

Cədvəlin tranzit yük dövriyyəsin hissəsinin təhlili göstərir ki, 
tranzit daşımalannın ümumi həcmi dəniz və dəmir yolu nəq- 
liyyatı üzrə 1998-ci ildən başlayaraq 2004-cü ilədək ilbəil artmış 
və yalnız 2004-cü ildə əwəlki ilə nisbətən azalma müşahidə 
olunmuşdur. Bu azalma, yuxanda qeyd etdiyimiz kimi, Türkmə- 
nistanın öz neftini daha çox Iran vasitəsilə daşıtması ilə əlaqədar 
dəniz nəqliyyatında tranzit daşmalann azalması hesabma baş 
vermişdir. Bu müddətdə tranzit yük dövriyyəsinin artım tempinə 
görə ilkin yeri dəniz nəqliyyatı, sonrakı yeri isə dəmir yolu nəq- 
liyyatı tutmuşdur. 1998-ci ildə dəniz nəqliyyatında tranzit yük döv- 
riyyəsi 1274 min ton/km olmuşdursa, dəmir yolu nəqliyyatında 
bu göstərici 348 min ton/km-ə çatmışdır və ya dəniz nəqliyyatına 
nisbətən 13,6 dəfə az olmuşdur. 1999-cu ildə dəniz nəqliyyatında 
tranzit yük dövriyyəsi 1346 min ton/km, dəmir yolu nəqliyya- 
tında isə daha sürətlə artaraq 1250 min ton/km-э çatmışdır (35,
656).

Tranzit yük dövriyyəsində qeyd olunan nəqliyyat növləri 
arasında fərqlər sonrakı illərdə də azalmaqda davam etmiş,
2004-cü ildə isə yük dövriyyəsinin həcminə görə dəmir yolu 
nəqliyyatı dəniz nəqliyyatım ötüb-keçərək irəli çıxmışdır. Buna 
səbəb həmin il dəniz nəqliyyatında həm əwəlki illə müqayisədə, 
həm də dəmir yolu nəqliyyatma nisbətdə tranzit yük dövriyyəsində 
azalma baş verməsi olmuşdur. Belə ki, dəniz nəqliyyatında tranzit 
yük dövriyyəsi 2003-cü ildəki 3 609,4 min ton/km əvəzinə
2004-cü ildə 2 881,7 min ton/km-э düşmüşdür. Dəmir yolu 
nəqliyyatı ilə müqayisədə dəniz nəqliyyatında yük dövriyyəsi
1,6 dəfə az olmuşdur. Buna səbəb dəmir yolu nəqliyyatında yük 
dövriyyəsinin 2004-cü ildə 4 675 min ton/km-э qədər artması 
olmuşdur (35,656).

3.9 saylı cədvəlin səmişin dövriyyəsini əks etdirən hissəsinin 
təhlili göstərir ki, qeyd olunan dövr ərzində səmişin dövriyyə- 
sinin ümumi həcmi müntəzəm olaraq artmışdır. Belə ki, səmişin



dövriyyəsinin ümumi həcmi 1998-ci ildə 2641 min səmişin/km, 
1999-cu ildə 2 711 min səmişin/km və ya 1998-ci illə müqayisədə
1999-cu ildə 69,9 min səmişin/km çox, 2000-ci ildə əwəlki illə 
müqayisədə 380,4 min səmişin/km çox, 2001-ci ildə səmişin/km 
əwəlki illə müqayisədə 54,3 min səmişin/km çox, 2003-cü ildə
2002-ci illə müqayisədə 121,8 min səmişin/km çox, 2004-cü 
ildə isə əwəlki illə müqayisədə səmişin dövriyyəsi 2 dəfədən 
çox olmuşdur (35,656). 1998-ci illə müqayisədə 2004-cü ildə 
bütün nəqliyyat növləri üzrə ümumi səmişin dövriyyəsinin 
həcmi 3 dəfəyə qədər artmışdır (7).

Nəqliyyat növlərini səmişin dövriyyəsinin həcminə görə 
müqayisə etsək, 1998-1999-cu illərdə ilkin yeri avtomobil nəq- 
liyyatınm, sonrakı yeri isə hava nəqliyyatının tutduğunu, 2000-
2004-cü illər ərzində isə yenə avtomobil nəqliyyatının irəliyə 
çıxdığını və sonrakı yerləri dəmir yolu və hava nəqliyyatının 
tutduğunu görmək olar. Belə ki, 1999-cu ildə avtomobil nəqliy- 
yatmda səmişin dövriyyəsi 2 649,1 min səmişin/km, hava nəqliy- 
yatında 57,7 min səmişin/km və ya avtomobil nəqliyyatı ilə 
müqayisədə 46 dəfə az, dəniz nəqliyyatında 3,2 min səmişin/km 
və ya avtomobil nəqliyyatı ilə müqayisədə 1598,2 min nəfər 
səmişin/km az olmuşdur. 2000-ci ildə avtomobil nəqliyyatında 
səmişin dövriyyəsi 2736, lmin səmişin/km, dəmir yolu nəqliy- 
yatında 310,2 min səmişin/km və ya avtomobil nəqliyyatı ilə 
müqayisədə 2425,9 min səmişin/km az, hava nəqliyyatında
42,2 min və ya avtomobil nəqliyyatı ib  müqayisədə səmişin 
dövriyyəsi 2 mln 694 min səmişin/km az olmuşdur. Nəqliyyat 
növləri üzrə səmişin dövriyyəsindəki fərqlər sonrakı illərdə də 
bu qayda ilə davam etmişdir. Səmişin dövriyyəsində nəqliyyat 
növləri üzrə belə kəskin fərqlərin olması, avtomobil və dəmir 
yolu nəqliyyatınm irəli çıxması, təbii ki, avtomobil və dəmir 
yolu nəqliyyatında səmişin daşıma tariflərinin hava nəqliyyatın- 
dan dəfələrlə ucuz olması ilə izah edilə bilər.

2005-ci ildə də dəhlizin Azərbaycan hissəsində, dəniz nəqliy- 
yatı istisna olmaqla, nəqliyyatın digər növləri üzrə yükdaşıma- 
larda artım özünü göstərmişdir. Belə ki, qeyd olunan dövrdə 
dəhlizdə ümumi yükdaşımanın həcmi əwəlki ildəki 40 794,5 min



ton əvəzinə 46 740,5 min ton olmuşdur ki, bu da ötən illə müqa- 
yisədə 114,6 % artım olması deməkdir. Konkret olaraq nəqliyyat 
növləri üzrə fəaliyyətin dinamikasını təhlil etdikdə aşağıdakı 
mənzərənin şahidi olanq. Dəmir yolu nəqliyyatı ilə dəhlizin Azər- 
baycan hissəsində ötən ildəki 19174,92 min tona qarşı 2005-ci 
ildə 246 84,56 min ton yük daşınmış, ötən illə müqayisədə artım 
128,7%, olmuşdur. Avtomobil nəqliyyatı ilə əwəlki ildəki 
12996,0 min tona qarşı müqayisədə 2005-ci ildə 13567,8 min 
ton yük daşınmış, yəni 2 %-ə qədər artım baş vermiş, ötən illə 
müqayisədə yükdaşımatıın artım sürəti 104,4 % olmuşdur. Dəniz 
nəqliyyatı ilə 2005-ci ildə əwəlki ildəki 8623,2 min ton əvəzinə
8488,1 min ton yük daşınmış, yəni 2 %-ə qədər azalma baş 
vermişdir (8).

Dəniz nəqliyyatında yükdaşımadakı azalma meylinə baxma- 
yaraq, yükdaşımada digər nəqliyyat növləri üzrə artım baş verməsi 
əldə olunan ümumi gəlirin çoxalmasma müsbət təsir göstərmişdir. 
Belə ki, nəqliyyat dahlizinin Azərbaycan hissəsində yükdaşıma- 
dan əldə edilən ümumi gəlir ötən ildəki 833122,9 min manat 
əvəzinə 2005-ci ildə 107 2537,5 min manat olmuşdur (32).

Bəhs olunatı müddət ərzində dəhlizdəki yükdaşımalarda nəq- 
liyyat növlərinin xüsusi çəkisi barədə onu qeyd etmək lazımdır 
ki, daşınmış yüklərin 52,8 %-i dəmir yolu nəqliyyatının, 18,1 %-i 
dəniz nəqliyyatının, 29 %-i isə avtomobil nəqliyyatının payına 
düşmüşdür (8). Bu müddətdə dəhlizdə tranzit daşımalannda azalma 
meyli özünü göstərmişdir. Belə ki, 2005-ci ildə əwəlki ildəki 
15244 min tona qarşı 15 051 min ton tranzit yükləri daşınmışdır 
(32). Bu yüklərin də 51, 3 %-i dəniz nəqliyyatının, 48,6 %-i isə 
dəmir yolu nəqliyyatının payına düşmüşdür (8).

Ümumiyyətlə, nəqliyyat dəhlizində nəqliyyat növlərinin yük- 
daşıma, tranzit və səmişin daşıma üzrə fəaliyyətini əks etdirən 
cədvəlin təhlili belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir ki, nəqliy- 
yat dəhlizində yükdaşımalann həcmi ildən-ilə artmış, bu isə yük, 
səmişin və tranzit daşımalardan dövlət büdcəsinə daxil olan 
gəlirlərin həcminin artmasına, ölkə iqtisadiyyatının inkişafma, 
iqtisadi əlaqələrin diapazonunun genişlənməsinə, dövlətçiliyimizin 
iqtisadi və siyasi cəhətdən möhkəmlənməsinə, etibarlı büdcə



siyasətinin formalaşmasına, xalqın həyat şəraitinin yaxşılaşma- 
sına çox böyük təsir göstərmişdir.

Məhz bu uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsidir ki, 2003-cü ildə 
dövlət büdcəsinə 6,1 trilyon manat, yaxud 2002-ci ildə olduğun- 
dan 34,6 % və ya 1,6 trilyon manat çox vəsait daxil olmuşdur 
(180,7.02,2004).

1996-2003-cü illər ərzində Azərbaycan Respublikasınm xarici 
ticarət dövriyyəsi 3,3 dəfə artmışdır (180, 7.02.2004) ki, bu sahədə 
də nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti çox mühüm rol oynamışdır.
2003-cü ildə tranzit və yerli yüklərin daşınması 11,1 % artaraq
109,4 mln ton təşkil etmişdir (180,18.03.2004). Nəqliyyat dəhli- 
zinin fəaliyyətə başladığı dövrdən 2003-cü ilin sonuna qədər 
beynəlxalq təşkilatlar və donor ölkələr respublikamızda 50-dən 
çox layihə уэ  proqramı maliyyələşdirmişlər. Ölkəyə texniki yardım 
çərçivəsində və qrant şəklində göstərilmiş yardımların ümumi 
məbləği 44 mln dollardan çox olmuşdur (180, 18.03.2004).

Nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti ilk növbədə Ipək yolu ölkələri 
ilə ticarət əlaqələrinin inkişafına səbəb olmuşdur. Belə ki, təkcə 
2002-ci ildə Türkiyə ilə 156218,7 min dollarlıq idxal (9,38%),
83396.5 min dollarlıq ixrac (1,31%), Qazaxıstanla 149793,9 min 
dollarlıq idxal (8,99%), 11569,9 min dollarlıq ixrac (0,53%), 
Özbəkistanla 1410,2 min dollarlıq idxal (0,08%), 3830,3 min 
dollarlıq ixrac (0,18%), Türkmənistanla 119778,4 min dollarlıq 
idxal (7,2%), 8667,1 min dollarlıq ixrac (0,40%), Qırğızıstanla
678,6 min dollarlıq idxal (0,04%), 1102,2 min dollarlıq ixrac 
(0,53%), Ukrayna ilə 79977,7 min dollarlıq idxal (4,80%),
12981,7 min dollarlıq ixrac (0,60%), Gürcüstanla 12472,0 min 
dollarlıq idxal (0,77%), 80828,1 min dollarlıq ixrac (3,73%), 
Rumıniya ilə 3926,4 min dollarlıq idxal (0,24%), 28353,7 min 
dollarlıq ixrac (1,31), Tacikistanla 423,3 min dollarlıq idxal 
(0,03%), 27979,2 min dollarlıq ixrac (1,295), Moldova ilə
1639.5 min dollarlıq idxal (0,10%), 160,1 min dollarlıq ixrac 
(0,01%) əməliyyatları apanlmışdır (34,638).

Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasmın idxal və ixrac 
əməliyyatlannda “İpək yolu” proqramma qoşulmuş ölkələrdən



Türkiyə, Qazaxıstan Türkmənistan, Ukrayna ilə olan əlaqələr 
daha önəmli yer tutmuşdur.

1998-2002-ci illərdə bu ölkələrlə xarici ticarətdə idxal və 
ixracın xüsusi çəkisinin dəyişməsi 3.10 saylı cədvəldən aydın 
görünür (34).

Cədvəl 3.10
1998-2002-ci illərdə “tpək yolu” proqramına qoşulmuş 
ölkələrlə xarici ticarətdə idxal və ixrac əməliyyatlarının 

xüsusi çəkisi (%-lə)

Ölkələrin adı 1998 1999 2000 2001 2002

idxalın vəziyyəti
Türkiyə 20,4 13,8 11,0 10,4 9,4
Qazaxistan 4Д 2,4 4,9 7,0 9,0
Türkmənistan 2,5 1,3 0,8 9,4 7,2
Ukrayna 8,6 3,7 3,1 2,7 4,8
Gürcüstan 2,3 0,9 0,9 0,3 0,8

İxracın vəziyyəti
Türkiyə 22,4 7,4 6,0 2,9 3,8
Gürcüstan 12,7 7,7 4,3 4,5 3,7
Tacikistan 0,3 1,2 1,1 0,5 1,3
Rummiya 0,1 0,4 0,4 0,4 1,3
Ukrayna 2,0 2,6 1,4 0,3 0,6
Qazaxistan 1,7 0,4 0,4 0,3 0,5
Türkmənistan 2,3 1,0 0,5 0,5 0,4
Özbəkistan 0,3 o,ı 0,1 0,1 0,2

Cədvəlin təhlili göstərir ki, bəhs olunan dövrdə “İpək yolu” 
ölkələri ilə xarici ticarətdə idxal əməliyyatlannda daha çox xüsusi 
çəkisi olan ölkələr Türkiyə, Ukrayna və Qazaxıstan, ixracda isə 
Türkiyə və Gürcüstan olmuşdur. İdxal-ixrac əməliyyatlannm belə 
genişləndirilməsi, şübhəsiz ki, etibarlı büdcə siyasətinin forma- 
laşmasına müəyyən müsbət təsir göstərmişdi.

Тэксэ 2003-cü ildə xarici ticarət dövriyyəsinin ümumi həcmi
5218,2 milyon dollar, о cümlədən ixrac 2592 mln dollar, idxal



2626,2 mln dollar təşkil etmişdir (180,7.02.2004) ki, bu da 2002-ci 
illə müqayisədə xarici ticarət dövriyyəsinin ümumi həcminin
36,1 %, о cümlədən idxalın 57,7%, ixracın isə 19,6 % artdığını 
göstərir. Göstərilən dövrdə idxalın 7,4 %-i Türkiyənin, 7,2 %-i 
Türkmənistamn, 5,3 %-i Qazaxıstanm, 4,5 %-i Ukrayna kimi İpək 
yolu proqramına qoşulmuş ölkələrin payına düşmüşdür (180,
7.02.2004). İxracın isə 4%-i Gürcüstanın, 4,1%-i Türkiyənin,
2,5 %-i ABŞ-ın, 51,9 %-i Italiyanın payına düşmüşdür (180,
7.02.2004). Xarici ticarat əməliyyatlannm 48,7%-i, о cümlədən idxa- 
lın 32 %-i, ixracın isə 65,6 %-i Avropa Birliyi ilə apanlmışdır 
(180, 7.02.2004). Hazırda Azərbaycan dünyanın 130 ölkəsi ilə 
ticarət əlaqəsi saxlayır. Azərbaycan Avropa Birliyinin Cənubi 
Qafqazda эп iri ticarət partnyorudur. Azərbaycandan ixrac edilən 
mallann 85,4 %-ni neft və neft məhsullan, 4,9 %-ni ərzaq, 2%-ni 
kimya sənayesi məhsulları, 1,3 %-ni polimer materiallar, plastik 
kütlə, kauçuk, rezin və onlardan hazırlanmış materiallar, 1,3 %-ni 
maşınlar, mexanizmlər, 1,6 %-ni toxuculuq məhsulları təşkil et- 
mişdir (180,7.02.2004).

Göründüyü kimi, ölkəmizin zəngin eneıji, mineral xammal 
ehtiyatlanna malik olması və çox əlverişli nəqliyyat dəhlizi üzə- 
rində yerləşməsi, ona milli iqtisadiyyatın sürətlə yenidən qurul- 
masına, qarşılıqlı faydalı şərtlərlə bütün dünya ölkələri ilə этэк- 
daşlıq etməsinə və eləcə də xarici investisiyalann respublikaya 
axınına əlverişli şərait yaratmışdır.

Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, texnoloji imkanlann 
məhdudluğu üzündən Azərbaycan hələ də başlıca olaraq xammal 
ixrac edən ölkə kimi çıxış edir. Belə ki, Azərbaycan istehsal etdiyi 
xam nefti, qazı, pambığı, tütünü və yüzlərlə digər adda məhsulu 
istehsal prosesini tam başa çatdırmadan respublikadan kənara 
çıxarır.

Son illərdə Azərbaycanm Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə 
əməkdaşlığı xeyli genişlənmişdir. Bundan başqa, Azərbaycan 
Avropa Birliyi ilə “Tasis”, TRASEKA proqramlan çərçivəsində, 
BMT-nin Inkişaf Proqramı, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta 
Fondu ilə six əməkdaşlıq edir. Avropa Birliyi hələ TRASEKA 
proqramı qəbul edilənə qədərki dövrdə öz iqtisadi qurumlan vasi-



təsilə Azərbaycana texniki-iqtisadi və maliyyə yardımlan göstər- 
mişdir. Bunu müstəqillikdən sonrakı illərdə bu sahədəki konkret 
rəqəmlərdən daha aydın görmək olar. 1992-2003-cü illəri əhatə 
edən dövr ərzində Avropa Birliyi ölkələri tərəfindən təkcə “Tasis”, 
yəni MDB-уэ texniki yardmı proqramı çərçivəsində Azərbaycana 
bütövlükdə 94,5 mln avro, о cümlədən 1992-ci ildə 12,5 mln 
1993-cü ildə 4 mln, 1994-cü ildə 4 mln, 1995-ci ildə 6 mln, 
1996-cı ildə 8 mln, 1997-ci ildə 8 mln, 1997-ci ildə 8 mln, 1998-ci 
ildə 8 mln, 1999-cu ildə 8 mln, 2000-ci ildə 7 mln, 2001-ci ildə 
7 mln, 2002-ci ildə 7 mln, 2003-cü ildə 7 mln. yardım göstəril- 
mişdir. Bundan əlavə, Avropa Birliyinin Humanitar ofisi EKHO 
tərəfindən 1993-cü ildə 12,24 mln, 1994-cü ildə 18,85 mln,
1995-ci ildə 28,82 mln, 1996-cı ildə 2,7 mln, 1997-ci ildə
6,1 mln., 1998-ci ildə 4,1 mln, 1999-cu ildə 3,36 mln, 2000-ci 
ildə 1,5 mln avro yardım göstərilmişdir. Bununla yanaşı, Avropa 
Birliyinin Bərpa proqramı REHAB çərçivəsində 1996-cı ildə 
3,97 mln, 1997-ci ildə 4,98 mln, 1998-ci ildə 4,1 mln, 1999-cu ildə 
3 mln, 2000-ci ildə 3,67 mln avro, Ərzaq Təhlükəsizliyi 
Proqramı (FSP) çərçivəsində 1996-cı ildə 14,3 mln, 1997-ci ildə 
16 mln, 1998-ci ildə 14 mln, 1999-cu ildə 12 mln avro, Avropa 
Birliyinin Fövqəladə Yardım Proqramı (EKSAP) tərəfindən
1998-ci ildə 10 mln, 1999-cu ildə 10 mln, 2000-ci ildə 10 mln 
avro, Avropa Kənd Təsərrüfatı İdarəetmə və Zəmanət Fondu 
(FEOKA) tərəfindən 1995-ci ildə 43 mln, 1996-cı ildə 22,15 mln 
avro, Avropa Birliyinin Fövqəladə Humanitar Yardım Təşkilatı 
(EHA) tərəfindən 1993-cü ildə 8 mln, 1999-cu ildə 1,5 mln avro 
yardım göstərilmişdir (23, 23.01.2003).

Iqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatlanna görə, 2005-ci ildə 
Azərbaycan iqtisadiyyatına 4,8 mlrd dollar kapital qoyulmuşdur 
ki, bu da 2004-cü illə müqayisədə 23 % çoxdur (8).

Son dövrlərdə İran, Əfqamstan, Pakistan da TRASEKA proq- 
ramına qoşulmaq niyyətində olduqlannı rəsmən bəyan etmişlər 
(143). Bu isə dəhlizdə yükdaşımanın daha da artmasma səbəb 
olacaqdır. Iqtisadçılann hesablamalanna görə TRASEKA nəqliy- 
yat dəhlizi tam işə düşdükdən sonra ölkə büdcəsinə hər il orta 
hesabla 1 mlrd dollar vəsait daxil olacaqdır (21,51).



2005-ci ilin iyulun ortalannda Azərbaycan, Gürcüstan və 
Qazaxistan arasinda TRASEKA dəhlizində dəmir yolu və dəniz 
nəqliyyatı vasitəsilə konteyner daşınması üzrə səmərəli danışıq- 
lar apanlmışdır. Nəticədə 2005-ci il oktyabnn 1-dən Aktau-Bakı 
istiqamətində konteyner yükdaşınmalan başlanmışdır (117). Kon- 
teynerlə yük daşınması iqtisadi baxımdan çox faydalıdır. Buna 
görə də TRASEKA dəhlizində konteyner üsulu ilə yükdaşıma- 
lardan maksimum istifadə edilməsi, dəhlizin rəqabət qabiliyyəti- 
nin artınlmasına kömək edir ki, bu da həm respublikamız, həm 
də TRASEKA proqramına üzv olan digər ölkələr üçün əhəmiy- 
yətlidir.

Beləliklə, “Yeni Ipək yolu”nun yaradılması nəinki regional 
və beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərinin genişlənməsinə, 
həmçinin TRASEKA proqramına qoşulmuş ölkələrin hamısının 
nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyətindən böyük iqtisadi səmərə əldə 
etmələrinə, elmi, mədəni, texnoloji dəyərlərin fəal mübadiləsinə 
imkan yaratmışdır. Ən başlıcası isə dövlətimizin iqtisadi qüdrə- 
tinin güclənməsinə, sosial-iqtisadi tərəqqiyə, etibarlı büdcə siya- 
sətinin formalaşmasına imkan vermişdir. Bütün bunlar isə nəticə 
etibarilə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə, respublikanm 
Qarabağ müharibəsi nəticəsində üzləşdiyi ağır problemləri həll 
etməyə şərait yaratmışdır.



IVFƏSİL 
“İPƏK YOLU”NUN BƏRPASI 

VƏ AZƏRBAYCANIN SOSİALİNKİŞAFI

4.1. “İpək yolu”nun bərpasının kadr hazırlığı 
və işsizlik probleminin həllində rolu

“Tarix İpək yolu”nun bərpası infrastruktur sahələrinin, kom- 
munikasiyalann yenidən qurulmasını, maddi-texniki bazasının 
əsaslı şəkildə genişləndirilməsini tələb etmişdir. Bu proseslərin 
reallaşdınlmasında isə maliyyə mənbələrinin tapılması və ondan 
səmərəli istifadə edilməsi, yeni layihələrin hazırlanması və texniki- 
iqtisadi əsaslandırmasını bacaran və onlan həyata keçirən, müasir 
tələblərə cavab verən səriştəli, yüksək ixtisaslı kadrlann mövcud 
olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan “İpək yolu”- 
nun bərpasmm digər cəhətləri ilə yanaşı, kadr hazırlığı və işsizlik 
probleminin həllindəki rolunun tədqiq edilməsi aktual məsələ- 
lərdən biridir. Bu məsələnin aktuallığı ilk növbədə Cənubi Qaf
qaz və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında regional əməkdaşlığın, 
həm də dünya ölkələri ilə inteqrasiya proseslərinin inkişaf 
etdirilməsində, sosial-iqtisadi tərəqqi, ümmnbəşəri dəyərlərdən 
faydalanmaq, elm və mədəniyyətlərin sintezi, zənginləşməsi, 
qabaqcıl texnologiyalann mənimsənilməsi istiqamətində yüksək 
hazırlıqlı kadrlann mühüm rolu ilə şərtlənir.

Bu baxımdan bərpa prosesinin bütün mərhələlərində yerli 
kadrlann hazırlanması və ixtisasınm artınlması Avropa Komis- 
siyasının, respublika rəhbərliyinin, müvafiq nazirliklərin diqqət 
mərkəzində olmuşdur. İnfrastruktur sahələrinin təqdim olunan 
layihələrə uyğun olaraq dünya standartlan səviyyəsində yenidən 
qurulması, yeni kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi, “İpək yolu” 
boyunca nəqliyyatla bağlı serviz xidmətlərinin, ictimai iaşə şəbə- 
kələrinin, motel və mehmanxanalann, rabitə xidməti sahələrinin 
açılması isə öz növbəsində müvafiq sahələr üzrə günün tələblə-



rinə cavab уегэп kadr potensialının hazırlanmasını tələb edir. Bu 
isə öz növbəsində əsas sosial problemlərdən biri olan işsizlik 
probleminin həllində mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Tədqiq edilən dövrdə Avropa Birliyinin müvafiq texniki və 
investisiya yardım layihələri çərçivəsində, beynəlxalq maliyyə 
qunmılannın yaxından köməyi, eyni zamanda respublikamızın 
müvafiq nazirlik və qurumlannm fəal iştirakı ilə bu istiqamətdə 
müəyyən işlər görülmüşdür. Avropa Komissiyası Ьэфа prosesi 
ilə bağlı bir-birinin ardnıca qeyd olunan istiqamətdə müxtəlif 
texniki yardun layihələri həyata keçirməyə başlamışdır. Məsələn, 
Avropa Komissiyasımn bilavasitə dəniz nəqliyyatı üzrə yük daşı- 
malan ilə bağlı təhsil sahəsində aşağıdakı layihələri olmuşdur:
1) “Bakı limanmda dəniz yükdaşımalarınm öyrədilməsi”; 2)“Navi- 
qasiya vasitələrindən istifadənin öyrədilməsi və rəhbərlik üzrə 
tədris”. Bundan əlavə, Avropa Komissiyası ümumi texniki yardnn 
layihələri çərçivəsində kadrlann peşə hazırlığının yüksəldilməsi 
ilə bağlı 1) “Yükdaşıma üzrə tədris”; 2) “Nəqliyyat bölməsinin 
rəhbər işçilərinin ixtisasının artınlması” və intermodal daşımalar 
sahəsində “Intermodal xidməti üzrə tədrisin təşkili” texniki 
layihələrini həyata keçirmişdir. Bundan başqa, ümumi dəyəri 2 mln 
avro olan “Ekspeditorlar üçün Fiata tədris mərkəzi” layihəsinin 
gerçəkləşdirilməsinin böyük əhəmiyyəti olmuşdur (223,43). 
Avropa Birliyinin dəyəri 2,4 mln avro olan, əsasən nəqliyyat 
sistemini idarəetmə sahəsində kadr hazırlığına yönəlmiş “Tem- 
pus” proqramı da bu baxımdan diqqəti cəlb edir (206,213).

“Bakı limanında yükdaşımaya dair təhsil” texniki yardım 
layihəsi Almaniyanın tədris kursu İnstitutu “HPTİ” tərəfindən 
həyata keçirilmişdir. Bu layihə 1995-ci ilin dekabnndan 1997-ci 
ilin dekabnna kimi -  2 il ərzində icra edilmişdir. Layihənin real- 
laşdınlmasına çəkilən xərclər 1 350 min avro olmuşdur. Layihə- 
nin əsas məqsədi Avropa Birliyinin ekspertlərinin Azərbaycana 
gəlməsinin təşkil edilməsi, Bakı dəniz limanı rəhbərliyi ilə six 
əməkdaşlıq əsasında tədris işlərinin apanlması, idarəetmə siste- 
minin təkmilləşdirilməsi, strateji planlaşdırma ilə əlaqədar baş 
menecerin, eyni zamanda perspektiv proqnozlaşdırma ilə əlaqə- 
dar maliyyə direktorunun, gündəlik planlaşmaya nəzarət üçün 
texniki xidmət üzrə mütəxəssislərin, həmçinin limanda tikintiyə



rəhbərlik üçün liman üzrə istismar direktorunun hazırlanması, 
rəhbər işçilərin əlavə təhsil alması üçün elmi və xidmət eza- 
miyyətlərinin təşkil edilməsi, liman üzrə mövcud qurğularm quraş- 
dınlması, ətraf mühit vəziyyətinin öyrənilməsi, Avropa Yenidən- 
qurma və Inkişaf Bankmdan investisiyalann alınması, texniki 
iqtisadi əsaslandırmanın, tender sənədlərinin hazırlanmasıdır 
(232, 26). Layihə üçün Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Ban- 
kından 1350 min dollar vəsait ayrılmışdır (223,43).

“Naviqasiya avadanlıqlarınm istismar edilməsinin öyrədil- 
məsinə rəhbərliyə dair tədris” texniki yardım layihəsi Azərbay- 
can, Qazaxıstan və Turkmenistan dəniz limanı işçiləri üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihənin həyata keçirilməsinə 400 min 
avro xərclənmişdir. Layihənin əsas məqsədi Xəzərin Bakı, Aktau 
və Türkmənbaşı limanlanna texniki avadanlıqlann verilməsinin 
təşkil edilməsi və onlardan istifadənin liman işçilərinə öyrə- 
dilməsidir (223, 43-46).

“Yükdaşımanın öyrədilməsi” adlı texniki yardım layihəsi 
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin nəqliyyat işçiləri 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin büdcə dəyəri 900 min avro 
olmuş, 1995-ci ilin dekabnndan 1996-cı ilin dekabr ayma kimi 
yerinə yetirilmişdir. Layihənin icraçısı Niderlandm “Netkon-sult” 
firması olmuşdur. Layihənin əsas məqsədi yükdaşımalar üzrə 
tədris hazırlığınm təşkili, seminarlann keçirilməsi, Mərkəzi Asiya 
və Qərbi Avropa ölkələrinə tədris səfərlərinin təşkil edilməsi, 
bununla əlaqədar rəhbər kadrlann və sıravi işçilərin həmin ölkə- 
1эгэ ezam edilməsi, müəllimlər üçün tədris kompleksinin müəy- 
уэп edilməsi, müvafiq bölmələrdə qanunverici islahatlann və 
struktur dəyişikliyinin keçirilməsinə kömək göstərilməsi olmuşdur 
(223, 43-46). Layihənin reallaşdırılmasınm bütün region ölkələri 
üçün çox böyük faydası olmuşdur. Belə ki, ötən müddət ərzində 
müxtəlif nəqliyyat sahələri üzrə 86 nəfər rəhbər işçi 12 ay ərzində 
Alma-Atada tədris kursu keçmiş, sonra bunların arasından 
seçilmiş 32 nəfər isə 14 gün ərzində Almaniyada, Niderlandda, 
Belçikada ixtisasartuma kursunu davam etdirmişlər (232, 24). 
Eyni zamanda 122 nəfərdən ibarət orta pillədən olan rəhbər 
işçilər 10 gün ərzində zəruri kurs keçdikdən sonra, bunlardan seçil- 
miş 35 nəfər Avropaya göndərilmiş, onlar müxtəlif nəqliyyat



komplekslərində iş prosesini izləmiş, tədris müəssisələrində 
olmuş və hakimiyyət orqanlarında işin təşkili ilə tanış olmuşlar 
(232, 24).

Avropa Birliyinin intermodal daşımalar üzrə tədrislə bağlı 
Intermodal xidmətin və təhsilin təşkili” texniki yardım layihəsi 
də faydalı olmuşdur. Layihənin gerçəkləşdirilməsinə 1,6 mln avro 
xərclənmişdir. Onun icra müddəti 1998-ci ilin iyunundan 1999-cu 
ilin dekabnna kimi olan müddəti əhatə etmişdir. Layihənin əsas 
məqsədi bütün TRASEKA dəhlizi boyunca intermodal xidmət- 
lərinin yaradılmasının kommersiya strategiyasınm əsaslannın 
hazırlanması, intermodal yükdaşımanm bütün aspektlərinin öyrə- 
dilməsi sahəsində tədrisin təşkil edilməsi, intermodal yükdaşıma- 
lar üzrə agentliyin yaradılmasına dair təkliflərin hazırlanmasıdır 
(223, 43-46).

“İpək yolu”nun bərpasında avtomobil yollannın yenidən 
qurulması da mühüm yer tutmuş, bu sahə üzrə müvafiq ixtisaslı 
kadrlann hazırlanması xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu 
yollann salınmasında xarici mütəxəssislərlə yanaşı, yerli işçilərə 
də böyük ehtiyac olmuşdur. Azəravtoyol Dövlət Şirkətinin тэ1и- 
matına görə, 2002-ci ilə kimi orta hesabla hər il “İpək yolu”nun 
bərpası istiqamətində avtomobil yollannın yenidən qurulmasında 
1397 nəfər yerli, 90 nəfər xarici mütəxəssis işləmişdir (194,171). 
Ölkə başçısı İlham Əliyev “İpək yolu”nun Ələt-Hacıqabul hissə- 
sinin açılışı zamanı çıxışında qeyd etmişdir ki, bu tikintiyə cəlb 
olunan insanlann 80 %-i yerli mütəxəssislər olmuşdur. Daha 
sonra ölkə başçısı qeyd etmişdir ki, Bakıdan Gürcüstana qədər 
olan yolun tikintisi nəticəsində daha 3500 yeni iş yeri açılmalıdır 
(224, 2004, №7, s.61).

“Nəqliyyat bölməsində rəhbər işçilərin ixtisasmm artmlması” 
adlı texniki yardım layihəsi TRASEKA proqramının iştirakçısı 
olan bütün ölkələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin reallaş- 
dmlması üçün 1,8 mln avro müəyyən edilmişdir. Layihə 2002-ci 
ilin iyunundan 2004-cü il iyununa kimi olan müddətdə həyata 
keçirilmişdir. Layihənin məqsədi rəhbər işçilərin ixtisasının artı- 
nlması üçün müvafiq tədris kursunun təşkili, kommunikasiyalar 
haqqında məlumatlann verilməsi və bir neçə xarakterik istiqa- 
mətdə tədris məşqlərinin keçirilməsi olmuşdur (223, 43-46).



“Neft strategiyasının” reallaşdınlması, “Tarixi İpək yolu”nun 
bərpası ilə əlaqədar artan ekoloji təhlükə, ətraf mühitin mühafi- 
zəsi sahəsində lazımi kadr potensialının fonnalaşdınlmasını da 
əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bu istiqamətdə artıq müəy- 
уэп işlər görülmüş və görülməkdədir. Belə ki, Azərbaycan Döv- 
lət Neft Akademiyasında “Ətraf mühit və neft sənayesi” ixtisası 
üzrə magistr təhsili həyata keçirilməyə başlanmışdır. Bu sahədə 
təcrübə mübadiləsində iştirak etmək üçün Azərbaycanın 19 alimi 
Fransa və İtaliyada ixtisasartırma kurslan keçmişlər. Azərbaycan 
Neft Akademiyasına kömək üçün isə Nitsa Universitetindən
7 dosent, Parisdən 3, Cenevrədən isə 7 alim Bakıya gəlmiş, eko
loji tarazlığın qorunması məsələləri üzrə mühazirələr oxmnuşlar.
1999-cu ilin iyun ayında Təhsil Nazirliyi tərəfindən ətraf mühi- 
tin mühafizəsi üzrə kadr hazırlığına dair proqram təsdiq edilmiş- 
dir (12,5). Həmçinin yüzlərlə təhsil işçisi Soros fondunun maliyyə 
köməyi ilə müasir tədris texnologiyalan ilə tanış olmaq üçün 
xarici ölkələrə ezam olunmuşlar.

Azərbaycanm Texniki Universiteti, Neft Akademiyası və digər 
ali məktəblər Avropa Birliyinin maliyyəbşdirdiyi “Tempus”, 
“Tasis” proqramlannın reallaşdınlmasına cəlb olmımuşdur. 2003-cü 
ilədək bu proqramlar çərçivəsində respublikamızın ali məktəb- 
lərinə 3370 min avro məbləğində maliyyə-texniki yardım göstə- 
rilmiş, 40-dan çox ölkənin, о cümlədən ABŞ, Böyük Britaniya, 
Almaniya, Yaponiya, Türkiyə və Israilin ali təhsil sisteminin təlim 
texnologiyalan, idarəetmə modelləri öyrədilmişdir (154,258-259).

Bakı Dövlət Universitetinin 17 tələbəsi və magistri isə təhsi- 
lini davam etdirmək üçün ABŞ, Almaniya, İtaliya universitetlərinə 
göndərilmişlər (153, s.72-74). Azərbaycan Texniki Universiteti 
ilə Avropa dövlətlərinin universitetləri arasında ali texniki təhsil 
sahəsində əlaqələri genişlənmişdir. Nəticədə Texniki Universi- 
tetdə tədris prosesinin dünya standartlanna uyğunlaşdınlması 
istiqamətində müəyyən işlər görülmüşdür. Bu baxımdan Azər- 
baycan Texniki Universitetinin respublika təhsil qanununa əsa- 
sən birincilər sırasında çoxpilləli təhsil sisteminə keçməsi, tədrisin 
müasirləşdirilməsi üçün Avropa Mədəniyyət və Təhsil Komis- 
siyası tərəfindən nəzərdə tutulmuş beynəlxalq proqramlarda fəal 
iştirak etməsi qeyd olunmalıdır. “Tempus” proqramında respubli-



kamız üçün elektrotexnika və energetika sahəsində 2000-2001-ci 
il üçün nəzərdə tutulmuş müsabiqədə iştirak etmək üçün Texniki 
Universitetin bir qrup alimi müvafiq layihə hazırlamışdır. Нэ1э 
1993-cü ildə Almaniyanın Köln Universitetinin professoru Rza 
Talibi Dəryanın vasitəçiliyi ilə yaradılmış əməkdaşlıq əlaqələri
1999-cu ildə Universitetlərarası əməkdaşlıq protokolunun imza- 
lanması ilə nəticələnmişdir. Həmin əməkdaşlıq protokoluna uyğun 
olaraq Texniki Universitet Köln Tətbiqi Elmlər Universitetinə 
“Tempus” layihəsinə partnyor olmaq üçün müraciət etmiş, müs- 
bət cavab almışdır (10).

Azərbaycan Texniki Universiteti tərəfindən “Tempus” layi- 
həsi müsabiqəsində iştirak etmək üçün İtaliyanın Turin şəhərində 
yerləşən Baş qərargaha layihə təqdim olunmuşdur. Texniki Uni
versitetin elektrotexnika fakültəsində tədrisin müasirləşdirilməsi 
layihəsi Avropa Mədəniyyət və Təhsil Komissiyasmın qəran ilə
2000-2001-ci illərdə keçirilmiş müsabiqənin qalibi olmuşdur 
(10). Bu layihə üçün Avropa Komissiyası 263 min avro qrant 
ayırmışdır. Layihəyə uyğun olaraq 15 iyun 2001-ci ildən 15 mart
2002-ci il tarixinədək Azərbaycan Texniki Universitetinin bir 
qrup alimi Almaniyanm Köln Tətbiqi Elmlər Universiteti və Heer- 
len Tətbiqi Elmlər Universitetində ixtisasartırma kursu keçmişdir 
(lO).Texniki Universitetdə isə “Tempus” bürosu yaradılmışdır.

Kadr hazırlığı məsələsi müasir dövrdə mühüm strateji məsə- 
lələrdən biri olduğu üçün bu məsələyə həmişə dövlət səviyyə- 
sində diqqət artınlmışdır. Ölkə başçısı Ilham Əliyev peşəkar 
kadr korpusunun yaradılması məqsədilə 2006-cı il oktyabnn 
19-da “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkə- 
lərdə təhsil almasına dair dövlət proqramınm hazırlanması haq
qmda” sərəncam imzalamış (23,28.X.2006), 2015-ci ilə kimi 
5 minə yaxın gəncin xaricdə təhsil alması nəzərdə tutulmuşdur.

“Tarixi İpək yolu”nun bərpası ölkəmizdə xarici turizmin 
inkişafına da geniş imkanlar açmış, bu sahədə səriştəli kadrlann 
hazırlanmasını da əsas məsələ kimi qarşıya qoymuşdur. Bu isti- 
qamətdə müəyyən işlər görülməkdədir. Belə ki, İdman texniku- 
munda, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akade- 
miyasında, yeni açılmış Turizm İnstitutunda, ümumiyyətlə, 
respublikanm daha 5 ali məktəbində bu istiqamətdə kadr hazır-



lanmağa başlanmışdır (196,18,07.2003). Həmin ali məktəblərdən 
biri də Gəncə Texnologiya Universiteti olmuşdur. Bu ali mək- 
təbdə “Turizm və sosial-mədəni serviz xidməti” fakültəsi açılmış 
və turizm sahəsində yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanması işi 
davam etdirilmişdir. Bu təhsil ocağında qeyd olunan ixtisas üzrə 
qəbul 1998-ci ildən başlanmış, 2002-ci ildə 11, 2003-cü ildə 31 
tələbə bu ixtisas üzrə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. 
Hazırda universitetin Azərbaycan və rus bölmələrində turizm 
ixtisası üzrə 133 bakalavr, 7 magistr hazırlamr (196, 6.06.2004). 
Turizm sahəsində mütəxəssis hazırlığı Bakı Dövlət Universite- 
tində və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində də apanlır.

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra 
dünyanın elmi mərkəzləri ilə əməkdaşlıq haqqında 25-dən çox 
ikitərəfli müqavilə və niyyət protokolu imzalanmışdır (100,15. 
XII.2005) ki, bunun da dünya standartlanna uyğun kadr poten- 
sialının hazırlanmasında böyük əhəmiyyəti olmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, TRASEKA proqramma üzv olan bir 
çox ölkələr Milli Ekspeditorlar Assosiasiyası təşkil edərək 
Beynəlxalq FİATAtədris orqanlarına üzv olmuşdur (223,61).

“Tarixi İpək yolu”nun bərpası prosesində gömrük keçid 
məntəqələrinin maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, müasir 
texniki vasitələrdən istifadə, gömrük işinin dünya standartları səviy- 
yəsində qurulması Avropa Komissiyasınm diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Buna görə də Avropa Komissiyasınm tövsiyəsi və 
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının (ÜGT) maliyyə dəstəyi ilə 
Azərbaycanla ÜGT arasmda razılaşmaya əsasən 2002-ci il yanvar 
ayının 30-da Bakı şəhərində ÜGT-nin Regional Tədris mərkəzi- 
nin açılmasına dair memorandum imzalanmış (47, 6.04.2002),
2003-cü il oktyabr ayının l-də Bakıda ÜGT-nin Regional tədris 
mərkəzi açılmışdır (47, 1 .X.2003).

Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra xarici 
investisiyalann hesabma birgə-müştərək müəssisəbr açılmış, orada 
işləyənbrin sayı ildən-ilə artmışdır. Тэксэ 1996-cı ildən sonrakı 
5 il ərzində belə müəssisələrdə işbyənlərin sayı 6 dəfədən çox 
artmışdır. 1996-cı və 2001-ci ilbrin bu istiqamətdəki göstərici- 
lərinin müqayisəsi bunu daha aydın əks etdirir. Belə ki, əgər
1996-cı ildə xarici kapital əsasında yaradılmış müştərək müəssi-



sələrdə işləyənlərin sayı 5,6 min nəfər olmuşdursa, 2001-ci ildə 
belə müəssisələrdə çalışanlarm sayı 31,5 min nəfərə çatmışdır 
(33,77). Tam xarici investisiyalı müəssisələrin 192-si və ya
48.1 %-i Türkiyənin, 45-i və ya 11,3 %-i Iranın, 29-u və ya
7,3 %-i Birləşmiş Ərəb Əmiriiklərinin, 27-si və ya 6,8 %-i Rusi- 
yanın, 21-i və ya 5,3%-i ABŞ-ın, 18-i və ya 2%-i Böyük 
Britaniyanın, 9-u Almaniyanın, 8-i Ukraynanın payına düşmüş- 
dür (33,77). Bu isə, təbii ki, ağır sosial problem olan işsizliyin 
həll edilməsinə müsbət təsir göstərmişdir.

Təsadüfi deyil ki, işsizlik insanlann həyat səviyyəsi ilə bağlı 
ağnlı sosial problem olduğundan Respublika Prezidenti Ilham 
Əliyev 2003-cü ilin payızında seçkiqabağı görüşlərində yaxın 
5 il ərzində 600 min iş yerinin açılmasının zəruri olduğunu qeyd 
etmişdir (180, 25.02.2004). Bu istiqamətdə müvafiq hazırlıq 
işləri görülmüş, təkcə seçkilərdən keçən 5 ay ərzində 18 min iş 
yeri açılmışdır (180, 17.03.2004). Lakin bu hələ həmin istiqa- 
mətdə görüləsi işlərin başlanğıcı olmuşdur. Belə ki, orta hesabla 
hər il 120 min iş yeri açılması vəzifəsi qarşıya qoyulmuşdur. Bu 
problemin həllində, sözsüz ki, ‘İpək yolu”nun bərpası prosesi, infra
struktur sahələrinin yenidən qurulması, yeni yollann salınması, 
limanda yeni terminallann tikintisi, “İpək yolu” boyunca nəqliyyat- 
serviz xidmətlərinin təşkili, ticarət və ictimai iaşə obyektlərinin 
işə salınması, rabitə xidmətbrinin və çeşidlərinin artınlması, meh- 
manxanaların, motellərin açılması mühüm rol oynamışdır.

Bütövlükdə 2003-cü ilin oktyabrından 2006-cı ilin iyulun əv- 
vəlinə kimi 450 min yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da
173.1 mini daimi iş yeridir. Təkcə 2005-ci ildə 169 min yeni iş 
yeri açılmışdır (100, 8.02.2006). Statistika Komitəsinin məlumatına 
görə, 1993-2002-ci illər ərzində 3 minə yaxın sənaye müəssisələri 
açılmış, 2003-cü ilin yanvann l -пэ onlann sayı 5202-уэ çat- 
mışdır (34,449).

Bazar iqtisadiyyatının formalaşması da işsizlik probleminin 
həllinə müsbət təsir göstərir. Belə ki, müstəqilliyin ayn-ayrı illə- 
rində xarici müştərək müəssisələrin açılması insanlarm yeni iş 
yerbri ilə təmin olunmasma, orta aylıq dolanacaq imkanlannın 
ibəil artmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, xarici müştərək müəs- 
sisələrin sayı 1995-ci ildə 7027-yə, 1996-cı ildə 15421-уэ, 1997-ci



ildə 23947-yə, 2001-ci ildə isə 25240-a çatmışdır (33,99). Bu 
müddətdə orta aylıq этэк  haqqmın da səviyyəsi artmışdır. 
Rəqəmlərin dili ilə desək, bunu daha aydın görmək olar. Belə ki,
1995-ci ildə belə müəssisələrdə çalışanlann этэк haqqı 156,8 min 
manat, 1996-cı ildə 277,3 min manat, 1997-ci ildə 722 min, 
1998-ci ildə 772,6 min, 1999-cu ildə 1216,9 min manat, 2001-ci 
ildə isə 1679,9 min manat olmuşdur (33,99).

Konkret olaraq nəqliyyat və rabitə sahəsində 1999-cu ildə 
78 xarici və müştərək müəssisə fəaliyyət göstərmişdir. Bu müəs- 
sisələrdə çalışanların sayı 2773 nəfər, görülən işlər və göstərilən 
xidmətlərin ümumi dəyəri 360950 mln manat, işçilərin orta aylıq 
этэк  haqqı 544,2 min manat olmuşdur (33,104). 2000-ci ildə 
nəqliyyat və rabitə sahəsində 49 xarici və müştərək müəssisə 
fəaliyyət göstərmiş, orada çalışanların sayı 4118 nəfər, görülən 
işin həcmi 577705, 5 mln manat, işçilərin orta aylıq этэк  haqqı
593,1 min manat olmuşdur (33,105). 2001-ci ildə bu sahədə 
66 xarici və müştərək müəssisə fəaliyyətdə olmuş, orada çalışan- 
ların sayı 3667 nəfərə, görülən işin həcmi 707393,3 mln manata, 
işçilərin orta aylıq этэк  haqqı isə 785,2 min manata çatmışdır 
(33,106).

Bu rəqəmlərin təhlili aydın göstərir ki, müstəqilliyin müxtəlif 
illərində həm ümumilikdə götürdükdə bütün sahələr üzrə xarici 
müəssisələrin və orada işləyən yerli mütəxəssislərin sayı, göstə- 
rilən xidmətlərin həcmi və işçilərin orta aylıq этэк  haqqı mün- 
təzəm surətdə artmışdır. 1995-ci ildə iqtisadi fəal əhalinin sayı
3 641,3 min nəfər olmuşdursa, 2001-ci ildə bu göstərici 3763,4 min 
nəfərə çatmışdır (33,69). İqtisadi fəal əhalinin ümumi sayında 
əməklə məşğul olanlann sayı 1995-ci ildə 3613 min nəfərdən 
2001-ci ildə 3 715 nəfərə çatmışdır (33,69).

Bəhs olunan dövrdə əhalinin ümumi saymm artması ilə əlaqə- 
dar işsiz insanlann da sayında artım olmuşdur. Məşğulluq xidrnə- 
tində rəsmi status alan işsizlərin sayı 1995-ci ildə 28314 nəfər,
2001-ci ildə 48446 nəfər olmuşdur (33,69). 1995-ci ildə bu işsiz- 
lərin 11411 nəfəri kişi, 16903 nəfəri qadın olmuşdur (33, s.69).
2001-ci ildə rəsmi işsizlik statusu alan kişilərin sayı 21808 nəfər, 
qadınların sayı 26638 nəfər olmuşdur (33,69). Müqayisələr 
göstərir ki, rəsmi qeydə alınmış işsizlərin sayı bu dövr ərzində



1,4 dəfəyə qədər artmışdır. Нэш də bu prosesdə işsiz qadınlar 
kişilərə nisbətən üstünlük təşkil etmişdir. Bunlann səbəbi isə 
ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatına keçid ilə əlaqədar struktur dəyi- 
şikliklərinin keçirilməsi, ixtisarlann aparılması, köhnə iş yerləri- 
nin ləğv edilməsi və ya profilinin dəyişməsi olmuşdur. Yuxanda 
apanlan müqayisənin ümumi təhlili göstərir ki, xarici у э  müştə- 
гэк müəssisələrin açılması ilə əlaqədar işsizlik tempi 1995-ci illə 
müqayisədə 2001-ci ildə bir qədər azalmağa doğru getmiş, amma 
əhalinin ümumi iqtisadi fəal hissəsində 1995-ci illə müqayisədə 
işsizliyin səviyyəsi 2001-ci ildə bir qədər yüksək olmuşdur. 
Bunun da əsas səbəbi, artıq yuxanda qeyd olunduğu kimi, yeni 
istehsal münasibətlərinə keçidlə əlaqədar apanlan struktur dəyi- 
şiklikləri, ixtisarlar olmuşdur.

Əgər nəzərə alınsa ki, nəqliyyat dəhlizi öz növbəsində eneıji 
dəhlizi ilə six əlaqəlidir, onda qeyd etmək lazımdır ki, BTC-nin 
çəkilməsi prosesi də yeni iş yerlərinin açılmasında mühüm 
əhəmiyyət kəsb etmişdir. BTC-nin tikintisi ilə məşğul olan “Sisi- 
Aysi” şirkəti gündə 1 km boru qaynaq etmişdir ki, orada da 
çalışanlann 617 nəfəri yerli işçilər olmuşdur (6). Səngəçal ter- 
minalında 4 min nəfər işə düzəlmişdir ki, bunlann da 80 % -i yerli 
kadrlardır (6). BTC əsas ixrac kəmərinin tikintisinə bütövlükdə
22 min adam cəlb olunmuşdur ki, onlann da 70-80%-ni yerli 
kadrlar təşkil etmişlər (6).

“Qədim İpək yolu”nun bərpası nəinki Azərbaycanda, həmçi- 
nin “Ipək yolu”nun bərpası proqramının iştirakçısı olan ölkələrdə, 
о cümlədən ‘İpək yolu” üzərində yerləşən 33-ə qədər ölkədə 
sosial problem olan işsizliyin qismən də olsa həll edilməsində 
mühüm rol oynayır. Respublika Prezidenti İlham Əliyevin Azər- 
baycan regionlannın sosial-iqtisadi inkişafına dair sərəncamın- 
dan keçən 3 il ərzində, daha doğrusu, 2004-cü ilin əwəlindən
2007-ci il yanvarın əwəllərinədək Azərbaycanda 520 min iş yeri 
açılmışdır (180, 23.01.2007). Bunun da 11966-sı Gəncə-Qazax 
iqtisadi rayonunun, 7494-ü Lənkəran iqtisadi rayonunun, 8939-u 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun, 51558-i Aran iqtisadi rayo
nunun, 2791-i Qarabağ iqtisadi rayonunun, 8996-sı Abşeron iqti
sadi rayonunun, 22804-ü Bakı şəhərinin payma düşmüşdür (203, 
94-135-237-275). Bütün bu addımların çox ağır sosial məsələ



olan işsizlik probleminin aradan qalduılmasında mühüm rolu 
olmuşdur. Respublika Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir- 
liyinin məlumatına görə, 2004-cü ildə Azərbaycanda real işsizlik 
iqtisadi fəal əhalinin 600-640 min nəfərini əhatə etmişdir. Dövlət 
Statistika Komitəsi isə məşğulluq idarələrinin məlumatlanna 
əsasən, 55847 nəfərin rəsmən işsiz olduğunu qeydə almışdır 
(167, 12-18.XII.2004). Azərbaycan hökuməti və yerli icra orqan- 
ları respublika prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq, əhalinin 
işlə təmin olunması istiqamətində fəaliyyətlərini genişləndirir, 
paytaxtda və rayonlarda əmək yarmarkaları keçirir, işsiz insan- 
ların işçi tələb olunan yeni ixtisaslara yiyələnməsi üçün kurslar 
təşkil edirlər. Bu səylərin nəticəsidir ki, təkcə 2004-cü ildə 4921 
yeni müəssisə yaradılmışdır ki, bu da 2003-cü illə müqayisədə
23 %  çoxdur. Yeni yaradılmış müəssisələrin 59,3 %-i Bakıda,
8,9 %-i Aran, 6,5 %-i Abşeron, 6,3%-i Gəncə-Qazax, 5,4 %-i 
Naxçivan, 4,1%-i Lənkəran iqtisadi rayonunda fəaliyyətə başla- 
mışdır (180, 15.01.2005). 2004-cü ildə bütövlükdə nəqliyyat 
kompleksində 30 yeni müəssisə yaradılmış, 2227 iş yeri açıl- 
mışdır (180, 9.01.2005). Respublika Э тэк  və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, 2004-cü ildə 
21662 nəfər yeni işlə təmin olunmuş, 2111 nəfər isə peşə 
hazırlığı keçmiş və ixtisasını dəyişmişdir. Bu müddətdə daha 
162 min yeni iş yeri açılmışdır (180, 8.01.2005). 2004-cü ilin 
fevralmdan Lənkəranda dəniz limammn, о cümlədən Xəzər dənizi 
sahilində 20 hektarlıq ərazidə yeni obyektin inşa edilməsinə 
başlanılmış, nəticədə Lənkəran zonasından 110 nəfər işlə təmin 
olunmuşdur. Bu limanın istifadəyə verilməsinin kənd təsərrüfatı 
mallarınm xarici bazara çatdınlmasında və xarici turizmin inki- 
şafında böyük rolu olacaqdır (180, 9.01.2005). Yeni iş yerlərinin 
açılması prosesi uğurla davam etmişdir. Ölkə başçısı İlham 
Əliyev 2007-ci ilin avqustunda Neftçalada görüşü zamatıı son 
illərdə 570 min iş yerinin açıldığını rəsmən bəyan etmişdir (23, 
25.08.2007). Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin seçki qabağı 
hesabatında göstərildiyi kimi ümumilikdə 2008-ci ilin oktyabr 
ayının 14-пэ qədər olan dövr ərzində 740 min iş yeri açılmışdır 
(23, 14.10.2008). Beləliklə, respublika rəhbərliyinin, xarici şirkət 
və maliyyə qurumlannın yaxından köməyi ilə “Yeni İpək yolu”-



nun müasir infrastrukturunun yaradılması, onun tərkib hissəsi 
olan “neft strategiyasmin” uğurla həyata keçirilməsi, “İpək 
yolu” boyunca serviz xidmətlərinin yaradılması, turizmin inkişaf 
imkanlan, müasir infrastrukturu idarə etməyə səriştəsi olan kadr 
potensialının formalaşdırılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına 
səbəb olmuşdur. Bu da mühüm sosial problem olan işsizliyin 
aradan qaldınlmasına, əhalinin həyat şəraitinin yüksəldilməsinə 
bilavasitə müsbət təsir etmişdir.

4.2. “İpək yolu”nun bərpası və ətraf mühitin mühafizəsi

Dövlət müstəqilliyimizin bərpası, yeni-yeni sənaye kompleks- 
lərinin yaradılması, ölkəmizdə həyata keçirilən “İnogeyt” və 
“TRASEKA” layihələri, qoşulduğumuz beynəlxalq konvensiya 
və sazişlər ətraf mühitin mühafizəsinin gücləndirilməsini əsas 
məsələ kimi qarşıya qoymuşdur. Ətraf mühitin mühafizəsi müa- 
sir sivilizasiyanı dərindən narahat edən çox mühüm qlobal prob- 
lemlərdən biridir. Ətraf mühit məfhumu altında bizi əhatə edən 
bioloji mühit, yəni flora və fauna, su ehtiyatlan (yeraltı və yer- 
üstü), landşaft, torpaqdan istifadə, iqlim, meteorologiya və sair 
nəzərdə tutulur. Müasir elmi-texniki tərəqqi, insanlann sayının 
sürətlə artması, istehsalın hədsiz inkişafı insanla təbiətin qarşı- 
lıqlı əlaqəsinin pozulması təhlükəsini yaratmışdır.

Son vaxtlar dünyada mineral yanacaqdan istifadə nəqliy- 
yatda 13 %, sənayedə 54,1 %, kənd təsərrüfatında 6,5 % , mənzil 
məişət xidməti sahəsində 6,1 % təşkil edir. Bunun da nəticəsində 
atmosferin, ətraf mühitin çirklənməsi artmışdır. Hazırda atmosfer 
havasınm çirklənməsində avtomobil nəqliyyatmın xüsusi çəkisi
79,4 %, hava nəqliyyatının xüsusi çəkisi 7,3 %, dəmir yolu nəq- 
liyyatınm xüsusi çəkisi 9,2 %, dəniz nəqliyyatının xüsusi çəkisi 
isə 4,1% təşkil edir (194, 22).

Bu problem bütün ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan Res- 
publikasından da yan keçməmişdir. Hazırda respublikamızın böyük 
müvəffəqiyyətlə həyata keçirdiyi neft strategiyası, “Tarixi İpək 
yolu”nun bərpası, yeni sənaye komplekslərinin yaradılması eko- 
loji təhlükənin artmasma səbəb olmuşdur. “İpək yolu”nun keçdiyi 
Bakı, Sumqayıt, Mingəçevir, Əlibayramlı (Şirvan), Gəncə, Qəbələ,



Şəki və digər ərazilər Azərbaycanı ekoloji cəhətdən təhlükəli 
zonaya çevirmişdir. “İpək yolu”nun Ьофавг Azərbaycan ərazisindən 
keçən nəqliyyat axınınm kəskin şəkildə artmasma səbəb olmuşdur 
ki, bu da atmosferin çirklənməsinə öz mənfi təsirini göstərmək- 
dədir. Digər tərəfdən ‘İpək yolu”nun fəaliyyəti ilə əlaqədar bu 
yolun keçdiyi xətt boyunca motellərin, otellərin, təmir emalatxa- 
nalannın açılmasının da ətraf mühitə mənfi təsiri artmışdır. Belə 
ki, qonaq evlərinin qazanxanalanndan atmosferə karbon oksidi, 
karbohidrogenlər, texniki xidmət müəssisələrindən metal tozu, 
akkumulyator sexlərindən elektrolit, qələvi aerozol, şin təmiri 
emalatxanalanndan minerallar, rezin tozlan, kükürd anhidridi, 
rəngləyici sexlərdən rəng aerozollan, çirkli su məhlulu, qaynaq 
sexlərindən mineral tozlar, azot, xrom oksidləri, hidrogen xlorid, 
yanacaq mühərrikləri sexlərindən isə benzin, dizel yanacağı, 
aseton atmosferə atılır ki, bu həm də “İpək yolu” ətrafı zonalann 
çirklənməsi üçün şərait yaradır. Belə bir vəziyyət isə düşünül- 
müş ekoloji siyasətin həyata keçirilməsini tələb edir. Təsadüfi 
deyil ki, nəqliyyat dəhlizinin Ьэфазта dair çoxtərəfli əsas 
sazişin 7-ci maddəsində ətraf mühitin mühafizəsi məsələsi də öz 
əksini tapmışdır (126, 2001, №2, s.98).

Nəzərə almaq lazımdır ki, insanın ətraf mühitə müdaxiləsi 
təkcə ekoloji deyil, həm də iqtisadi, mənəvi ziyanla nəticələnir. 
Yaşadığımız həyat şəraitinin sağlamlaşdınlması, təbiətlə cəmiy- 
yət arasında yaranan ziddiyyətlərin aradan qaldınlması olduqca 
vacib məsələlərdən biridir. Məlum olduğu kimi, elmi-texniki tərəq- 
qinin iki tərəfi var. Belə ki, bir tərəfdən o, cəmiyyətə xidmət 
edir, iqtisadi tərəqqiyə imkan yaradır, digər tərəfdən isə bəşəriy- 
yətə qarşı çevrilir. Həyata keçirilən fiziki, kimyəvi, texnoloji, 
bioloji kəşflər bu baxımdan ibrətamiz nümunələrlə zəngindir.

Ətraf mühitin vəziyyəti iki başlıca amildən asılıdır. Bunlar- 
dan biri təbiətdə baş verən kortəbii proseslər, digəri isə insanın 
istehsal fəaliyyətidir. Son dövrlərdə təbiətə göstərilən antropo- 
gen təsirlər daha da güclənmişdir. İnsan cəmiyyətinin hərtərəfli 
düşünülməmiş eqoist fəaliyyəti insan üçün, biosfer üçün get- 
dikcə daha təhlükəli vəziyyət yaradır. Müəssisələrdən, nəqliyyat 
vasitələrindən atmosferə buraxılmış qazlar havada toplanaraq 
dumanla birləşir və insan orqanizminə, ekoloji tarazlığa mənfi



təsir göstərir. Digər tərəfdən, atmosferə atılmış qazlar, tullantılar 
atmosferin həyati əhəmiyyət kəsb edən ozon qatını dağıdır, ultra- 
bənövşəyi şüalar yer kürəsinə daxil olaraq insanlann şüalanma- 
sına, xəstəliklərə səbəb olur.

BMT-nin hələ 1972-ci ildə verdiyi məlumatda göstərilmişdir 
ki, xərçəng xəstəliyinin 60-90 %-i ətraf mühitin çirklənməsi nəti- 
cəsində baş verir (166, 127). Şəhərlərdə atmosferin çirklənməsi 
normadan 5-10 dəfə artıqdır (166,130). Statistika göstərir ki, təkcə
2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasında atmosferə 217,4 min 
ton zəhərli maddə atılmışdır (33, 328). Qeyd olunan dövrdə sahə 
vahidinə düşən zəhərli tullantılann xüsusi çəkisi 3 ton, əhalinin hər 
nəfərinə düşən çəkisi isə 27 kq olmuşdur (33,32). 2003-cü ildə 
avtomobil nəqliyyatından havaya atılan zəhərli maddələrin 
ümumi həcmi 65 % artmışdır (33, 328).

Belə bir cəhəti qeyd etmək lazımdır ki, insanlann ekoloji taraz- 
lığa mənfi təsiri həm birbaşa, həm də gizli baş verir. Birbaşa təsir 
sənaye müəssisələrində baş verən qəzalarm nəticəsində üzə çıxır. 
Gizli təsir isə flora və faunanın tədricən məhv edilməsi nəticə- 
sində ilk vaxtlarda nəzərə çarpmadan baş verir. Birbaşa təsiri 
dərhal aradan qaldırmaq mümkiindürsə, gizli təsir isə uzun müd- 
dət keçdikdən, hətta onilliklərdən sonra da öz təsirini göstərir 
(126, 2001, №2, s.27,28).

“İpək yolu”nun əsas hissələrindən olan Bakı-Ələt-Hacıqabul 
sahəsinin 1985-2001-ci illərdəki ekoloji durumuna nəzər saldıqda 
bu zonalarda su, torpaq, bitki örtüklərində, həmçinin havada ağır 
metallarm yayılması nəticəsində ürək açmayan mənzərənin yaran- 
masının şahidi olmaq mümkündür. Belə ki, kimyəvi analizlər 
göstərir ki, Bakının, Sumqayıtm, Səngəçalın, Hacıqabulun ağır 
metallarla çirklənməsi qəbul edilmiş normalardan 10, hətta 100 
dəfələrlə yüksəkdir (194,148).

Havaya atılan kontragen maddələrin 30 %-i tədricən torpağa 
çökür, qalan hissə isə havada asılı halda qalır, nəfəs borusu ilə 
insanın ciyərinə daxil olur. Son vaxtlar Azərbaycanm qoşulduğu 
“İnogeyt”, “Tasis”, “TRASEKA” kimi qlobal layihələr respubli- 
kanın ekoloji vəziyyətinə mənfi təsir göstərmişdir. İpək yolunun 
keçdiyi Bakı, Gəncə, Sumqayıt kimi iri sənaye rayonlannda nəq- 
liyyatın havanı çirkləndirməsinin mənfi təsiri daha çox özünü



göstərir. Tədqiqatlar göstərir ki, hər 100 ədəd avtomobil mühərri- 
kindən il ərzində havaya 3 tona qədər karbon oksidi atılır (193,156).

Bundan başqa, hazırda respublikamızm ərazisinin 12,9 %-i və 
ya 11082 kv km sahəsi ekologiya üçün təhlükə yaradan ekzogen- 
geoloji proseslərin aktivləşməsinə məruz qalmışdır. Ümumiyyətlə, 
bu proses respublikada 243-dən çox sahəni -  21 şəhəri, 2 qəsə- 
bəni, 220 kənd yaşayış məntəqəsini və onlara yaxm əraziləri əhatə 
edir (124, 687). Bundan başqa, Azərbaycanda 251 yaşayış mən- 
təqəsi sel, sürüşmə və uçqun təhlükəsi altmdadır. Əhalisi 170 min 
nəfər olan 45 yaşayış məntəqəsi isə Xəzər dənizinin səviyyəsi- 
nin qalxmasından əziyyət çəkir (124, 685).

Yaranmış ağır ekoloji vəziyyət ətraf mühitin sağlamlaşdırıl- 
masını, onun mühafizəsi sahəsində kompleks tədbirlərin həyata 
keçirilməsini əsas vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. Bu istiqamətdə 
respublika rəhbərliyi və müvafiq qurumlar tərəfindən müəyyən 
işlər görülmüş və görülməkdədir. Belə ki, 1992-2000-ci illərdə 
təbiətdən vəhşicəsinə istifadə edilməsinin qarşısım almaq üçün 
“Azərbaycan Respublikasınm ekoloji təhlükəsizliyi haqqında”, 
“Azərbaycan Respublikasında təbiəti mühafizə və təbiətdən istifadə 
haqqında”, “Azərbaycan Respublikasında heyvanat aləminin 
mühafizəsi haqqında”, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri 
və obyektləri haqqında” və digər mühüm qanunlar qəbul edil- 
mişdir (12,5), Dövlət Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, 
Milli Elmlər Akademiyası alimlərinin, Dünya Bankınm və icti- 
mai ekoloji təşkilatlarm köməyi ilə ətraf mühitin mühafizəsi üzrə 
Milli fəaliyyət proqramı hazırlanmış, 1998-ci ildə Azərbaycan 
hökuməti tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

Proqramda ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar fəaliyyətin 
9 mühüm istiqaməti müəyyənləşdirilmişdir ki, bunlar aşağıda- 
kılardır:

1) Ətraf mühit üzrə siyasət, qanunvericiliyin hazırlanması;
2) Xəzər dənizinin ekoloji problemləri;
3) Sənaye, energetika, nəqliyyat və tullantılar;
4) Su ehtiyatlan və atmosfer havası;
5) Abşeron yanmadasmm ekoloji problemləri;
6) Biomüxtəliflik;
7) Meşə və kənd təsərrüfatı;



8) Ekoloji sağlamlıq;
9) İrsi mədəniyyət (29, s.330,331).
Milli fəaliyyət proqramına ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı 

44 layihə daxil edilmişdir ki, bu layihələrin 4-nün -  “Abşeronun 
neftlə çirklənmiş torpaqlannın təmizləmnəsi”, “Təhlükəli civəli 
tullantılann Sumqayıtın Səthi Aktiv Maddələr zavodundan daşı- 
nıb basdınlması”, “Nərə balıqlannın artırılması məqsədilə Neft- 
çalada balıqartırma zavodunun tikilməsi” və “Ətraf mühitin idarə 
olunmasının təkmilləşdirilməsi” layihəsinin Dünya bankı tarafin- 
dən maliyyələşdirilməsi qərara alınmışdır. Bundan əlavə, beynəl- 
xalq maliyyə qurumlannın vəsaiti hesabına bir sıra layihələr də 
işlənib hazırlanmışdır. Məsələn, Hollandiyanın ‘İvanko” şirkəti 
“Bakı buxtasının təmizlənməsi” layihəsinin həyata keçirilməsini öz 
üzərinə götürmüşdür (29,331). Almaniya hökuməti “Samur-Yalama 
milli parkının” yaradılması layihəsi üzrə Azərbaycana 2 mln 
550 min avro yardım göstəraıəyi qərara almışdır (180, 6.04.2006).

Beynəlxalq təşkilatlann yardımı ilə həyata keçirilən mühüm 
layihələrdən biri də Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondunun Gür- 
cüstan ofisi tərəfindən hazırlanmış “Qafqazın biomüxtəlifliyinin 
müasir vəziyyətinin təhlili və təxirəsalmmaz tədbirlərin hazır- 
lanması” proqramıdır. Bu proqram çərçivəsində respublikamızda 
artıq müəyyən işlər görülmüşdür. Məsələn, “Şahdağ”, “Talış” milli 
parkınm salınması, Naxçıvanda “Ordubad”, “Şahbuz”, həmçinin 
Zaqatala dövlət qoruğunun yaradılması, Zaqatala dövlət qoruğu- 
nun qonşu respublikalann (Gürcüstan, Dağıstan) xüsusi mühafizə 
olunan əraziləri ilə əlaqələndirilməsi taklifinin Şimali Avrasiya 
ümumdünya xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri Komissiya- 
sının fəaliyyət proqramına daxil edilməsi, yuxanda qeyd edildiyi 
kimi, Dünya Bankınm maliyya yardımı ilə Abşeron yanmadasın- 
dakı neftlə çirklənmiş toфaqlaпn rekultivasiyası, Dövlət Eko- 
logiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən respublikamızda 
“Təmiz istehsalat” proqramının tətbiqi, Bakı və Sumqayıtın ətraf 
mühitini çirkləndirən müəssisələrində -  Dövlət Nefit şirkətində, 
Azərkimya istehsalat birliyində, Azəreneıji Səhmdar Cəmiyyətində 
Rusiya-Norveç markəzi tərəfindən bu proqramdan irali galan 
tadbirlarin həyata keçirilməsi buna misal ola bilar (29, 331-332).



Son illərdə ətraf mühitin mühafizəsi ümumbəşəri səviyyədə 
narahatlıq doğurduğu üçün bu sahədə fəaliyyət göstərən bey- 
nəlxalq təşkilatlann əlaqələrinin genişləndirilməsi, koordinasiya 
edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Azərbaycan respublikası 
da bu istiqamətdə fəaliyyətini genişləndirmişdir. Тэксэ 1997-
2000-ci ilbrdə Türkiyə, Norveç, Gürcüstan, Qazaxistan, Moldova, 
Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası ilə ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində hökumətlərarası birgə əməkdaşlıq sazişləri 
imzalanmış (29, 330), 1993-2002-ci illər ərzində Azərbaycan 
Respublikası bu sahədə 15 beynəlxalq konvensiyaya qoşulmuş 
və həmin sənədlər Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya olunmuş- 
dur. Bu konvensiyalar aşağıdakılardır:

1) Ümumdünya mədəni və təbii irsinin qorunması haqqında 
konvensiya;

2) BMT-nin İqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyası;
3) Ozon qatının qorunması üzrə 1985-ci il Yyana konvensiyası;
4) Gəmilərdən suyun çirklənməsinin qarşısının alınması üzrə 

1973 və 1978-ci il London konvensiyası;
5) Sərhəddən keçən su axmlarının və beynəlxalq göllərin 

mühafizəsi və istifadəsi üzrə 1992-ci il Helsinki konvensiyası;
6) Su quşlannın yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyəti 

olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında Ramsar konvensiyası;
7) Bioloji müxtəliflik haqqında 1992-ci il Rio-de Janeyro 

konvensiyası;
8) Avropanın vəhşi təbiəti, yabanı florası və təbii yaşayış mühi- 

tinin qorunması haqqında 1979-cu il Bern konvensiyası;
9) Kökü kəsilmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi fauna və 

yabanı flora növləri ilə beynəlxalq ticarət haqqında 1973-cü il 
Vaşinqton konvensiyası;

10) Sərhədlərarası kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətlən- 
dirilməsinə dair 1991-ci il Finlandiya konvensiyası;

11) Ətraf mühitə dair məsələlər üzrə qərarlann qəbul edilmə- 
sində ictimaiyyətin iştirakı və informasiyanın alınması barədə 
1998-ci il Orxus konvensiyası;

12) Təhlükəli tullantılann sərhədlərarası daşınmasına və zərər- 
sizləşdirilməsinə nəzarət haqqında 1989-cu il Bazel konvensiyası;

13) Səhralaşmaya qarşı mübarizə haqqmda Paris konvensiyası;



14) Bitkilərin qorunması üzrə 1951-ci il Roma konvensiyası;
15) Böyük məsafələrdə havanın transsərhəd çirkləndirilməsi 

haqqında konvensiya (12).
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 mart 2006-cı il 

tarixli “Azərbaycanda bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı 
istifadəsinə dair” sərəncamı ilə əlaqədar olaraq “Azərbaycanda 
bioloji müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə dair
2006-2009-cu illər üçün Milli strategiya və fəaliyyət proqramı” 
hazırlanmışdır. Proqramda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 
Milli Elmlər Akademiyası, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə 
Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Təhsil Nazir
liyi, Iqtisadi Inkişaf Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi və yerli icra orqanlan 
qarşısında konkret vəzifələr qoyulmuşdur. Ətraf mühitin mühafi- 
zəsi ilə bağlı Milli strategiya və fəaliyyət proqrammın aşağıdakı 
istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir:

-  Bitki, heyvan, mikroorqanizmlərin genetik ehtiyatlannın 
qorunması;

-  Biomüxtəlifliyin səmərəli istifadəsi sahəsində qısa və uzun- 
müddətli proqramlann hazırlanması;

-  Ölkədə olan biomüxtəlifliyin genofondunun dünya standart- 
lan səviyyəsində məlumat bazasınm yaradılması;

-  Regional və beynəlxalq təşkilatların ekoloji təcrübəsindən, 
maliyyə mənbələrindən istifadə etməklə müasir texnologiyaların 
ölkəyə gətirilməsi və geniş tətbiqi;

-  Ətraf mühitə antropogen təsirin qiymətləndirilməsində icti- 
maiyyətin fəal iştirakı üçün imkanlann yaradılması;

-  Əhalinin ekoloji maariflənməsi ilə bağlı hüquqi, iqtisadi, 
təşkilati əsaslandırmanı müəyyən etməklə, ekoloji təhsilin fasi- 
ləsizliyinin təmin edilməsi (100, 25.03.2006).

Bununla əlaqədar Respublika Prezidenti Ilham Əliyev 2006-cı 
il 30 mart tarixli “Ətraf mühitin qorunması sahəsində Azərbay- 
canın qoşulduğu beynəlxalq konvensiya və sazişlərin həyata 
keçirilməsinin daha da gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər 
haqqında” sərəncam imzalamışdır (100, 30.03.2006).

Ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar dövlət səviyyəsində 
aynlan vəsaitlərin həcmi də artınlmışdır. Belə ki, əgər 1990-cı ildə



ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar 2,9 mlrd manat aynlmış- 
dırsa, 2002-ci il üçün bu göstərici 12 mlrd manatdan çox olmuş- 
dur (34, 320). Bu istiqamətdə aynlan büdcə vəsaitlərinin həcmi 
sonrakı illərdə də artmlmışdır. Belə ki, 2003-cü ildə təbiətin 
mühafizəsi üçün 14,4 mlrd manat vəsait aynlmışdır ki, bu da
2002-ci illə müqayisədə 19% çoxdur. Bu vəsaitin 9,1 mlrd manatı 
su mənbələrinin mühafizəsinə, 4,6 mlrd manatı atmosferin müha- 
fizəsinə, 0,7 mlrd manatı Iropağın mühafizəsi üçün nəzərdə tutul- 
muşdur (180, 3.02.2004). 2005-ci ildə isə ətraf mühitin mühafizəsi 
üçün 3 mln manat (yeni kursla) vəsait aynlmış, bunun 1,6 mln 
manatı (52,3 %-i) atmosferin mühafizəsi, 1,3 mln manatı (44,4 %-i) 
su hövzəsinin mühafizəsi, 0,1 mln manatı (3,3%-i) toфaqlaпn 
mühafizəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur (100, 7.02.2006).

Ətraf mühitin mühafizəsinə nəzarətin artınlması məqsədilə 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən təkcə 2005-ci 
ildə 1836 müəssisədə yoxlama apanlmış, təbiətin mühafizəsi qa- 
nunvericiliyini pozduğuna görə 2087 vəzifəli şəxs inzibati məsu- 
liyyətə cəlb olunmuş, 2478 müəssisəyə qarşı iddia qaldınlmışdır 
(100, 8.02.2006).

Son vaxtlar Azərbaycanda həyata keçirilən qlobal iqtisadi 
layihələrlə əlaqədar ekoloji tarazlığın qorunması məsələsi xarici 
şirkətlərin, xüsusilə Avropa birliyinin diqqəti mərkəzində olmuş- 
dur. Bu baxımdan “Tasis” proqrammm maliyyələşdirdiyi “Ekoloji 
informasiya, ictimai təhsil və məlumatlılıq” regional layihəsi 
əhəmiyyətli olmuşdur. Dəyəri 2,5 mln avro olan bu layihəni 
Hollandiyanın “Royal Haskoninq” şirkəti MDB-nin 5 ölkəsində
-  Azərbaycan, Gürcüstan, Belorus, Moldova və Ukraynada həyata 
keçirmişdir (180, 12.08.2003). Layihənin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulan ölkələrdə bu məqsədlə milli qruplar yaradılmış- 
dır. Azərbaycanda yaradılmış milli qrupa Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin, Ədliyyə Nazirliyinin 8 nümayəndəsi 
daxil edilmişdir. Layihə bir neçə mərhələdə həyata keçirilmişdir.

Layihənin əsasını 1998-ci ildə Danimarkanın Orxus şəhə- 
rində qəbul edilmiş konvensiyanın yerinə yetirilməsi təşkil edir. 
Layihənin rəhbəri Veronika Vann bu proqramın mahiyyətindən 
danışarkən, onun yerinə yetirilməsi üçün layihə çərçivəsində vəzi- 
fəli şəxslərə, qeyri-hökumət təşkilatlanna, kütləvi informasiya



vasitələrinə və ictimaiyyətə kömək göstərilməsi məqsədilə birinci 
mərhələdə təlimat sənədlərinin hazırlandığı, dövlət qulluqçulan 
və qeyri-hökumət təşkilatlan üçün 6 məşğələnin keçirildiyi, müx- 
təlif ölkələrə təlim keçmək üçün səfərlərin təşkil edildiyi barədə 
məlumat vermişdir (180, 12.08.2003).

Neft strategiyasınm reallaşdınlması, “Tarixi İpək yolu”nun 
bərpası nəticəsində respublikamızda ekoloji təhlükənin artması 
ölkə rəhbərliyi qarşısında bu sahədə lazımi kadr potensialının 
formalaşdırmasına diqqət artırmağı mühüm bir vəzifə kimi qarşıya 
qoymuşdur. Bu istiqamətdə bir-birirıin ardınca çox səmərəli işlər 
görülmüş və görülməkdədir. Artıq yuxanda qeyd edildiyi kimi, 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası tələbələri üçün “Ətraf 
mühit və neft sənayesi” ixtisası üzrə magistr təhsili həyata keçi- 
rilməyə başlanmışdır. Avropa ölkələrinin təcrübəsi ilə tanış olmaq 
üçün Azərbaycanın 19 alimi Fransa və İtaliyada elmi ezamiyyətdə 
olmuşlar. 1999-cu ilin iyun ayında Təhsil Nazirliyi tərəfindən ətraf 
mühitin mühafizəsi üzrə kadr hazırlığına dair proqram təsdiq 
edilmişdir (12).

Beynəlxalq miqyasda ekoloji tarazlığı qorumaq üçün müəy- 
уэп addımlann atılmasma baxmayaraq, son illərdə dünyada eko
loji böhran artmaqdadır. Beynəlxalq Energetika Agentliyinin 
verdiyi məlumata görə, təkcə 1993-cü ildə atmosferə 23 mlrd 
ton karbon qazı atılmışdır, 2010-cu ildə isə bu göstəricinin 
32 mlrd tona çatacağı gözlənilir. Bu da planetdə pamik efFekti 
yaradılmasına, temperaturun yüksəbnəsinə səbəb olmuşdur. Proq- 
nozlara görə, gələn yüzilliyin ortalannda yer kürəsində orta illik 
temperaturun 3-4 dərəcə yüksələcəyi gözlənilir (206, 202). Belə 
bir vəziyyət isə alimlərimizin bu istiqamətdə fəaliyyətini daha 
da genişləndirməyi çox məsul vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. 
Son illərdə bu istiqamətdə elmi ictimaiyyətimiz fəaliyyətini 
genişləndirməkdədir.NATO-nun “Sülh naminə elm” proqramı 
çərçivəsində beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən 
“Səhralaşmaya qarşı mübarizə”, “Çirklənməyə nəzarət” layihə- 
lərinin icrasında Azərbaycan alimlərinin fəal iştirakı bu baxım- 
dan çox əhəmiyyətlidir (36,VII c, 460).

Hazırda respublikamızda ekoloji baxımdan böyük əhəmiyyət 
kəsb edən 6 milli park, 13 dövlət qoruğu, 21 yasaqlıq var. Ekolo-



giya və Təbii Sərvətlər NazMiyinin fəaliyyət göstərdiyi dövr 
ərzində 6 milli park, 1 dövlət qoruğu, 1 yasaqlıq yaradılmışdır. 
Mövcud 5 dövlət qoruğunun ərazisi 2-3 dəfə artmlıb. Belə ki, əgər
2001-ci ildə xüsusi mühafizə olunan ərazilər ölkənin 40,75 min 
hektar ərazisini əhatə edirdisə, indi bu rəqəm 640,5 min hektar- 
dır. Bu, respublika ərazisinin 8 %-i deməkdir. Hazırda Qafqazda 
эп böyük park olan “Şahdağ” milli parkınm yaradılması üzərində 
səmərəli iş gedir. Belə parklann birinin də gələcəkdə “Qızıla- 
ğacda”da yaradılması nəzərdə tutulmuşdur (161, 6-7.07.2006).

Ümumiyyətlə, ətraf mühitin mühafizəsi kompleks tədbirlər 
sisteminin həyata keçirilməsini tələb edir ki, bu istiqamətdə 
dövlət səviyyəsində, alimlərimizin birgə səyi, Avropa Birliyi və 
digər xarici qurumlann köməyi ilə müəyyən işlər görülmüş və 
görülməkdədir. “Yeni İpək yolu”nun fəaliyyətinin intensivləşməsi 
xarici turizmin inkişafına da geniş imkanlar açmışdır. Bu isə 
yüksək ekoloji mədəniyyət çərçivəsində ətraf mühitin qorunma- 
sını, ekoloji böhran nəticələrinin tez bir zamanda aradan qal- 
dınlmasım tələb edir.

Respublikamızda ekoloji vəziyyətin ağırlaşmasına təsir edən 
mühüm amillərdən biri ərazimizin 20 %-nin Ermənistan tərəfin- 
dən işğal olunması ilə bağlıdır. Belə ki, ölkəmizin meşə ehtiyat- 
larının 25-26 %-ni əhatə edən 261 min hektar sahə düşmən 
tapdağındadır. Bu ərazilərdə meşə ehtiyatlarının 8-10%-i vəhşi- 
cəsinə qınlmış, bir hissəsi isə yandınlmışdır. Nəticədə meşə 
massivinə dəyən ziyanın həcmi 2 mlrd dollara çatmışdır (25). Bun
dan başqa, Azərbaycamn xüsusi mühafizə olunan sahələr sisteminə 
daxil olan 2 dövlət qoruğu -  Bəstiçay və Qaragöl, 4 yasaqlıq yeri
-  Laçın, Daşaltı, Qubadlı, Arazboyu düşmən əlinə keçmişdir (26).

Təsadüfi deyil ki, Avropa Şurasının bioloji müxtəliflik böl- 
məsinin direktoru Elaqio Fernandes Qalyanonun Azərbaycan 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə ünvanladığı məktubda 
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qəsdən yanğın törətmə 
faktlanna münasibət bildirilmiş, həmçinin qurumun Canlı Təbiət 
və Ətraf Mühiti mühafizə üzrə Bern Konvensiyasının katibliyinə 
ünvanladığı məktubunda Azərbaycamn Ermənistanın işğalı altmda 
olan ərazilərində törədilən yanğınlar barədə məlumat verərək 
qeyd etmişdir ki, 2006-cı ilin avqust-sentyabr aylannda Azərbay-



can ərazilərinin qəsdən yandınlması nəticəsində 63,5 min hektar 
torpaq sahəsi yararsız vəziyyətə düşmüş, 66 adda bitki növü, 
о cümlədən Azərbaycanın “Qırmızı kitabı”na daxil olan bitkilər 
məhv edilmiş, respublikaya dəyən maddi ziyanın həcmi 159, 5 mln 
manat təşkil etmişdir (23,14.02.2007). Belə yanğınlar АгэгЬау- 
can və erməni qoşunlannın təmas xəttinə yaxın ərazilərdə 2007 
və 2008-ci ilin avqust aylannda da törədilmişdir.

Bundan başqa, hər il Xəzər dənizinə 520-530 mln kub metr 
çirkab suyu axıdılır ki, bunun 500 mln kub metri Ermənistanın 
və Gürcüstanın Araz və Kür çaylanna axıtdıqlan çirkabın payına 
düşür (25). Həmçinin işğal olunmuş ərazilərdə Ermənistan AES-in 
radioaktiv tullantılannın təxminən 25-30 %  həcmində olan hissə- 
sinin basdınlması təhlükəsi də özünü göstərir (25). Ermənistanın 
bu alçaq, qeyri-insani hərəkətləri işğal olunmuş ərazilərimizdə 
landşaftın, flora və faunanın, su hövzəbrinin, atmosferin çirk- 
lənməsi ilə nəticələnmiş və Azərbaycanın ekoloji vəziyyətinə çox 
ağır təsir göstərmişdir. Hesablamalara görə müəyyən edilmişdir 
ki, işğal olunmuş torpaqlanmızda təkcə meşə örtüyünün bərpası 
üçün 13,6 mln dollar həcmində vəsait lazımdır. Ermənistanın 
respublikamıza təcavüzü nəticəsində ölkəmizə dəyən ekoloji 
ziyanın ümumi məbləği isə 4 067,0 mln dollar təşkil edir (25).

Respublika ərazisində ekoloji vəziyyətin ağırlaşmasına yerli 
istehsal müəssisəbrinin də böyük təsiri vardır. Belə ki, Bakı 
şəhər Kanalizasiya idarəsinin hələ 1993-cü il məlumatına görə 
о zamankı sənaye obyektlərindən Bakı buxtasına 2 min ton neft 
məhsullan, 225 min ton quru çöküntü, 35 min ton sulfat, 56 min 
ton xlorid, 5 ton fenol, 88 ton dəmir və digər çirkləndirici mad- 
dələr axıdılmışdır (21,71). Xəzər Dəniz Elmi-Tədqiqat Layihə 
İnstitutunun apardığı axtanş tədqiqat işləri nəticəsində müəyyən 
olunmuşdur ki, ümumiyyətlə, XX əsrin son on ilində Bakı bux- 
tasında 16-20 sm arasmda çökmə təbəqə əmələ gəlmişdir (21, s.71).

Son illərdə Xəzər dənizində ekoloji vəziyyətin pisləşməsinin 
doğurduğu problemlər bütün Xəzəryanı dövbtbri narahat etməyə 
başlamışdır. Bununla əlaqədar 1999-cu ilin əwəlbrində Xəzər 
dənizi üzrə beynəlxalq ekoloji proqramı həyata keçirmək üçün 
Bakı şəhərində “Xəzər Ekoloji Mərkəzi” yaradılmış və fəaliy-



yətə başlamışdır (29,331). 2003-cü il iyunun 26-27-də Bakıda 
keçirilmiş “Eneıji, Ekologiya, Iqtisadiyyat” adlı beynəlxalq kon- 
fransda qeyd olunmuşdur ki, “insannın ətraf mühitə mənfi təsir- 
ləri yer üzündə qlobal istiləşməyə, iqlim dəyişmələrinə, meşə 
massivlərinin yox olmasına, təbiətin nadir incilərinin kökünün 
kəsilməsinə səbəb olmuşdur. Sənaye və bələdiyyə tullantılannın 
atılmasının davam etməsi, irimiqyaslı neft-qaz layihələrinin 
həyata keçirilməsi, Xəzər hövzəsində ekoloji vəziyyətin kəskin- 
ləşməsinə səbəb olmuşdur” (241, 2003, №2, s.19). Bununla əla- 
qədar olaraq konfransda Xəzər regionunda ətraf mühitin mühafi- 
zəsini gücləndirmək məqsədilə xüsusi qətnamə qəbul olunmuş, 
ekoloji tarazlığın qorunması sahəsində aşağıdakı vəzifələr qar- 
şıya qoyulmuşdur:

1) Neft-qaz sektorunun ətraf mühitə təsirinin qarşısının alm- 
masına yönəldilmiş tədqiqat işlərinin sürətləndirilməsi;

2) Beynəlxalq maliyyə qurumlannm -  Dünya Bankının, 
Avropa Yenidənqurma və Inkişaf Bankınm diqqətini ətraf mühitlə 
bağlı tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsinə cəlb edilməsi;

3) Təcili olaraq Beynəlxalq Ekologiya Akademiyası ilə birgə 
Azərbaycan, Rusiya, Qazaxistan, Türkmənistana və Iran mütə- 
xəssislərinin iştirakı ilə Xəzərin ekologiyası üzrə ətraf mühitin 
mühafizəsi ilə əlaqədar monitorinqin genişləndirilməsi, kompyu
ter biliklərinin hazırlanması işinə başlanılması;

4) Beynəlxalq Ekologiya Akademiyası tərəfindən elmi-texniki 
proqramlann hazırlanması və maliyyə yardımlarmm göstərilməsi 
üçün neft şirkəti və digər təşkilatlarla razılaşdınlması;

5) Toksiki tullantılann atılmasının qarşısının alınması üçün 
təmizləyici qurğulann tətbiq edilməsi;

6) Sənaye və məişətdə işlədilən sulann təkrar təmizlənməsi 
texnologiyasmın tətbiq edilməsi;

7) Yerin təkinin və axar sulann neft məhsullan ilə çirklənmə- 
sinin qarşısını almağa yönəldilmiş layihələrin hazırlanması və 
həyata keçirilməsi;

8) Respublikada atmosfer havasının monitorinqi ilə bağlı 
keyfiyyətə nəzarət üçün Almaniyamn “DBG” şirkəti ilə işlərə 
başlanılması;



9) Beynəlxalq Ekologiya Akademiyası və Yaponiyanın Kobe 
Universiteti ilə seysmik fəlakətlərin aradan qaldınlması ilə əla- 
qədar layihələrin hazırlanması işinə başlanılması;

10) Geofizika və Mühəndis Geologiyasının vulkan püskürməsi, 
zəlzələ, sürüşmələr üzrə proqnozlanndan neft-qaz kəmərlərinin 
və digər strateji obyektlərin təlılükəsizliyinin təmin edilməsi üçün 
istifadə edilməsi;

11) Ekoloji layihələrin həyata keçirilməsinin hüquqi-normativ 
bazasının hazırlanmasına kömək göstərilməsi;

12) Yanacaq energetika kompleksində sahə istehsal monito- 
rinqinin təşkil edilməsi, iqlim dəyişmələri üzrə BMT-nin Kioto 
çərçivə protokolu üzrə investorlann cəlb edilməsi;

13) Yanacaq Enerji Komitəsi, Təbiətdən İstifadə və Ekolo
giya Nazirliyi və Beynəlxalq Ekologiya Akademiyası ilə birgə 
məcburi ekoloji sığorta sanədlərinin hazırlanması;

14) Respublikada mövcud və gələcək ekoloji problembrin 
həllində yerli alimlərin texnologiya və qurğulanna üstünlük verilməsi;

15) Neft-qaz kəmərbri çəkilərkən sahilbərkitmə işlərinə 
xüsusi diqqət verilməsi və ictimaiyyətin məlumatlandırılması 
(241, 2003, №2, s. 19-22)

2003-cü ilin noyabnnda Tehranda 5 Xəzəryanı dövbtin rəsmi 
nümayəndələri arasında “Xəzər dənizinin dənizətrafı mühitinin 
mühafizəsi haqqında” çərçivə sazişi imzalanmış, 2006-cı ilin 
aprelində isə bu mühüm sənəd Milli Məclis tərəfindən ratifika- 
siya edilmişdir (180, 6.04.2006). Dövlət səviyyəsində ətraf mühitin 
yaxşılaşdınlması istiqamətində tədbirbrdə də Хэгэг dənizinin 
ekoloji problembrinin həll edilməsi daim diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, 2006-cı il sentyabnn 28-də ölkə baş- 
çısı İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasmda ekoloji vəziy- 
yətin yaxşılaşdmlmasına dair 2006-2010-cu illər üçün kompleks 
tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında” imzaladığı sərən- 
camda Xəzər dənizində ekoloji tarazlığın qorunması məsəbsinə 
xüsusi yer verilmişdir (23, 8.XI.2006).

Bebliklə, Azərbaycanın nefit strategiyasmı reallaşduması, 
“Tarixi İpək yolu”nun Ьэфаз1 ətraf mühitin mühafizəsi məsə- 
ləsini əsas problem kimi qarşıya qoymuş, kompleks tədbirbrin 
reallaşdınlmasım həyati zərurətə çevirmişdir. Bu baxımdan res-



publika rəhbərliyinin, müvafiq qurumlann, xarici şirkətlərin köməyi 
ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Müvafiq qanunvericilik 
bazasının yaradılması, milli fəaliyyət proqramının hazırlanması, 
xarici şirkətlərin dəstəyi ilə ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı 
layihələrin reallaşdınlması, müntəzəm surətdə sənaye müəssisə- 
lərinin monitormqlərinin keçirilməsi, qoruqlann salmması, xarici 
ölkələrlə ekoloji tarazlığı bərpa etmək üzrə əməkdaşlıq müqavi- 
lələrinin imzalanması, Azərbaycan Respublikasının bu sahədə 
bir çox beynəlxalq konvensiya və sazişlərə qoşulması, bu məqsəd 
üçün dövlət büdcəsindən aynlan vəsaitlərin həcminin ildən-ilə 
artmlması, ixtisaslı milli kadrlann hazırlanması, xarici ölkə mütə- 
xəssislərinin köməyindən geniş istifadə edilməsi və digər bu kimi 
tədbirlər xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bütün bu tədbirlər isə 
respublikamızda nəticə etibarilə canlı aləmin qorunub saxlanma- 
sına, ekoloji böhranın qarşısının alınmasma, insanlann sağlam ekoloji 
mühitdə işləyib yaşamasına, həyat şəraitinin yüksəldilməsinə, 
ölkəmizdə xarici turizmin inkişafına geniş imkanlar açmışdır.

4.3. Beynəlxalq elmi və mədəni əlaqələrin 
genişlənməsində “İpok yolu”nun əhəmiyyəti

Dövlət müstəqilliyimizin bərpa olunması, digər sahələr kimi 
beynəlxalq elmi, mədəni əlaqələrin də yenidən qurulmasını, geniş- 
ləndirilməsini, müasir texnologiyalar və ideyalar mübadiləsini, 
ümumbəşəri dəyərlərə daha geniş formada inteqrasiyanı həyati 
zərurətə çevirmişdir. Bu baxımdan yeni formada dirçəldilən 
“Tarixi İpək yolu” qədim dövrlərdə olduğu kimi, müasir dövrdə 
də xalqlann yaxınlaşmasma, ideya və biliklər mübadiləsinə, elmi 
əlaqələrin inkişafına, dil və mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləş- 
məsinə geniş imkanlar açmışdır. Ona görə də “Ipək yolu”nun 
bərpası prosesinin digər cəhətləri ilə yanaşı, elmi, mədəni əla- 
qələrin genişləndirilməsindəki rolu məsələsinin tədqiq edilməsi 
də böyük əhəmiyyətə malikdir.

Avropa və Asiyanm mərkəzi hissəsində yerləşən, otuz dörd- 
dən çox ölkənin ərazisindən keçərək onları müasir nəqliyyat əla- 
qələri şəbəkəsi sistemində birləşdirən “Böyük İpək yolu” müasir 
elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin yayılması baxımından da



xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təsadüfi deyil ki, bəşəriyyət qar- 
şısında duran həyati əhəmiyyətli, qlobal xarakterli problemlərin 
həll edilməsində, müasir texnika və texnologiyalarm tətbiqində 
“Yeni İpək yolu” böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu məsələ “İpək 
yolu”nun bərpasına həsr edilmiş beynəlxalq Bakı konfransında 
nümayəndə heyətlərinin çıxışlannda öz əksini tapmışdır. Kon
fransda iştirak edən Avstriya nümayəndə heyətinin başçısı Martin 
Sacik qeyd etmişdir ki, “...bərpasına səy göstərdiyimiz bu yol 
təkcə ticarəti deyil, həm də ideya və dəyərlər mübadiləsi üçün 
eyni dərəcədə əhəmiyyətli bir yoldur, buna görə də biz mədə- 
niyyətlərimizin zənginləşməsində bu yolun katalizator kimi çox 
mühüm funksiyasmın da dirçəldiyini unutmamalıyıq. Bununla əla- 
qədar biz Avropada bunu yüksək qiymətləndiririk ki, son illərdə 
bir çox Avropa dəyərləri Qara dəniz, Qafqaz, Mərkəzi Asiya 
ölkələrində dərin kök salmışdır. Biz bunu demokratik strukturlann 
inkişaf etməsində, insan hüquqlannın genişlənməsində, müdafiə- 
sində, məhkəmə-hüquq islahatlannın keçirilməsində görürük, nəq- 
liyyat dəhlizinin fəaliyyəti eyni zamanda Qafqazda və Mərkəzi 
Asiyada mədəniyyətin müasir səviyyəsi haqqında Avropanm 
məlumat almasına, bu dəyərlərdən faydalanmasına səbəb olacaqdır” 
(59,171-172). Avropa tarixçilərinin, etnoqraflann aşkar etdiyinə 
görə hələ VIII-XI əsrlərdə эгэЬ dilində sonra isə fars və türk 
dillərində yazılmış əsərlər Mərkəzi Asiya və Qafqazdan ərəb 
ölkələrinə, Irana, Hindistana və Avropaya geniş yayılmışdır.

Müasir dövrdə Azərbaycan bəstəkan Ü.Hacıbəyov, gürcü rejis- 
soru İoseliani və qırğız yazıçısı Ç.Aytmatov kimi böyük mədə- 
niyyət xadimləri Avropada özlərinə geniş auditoriya qazanmış 
və qazanacaqdır.

Təbii ki, sivilizasiyanın gələcək inkişafı üçün elmi, mədəni 
dəyərlər mübadiləsi olduqca vacibdir. Bu həm də qloballaşan dünya 
problemlərinin həlli üçün, xalqlann bir-birinə yaxmlaşması, huma
nist əlaqələrin genişləndirilməsi üçiin zəruridir. Təsadüfi deyil 
ki, YUNESKO “İpək yolu”nun elmi, mədəni əlaqələrin inkişa- 
fında rolunu yüksək beynəlxalq miqyasda qiymətləndirmişdir. 
Ayn-ayn xalqlann malik olduqlan dəyərlərdən bütövlükdə 
dünya mədəniyyətində geniş istifadə etmək sahəsində bu yolun 
əhəmiyyətini nəzərə alan bu beynəlxalq qurum XX əsrin 80-ci



illərinin sonunda xüsusi proqram işləyib hazırlamışdır. “Böyük 
ipək yolu mədəniyyətlərin dialoqudur” adlı bu proqram 2000-ci 
ilə qədər olan dövr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmin proqram 
Avrasiyanın 30-dan çox ölkəsini əhatə etmişdir. Bu proqram 
həmin ölkələrdə təşəkkül tapmış elm, mədəniyyət və ictimai fəa- 
liyyət sahəsində эШэ edilmiş nailiyyətləri özündə əks etdirmişdir.

Proqrama uyğun olaraq xüsusi ekspedisiya təşkil olunmuş, 
Orta Asiya və Mərkəzi Asiya ölkələrində, Çində, Monqolustanda, 
Qazaxıstanda, Azərbaycanda, Knmda, Ukraynada böyük tədqi- 
qat işləri aparmışlar. Toplanmış tədqiqat materiallanna əsasən 
bir sıra beynəlxalq seminarlar keçirilmiş və mühüm əhəmiyyəti 
olan problemlər geniş müzakirə olunmuşdur. Belə ki, 1989-cu 
ildə Moskvada “Böyük Ipək yolunun problembri” mövzusunda, 
1990-cı ildə Səmərqənddə “Qədim dövrdə və orta əsrlərdə 
Mərkəzi Asiyada “Böyük İpək yolu”nun meydana gəlməsi və 
inkişafı” mövzusunda, 1991-ci ildə Urgəncdə “Böyük İpək yolu 
xətbrində şəhərlər və karvansaraylar”, 1992-ci ildə Donetskdə 
“Şərqi Avropa çölbrinin orta əsrlərdə Şərqlə Qərbin qarşılıqlı 
əlaqəbrində yeri”, 1992-ci ildə Ulan-Batorda “Böyük Ipək yolu 
xətbrində nomandlann rolu” kimi mövzularda beynəlxalq semi
narlar keçirilmişdir. Həmin seminarlarda Azərbaycan arxeoloqla- 
raıdan R.Göyüşov, A.Nuriyev, Q.Qoşqarlı məruzələrb çıxış 
etmiş, tezisbri seminarların materiallarında dərc olunmuşdur 
(180, 6.05.2000). “Ipək yolu” üzərindəki ölkələrin elm və mədə- 
niyyətbrinin dialoqu ilə bağlı problembri şərh edərkən ilk 
növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, mədəniyyətlərin qarşılıqlı 
əlaqəsi obyektiv xarakter daşıyan bir prosesdir. Digər tərəfdən 
dövlət müstəqilliyi, yeni istehsal münasibətbrinə keçid, “İpək 
yolu”nun Ьэфа olunması, ticarət iqtisadi əlaqəbrin inkişaf etməsi 
postsovet məkanma Qərb mədəni dəyərbrinin nüfuz etməsi ilə 
müşahidə olunur. Belə bir şəraitdə isə bu proseslər elə nizam- 
lanmalıdır ki, milli mədəniyyətimizə mənfi təsirbr olmasın. 
Etiraf etmək lazımdır ki, inkişaf etməkdə olan əksər ölkələr gün- 
dəlik həyatlannda Qərb mədəni dəyərbrinin üstünlüklərindən 
istifadə etməyə əsaslanırlar. Ona görə də müasir qərb mədəni 
dəyərlərindən bəhrələnərkən, çalışmaq lazımdır ki, əxz edilən 
yenilikbr milli mədəni dəyərlərə uyğun gəlsin, onlan inkar



etməsin. Belə ki, zorla hər hansı bir mədəniyyətin digər milli 
mədəniyyətə tətbiqi subkultura deyilən yeni bir sosial halın 
meydana gəlməsinə, milli mədəniyyətin süni surətdə asılı 
vəziyyətə düşməsinə səbəb ola bilər. Hazırda elmi-mədəni dəyər- 
lərin qarşılıqlı münasibətlərində milli-mənəvi dəyərlər passiv 
vəziyyətdə qalmamalı, xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı maddi 
və mənəvi dəyərləri iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə tət- 
biq edilməlidir (126, 2000, №2, s.10). Vaxtilə sovet mədəni dəyər- 
ləri qeyri-rus xalqlarmın mədəni nailiyyətbrinin zənginləşməsinə 
kömək etsə də, eyni zamanda milli mədəni dəyərlərin məhvinə 
yönəlmişdir. Azərbaycan respublikası dövlət müstəqilliyi əldə 
etdikdən sonra bütün bu amillər nəzərə alınmaqla diinya ölkəbri 
ilə elm, təhsil və mədəni əlaqələri daha da genişləndirmişdir.

“İpək yolu”nun bərpası dünya ölkələri ilə respublikamız 
arasında elmi əlaqələrin inkişafına da böyük təsir göstərmişdir. 
Bu baxımdan türk xalqlan ilə olan elmi əlaqələr xüsusilə diqqəti 
cəlb edir. Təkcə 1991-1995-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Aka- 
demiyasının 15 Institutu Türkiyənin müxtəlif Universitetləri ilə 
elmi əməkdaşlıq sahəsində ikitərəfli müqaviblər imzalamışdır 
(87, 20). 1991-ci il avqustun 16-da Y.Məmmədəliyev adına Neft- 
Kimya Prosesbri İnstitutu Türkiyənin “Nüvə Sənayesi A.S.” və 
“Mina A.S.” firması ilə əməkdaşlıq haqqmda müqavilə bağlamaqla 
bu əməkdaşlığm bünövrəsini qoydu (87, s.20). Bundan başqa, adı 
çəkilən Institutun müstəqillik dövründə ABŞ, İran, Səudiyyə Ərə- 
bistanı, Rusiya və Gürcüstanla da elmi əlaqəbri genişbnmişdir 
(180, 8.01.2005). 1994-cü ilin aprelin 13-də Azərbaycan EA-nın 
qəran ilə Azərbaycanın Foto-Elektronika İnstitutu ilə Türkiyənin 
“Bilimsel Texniki Araşdırma Qurumu” və “Mərmərə Araşdırma 
mərkəzi” arasmda elmi əməkdaşlıq haqqmda razılıq əldə edilmişdir 
(87, 20). 1991-ci ildən Azərbaycan EA-nın Geologiya institutu 
Türkiyənin Ərzurum Universiteti ilə birlikdə zəlzələbrin proq- 
nozlaşdmlması sahəsində çox səmərəli əməkdaşlıq etməyə baş- 
lamışdır (87, 8). 1995-ci ildən Türkiyənin “Tibbi Мэппэгэ Araş- 
dmna Mərkəzi” və “Kosmik Texnologiya” bölümü ilə Azərbaycan 
EA-nın Fizika institutu və Şamaxı rəsədxanası arasında birgə 
tədqiqat işbrinin apanlması üçün razılıq əldə edilmişdir. Türkiyə 
ilə olan elmi əlaqələr sonrakı illərdə daha da genişlənməkdə



davam etmişdir. 2001-ci ilin noyabnnda Antaliya şəhərində Tur- 
kiyə Nevrologiya Cəmiyyətləri Birliyinin təşkil etdiyi 37-ci 
beynəlxalq nevroloji konqresdə Azərbaycan alimbri fəal iştirak 
etmişlər (23, 22.11.2001).

Azərbaycan alimlərinin Türkiyə ali məktəblərində, tədqiqat 
mərkəzlərində çalışmalan da müstəqillik illərində geniş miqyas 
almışdır. Тэксэ 1995-ci ilin məlumatlanna görə, Türkiyənin müx- 
təlif universitetlərində 50 nəfərdən artıq Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının əməkdaşları, о cümlədən elmlər namizədləri, 
doktorlan işləməkdə idilər. Sonrakı dövrdə bu daha da artmışdır. 
Hazırda alimbrimiz İstanbul, Ankara, Ərzurum, Konya və bir 
sıra başqa ali məktəblərdə fəaliyyət göstərirlər.

Azərbaycan-Almaniya elmi əlaqələri də inkişaf etmişdir.
1996-cı ilin iyulunda Almaniyanm Zigen şəhərində kibemetikamn 
yeni sahəsi olan qeyri-səlis sistemlərin müxtəlif istiqamətlərdə 
tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş II beynəlxalq konfransa Azərbay- 
can alimləri dəvət almış (23, 5.VII.1996), maraqlı məruzələrlə 
çıxış etmişlər. Həmin ilin sentyabrında isə Bonn şəhərində elmi- 
texniki əməkdaşlıq çərçivəsində Almaniya-Azərbaycan alimləri- 
nin III elmi simpoziumu keçirilmişdir (23Д9.1Х.1996).

1997-ci ilin dekabnnda isə Cenevrədə Avropa Nüvə Tədqi- 
qatları Təşkilatı ilə Azərbaycan hökuməti arasında yüksək 
eneıjilər fizikası sahəsində elmi və texniki əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsi haqqmda saziş imzalanmışdır (23,19.XII.1997).

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının institutları başqa istiqa- 
mətlər üzrə də elmi əlaqələri davam etdirmişlər. Belə ki, 2001-ci 
ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aşqarlar Kimyası 
İnstitutunun apardığı elmi işlər ABŞ-ın Biznesin Inisiativ Istiqa- 
mətləri Beynəlxalq Təşkilatının təsis etdiyi “Qızıl Kateqoriya” 
mükafatına layiq görülmüşdür (36, VII c, 460). ABŞ ilə olan 
səmərəli elmi əlaqələri belə bir fakt da sübut edir ki, Azərbayca- 
nın bir çox nüfuzlu alimləri ABŞ-ın müxtəlif elmi mərkəzlərinə 
fəxri və ya həqiqi üzv seçilmişlər. Buna misal olaraq hələ 1994-cü 
ildə professor Zakir Qarayevin, tarixçi alimlər Süleyman Əliyar- 
lının, Tofiq Vəliyevin Nyu-York Elmlər Akademiyasına həqiqi 
üzv seçilməbrini göstərmək olar (23,30.XII.1994).



2000-ci ildən keçən son beş ildə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının 2000-ə yaxın elmi əməkdaşı ABŞ, İngiltərə, 
İtaliya, Almaniya, Türkiyə, Belçika, Yunanıstan, Fransa, Norveç, 
Yəmən, Səudiyyə Ərəbistanı, Iran və başqa ölkələrlə birgə elmi 
işlər aparmış, beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak etmişlər (58,
28.02.2005). 2005-ci ilin mayına olan məlumata görə, Akade- 
miyanın 250-уэ yaxın əməkdaşı 35 xarici dövlətdə elmi ezamiy- 
yətdə olmuş, bir sıra simpozium və konfranslarda iştirak etmişdir. 
Məsələn, akademik Toğrul Şahtaxtinski Almaniyanın Lyudviq- 
hafen şəhərində yerləşən elmi mərkəzdə apanlan tədqiqatlarda 
iştirak etmiş, akademik Musa Rüstəmov NATO-nun “Sülh naminə 
elm” komitəsinə yeni təkliflər təqdim etmək üçün İzmirdə 
keçirilən toplantıda iştirak etmiş, akademik Ayaz Əfəndiyev Tür- 
kiyənin “Yıldız” Texniki universitetində keçirilmiş “Biomühən- 
dislik: problemlər və perspektivlər” adlı beynəlxalq konfransda 
iştirak etmiş, “Sibstrat hafizəli polimer sorbentlərin enziməbən- 
zər komplekslərinin dizan və metal polimer kompleks katalizi” 
mövzusunda elmi məruzə ilə çıxış etmişdir. Akademik Akif 
Əlizadə “British petrolium” şirkəti ilə apanlan işlərin proqram- 
lannın Londonda keçirilən müzakirəsində və Moskvada keçirilən 
“Coğrafiya məlumat sistemləri geologiyada” adlı beynəlxalq 
konfransda iştirak etmişdir. Azərbaycanın dünya ölkələri ilə elmi 
əlaqələri qarşılıqlı olmuşdur. Müxtəlif elm mərkəzlərini təmsil 
edən mütəxəssislər tez-tez Azərbaycanda olmuş, elmi konfrans
larda iştirak etmişlər. Belə ki, hələ 2004-cü ildə Paris Beynəl- 
xalq Cərrahlar Akademiyasının həqiqi üzvü, professor Cavad 
Heyət, İtaliya Beynəlxalq Nəzəri Fizika Mərkəzinin direktoru, 
professor Kateralli Spinavasan, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatı Qara Dəniz Elmi Mərkəzinin direktoru, professor Yanis 
Popanikolay, Beynəlxalq Böhran qrupunun üzvü, Qafqaz layihə- 
sinin direktoru Səbinə Freyzer Akdemiyanm Rəyasət heyətində 
olmuş, müxtəlif тэвэЬЬгэ dair müzakirələrdə iştirak etmişlər 
(58,2.05.2005). Elmi əlaqələr Akademiyanm İnstitutlan səviyyə- 
sində də apanlmışdır. AMEA-nm Botanika İnstitutunun apancı elmi 
işçisi, EA-nın müxbir üzvü, b.e.d. N.Quliyev, elmi işçi M. İsma- 
yılov 2004-cü ilin avqust ayının 29-dan sentyabnn 3-пэ dək Kana- 
damn Monreal şəhərində keçirilən Fotosintez üzrə ХШ beynəlxalq



konqresdə, b.e.d., professor R.Həsənov yanvar aymm 10-20-də 
Pakistanın Kəraçi şəhərində keçirilən “Təbii birləşmələrin kimyası” 
adlı IX beynəlxalq simpozimnda, biologiya elmləri doktorlan 
S.Süleymanov, D.Ağayeva, S.Qafarova ABŞ-ın Berkli Universi- 
tetində, biologiya elmləri namizədi E.Novruzov isə 7-10 sentyabr
2004-cü il tarixində Türkiyənin Cümüşhane şəhərində keçirilmiş 
İtbumu meyvələrinə həsr olunmuş I Beynəlxalq konfransda 
iştirak etmişlər. Təkcə 2004-cü ildə AMEA-nın Biologiya Elmlər 
Bölməsinin 95 elmi əməkdaşı ABŞ, Böyük Britaniya, Yaponiya, 
Fransa, Almaniya, Türkiyə və digər xarici ölkələrin 65 elmi 
mərkəzində tədqiqat işləri aparmışlar (58, 31.01.2005).

Eyni zamanda Akademiyanm Institutlanna dünya elmi mər- 
kəzləri alimlərinin qarşılıqlı səfərləri olmuşdur. Məsələn, Botanika 
İnstitutunun apardığı elmi tədqiqatlarla tanış olmaq üçün Lon
don Universitetindən professor V. Solovyov, Nyu-York Botanika 
bağının Herbari fondunun baş meneceri, doktor D.Atha, Rusiya 
Elmlər Akademiyasının Biologiyanın Fundamental Problemləri 
institutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, b.e.d. V.Klimov 
adı çəkilən Institutda olmuşlar. Belə səfərlər digər Institutlara da 
olmuşdur. Belə ki, Almaniya Drezden Təbiətşünaslıq Muzeyinin 
əməkdaşı doktor M.Aner, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetin- 
dən b.e.n. D.Dubovikov, Moskva Pedaqoji İnstitutundan b.e.d 
A.Makarov Zoologiya İnstitutunda olmuşlar (58, 16.02.2005).

Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi də beynəlxalq elmi 
əlaqələrdə fəal iştirak etmişdir. Azərbaycan Milli Aerokosmik 
Agentliyi Rusiya Kosmik Tədqiqatlar Institutu ilə əməkdaşlığı 
genişləndirmiş, Rusiya tərəfinin sifarişi ilə yerin maqnit sahəsinə 
günəş küləklərinin təsirini öyrənən nadir aerokosmik cihaz yarat- 
mışlar (36, VII c, s.460). Azərbaycan astronomlan mühüm elmi 
əhəmiyyəti olan mindən çox kəşf etmiş, onlann tədqiqatlan dün- 
yada yüksək qiymətləndirilmişdir. Təsadüfi deyil ki, bu xidmət- 
lərinə görə, Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi Avropa Birliyi, 
ABŞ, Kanada, və Yaponiya tərəfindən himayə edilən qrant layi- 
həsinə layiq görülmüşdür (58, 31.01.2005). Azərbaycan alimləri 
tərəfindən AZT-8 və Üföqi günəş teleskoplan üçün yeni avtomat- 
laşdmlmış müşahidə sistemləri yaradılmışdır. Bu əməkdaşlığın 
nəticəsi olaraq Beynəlxalq Astronomlar İttifaqınm qəran ilə



asteroidlərdən birinə “Hüseyn Cavid” adı verilmişdir. AMEA-nın 
müxbir üzvü Əyyub Quliyev Günəş sistemində hələ kəşf edilmə- 
miş azı üç planetin olduğımu bildirmiş və bu proqnoz özünü 
doğrultmuşdur. Sonrakı illərdə Neptun-Pluton sistemində yeni 
səma cisimləri aşkar olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra 
dünyanın elmi mərkəzləri ilə əməkdaşlıq haqqında 25-dən çox 
ikitərəfli müqavilə protokolu imzalamışdır (100,15.XII.2005).

Azərbaycanın dünya ölkələri ilə təhsil sahəsində də əmək- 
daşlığı genişlənmişdir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyinin ali təhsil sahəsində təhsil sənədlərinin və 
elmi dərəcələrin tanınması ilə bağlı YUNESKO-nun 1979-cu il 
Paris konvensiyasına, 1983-cü il Bankonq regional konvensiya- 
sına, habelə Avropa regionunda ali təhsil sahəsində ixtisaslann 
tanınması haqqında 1997-ci il Lissabon konvensiyasına qoşul- 
ması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan təhsil sistemi 
YUNESKO-nun Yunisef uşaq Fondu, Avropa Təhsil Fondu, Avropa 
Şurası, Avropa Birliyi kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlann təhsil 
proqramlan ilə, həmçinin Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros Fondu 
və başqa qeyri-hökumət təşkilatlan ilə six əməkdaşlıq edir. Нэг il 
yüzlərlə təhsil işçisi Soros Fondunun köməyi ilə müasir tədris 
texnologiyalan ilə tanış olmaq üçün xarici ölkələrə ezam olunur.

Avropa Birliyinin “Tempus” proqramı çərçivəsində ölkəmizin
16 ali məktəbini əhatə edən 4,4 mln avro məbləğində 21 layihə 
yerinə yetirilmişdir. Layihə çərçivəsində tələbə mübadiləsi, mütə- 
xəssis hazırlığı, müəllimlərin xaricdə təliminin təşkili, ali təhsil 
müəssisələrinin müasir tədris avadanlığı ilə təchiz edilməsi üzrə 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. 2005-2006-cı illərdə daha bir sıra 
layihələrin gerçəkləşdirilməsi üçün 2 mln avro vəsait aynlması 
nəzərdə tutulmuşdur (154, 259-260).

Azərbaycanın Texniki Universiteti, Neft Akademiyası və digər 
ali məktəbləri Avropa Birliyinin maliyyələşdirdiyi “Tempus”, 
“Tasis” proqramma geniş miqyasda cəlb olunmuşdur. 2003-cü ilə- 
dək bu proqramlar çərçivəsində respublikamızm ali məktəblərinə 
3370 min avro məbləğində maliyyə-texniki yardımı göstərilmiş 
(162, 259), 40-dan çox ölkənin, о cümlədən ABŞ, Böyük Brita-



niya, Almaniya, Yaponiya, Türkiyə və İsrailin ali təhsil sisteminin 
təlim texnologiyalan, idarəetmə modelləri öyrədilmişdir (162,258).

Bir çox ölkələrlə birbaşa təhsil əlaqələri, şagird və tələbə 
mübadiləsi yaradılmışdır (162, 426). Тэксэ 2002-2003-cü illərdə 
10-dan artıq xarici ölkənin ali məktəblərində 882 nəfərdən çox 
azərbaycanlı təhsil almış, respublikamızın ali məktəblərində isə 
2100 xarici tələbə təhsilini davam etdirmişdir (36, VII c, s. 448). 
Xüsusilə Türkiyə ilə təhsil sahəsində əməkdaşlıq geniş və çoxcə- 
hətli olmuşdur. 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazir
liyi ilə Türkiyə Təhsil Nazirliyi arasmda “Tələbə mübadiləsi haq
qmda” (87, 19), elə həmin il sentyabnn 21-də Respublika Təhsil 
Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Istanbul şəhərindəki “Çağ 
öyrətim anonim şirkəti ilə təhsil sahəsində birgə iş haqqında” mü- 
qavilə imzalanmışdır (87, 9). Türkiyə ilə təhsil sahəsində genişlə- 
nən əlaqələri belə bir fakt daha aydın göstərir ki, təkcə 1995-ci 
ildə xarici ölkələrdə təhsil alan gənclərin sayı 2773 nəfər olmuşdur 
ki, bunun da 1853 nəfəri Türkiyədə təhsil alan gənclərdir (195,47).

Respublikamızın dövlət və özəl ali məktəblərində 1995/1996-cı 
tədris ilində 3162 nəfər, 2001/2002-ci tədris ilində 1982 nəfər, 
2002/2003-cü tədris ilində 1864 nəfər, 2003/2004-cü tədris 
ilində 1984 nəfər, 2005/2006-cı tədris ilində isə 3073 xarici 
tələbə təhsil almışdır (32, 47).

Həmçinin respublikamızın müxtəlif ali məktəbləri ilə Avropa 
ölkələrinin universitetləri arasında ikitərəfli əlaqələr də inkişaf 
etdirilmişdir. Məsələn, Bakı Dövlət Universiteti Türkiyənin İzmir 
EK, Мэгтэгэ, Səlcuq Yüzüncü il Universitetləri, ABŞ-ın Texas, 
Beylor Universiteti, İranın Tabriz Universiteti, Fransanın Pikar- 
diya Universiteti, Almaniyamn Odesval Universiteti, Çinin Elm və 
Texnologiya Universitetləri, Rusiya Federasiyasmm Novosibirsk 
Universiteti, Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Dövlət və 
Hüquq institutu ilə ikitərəfli əlaqələr yaratmışdır (154, 78). Тэксэ
1999-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin 15 fakültəsində 
12 ölkədən 432 əcnəbi, о cümlədən hazırlıq kurslarmda 26 dinlə- 
yici, əsas fakültələrdə 357 tələbə, 13 magistrant, 38 aspirant, 3 dok- 
torant təhsil almışdır. Bu müddətdə Bakı Dövlət Universitetinin
17 tələbəsi və magistri isə təhsilini davam etdirmək üçün ABŞ, 
Almaniya, İtaliya Universitetlərinə göndərilmişdilər (154, 72-74).



Azərbaycan Texniki Universiteti ila Avropa dövlətlərinin uni- 
versitetlari arasında da əlaqələri genişlanmişdir. Texniki Univer- 
sitet tədris prosesinin dünya standartlanna uyğunlaşdınlması isti- 
qamətində müayyan işlar görmüşdür. Bu baxımdan Azarbaycan 
Texniki Universiteti Respublika Təhsil qanununa asasan çox- 
pilləli tahsil sistemina keçmiş, tadrisin müasirləşdirilməsi üçün 
Avropa Madaniyyat va Təhsil Komissiyası tarəfindən nazarda 
tutubnuş beynəlxalq proqramlarda, bir qayda olaraq, iştirak etmiş- 
dir. “Tasis”, “Tempus” proqramlannda respublikamız üçün elek- 
trotexnika-energetika sahəsində 2000-2001-ci illər üçün nazarda 
tutulmuş müsabiqada iştirak etmak üçün universitetin bir qrup 
alimi müvafiq layihə hazırlamışdır.

Нэ1э 1993-cü ilda Almaniyanın Köln universitetinin profes- 
soru Rza Talibi Daryanın vasitaçiliyi ilə yaradılmış amakdaşlıq 
alaqələri 1999-cu ildə universitetlərarası əməkdaşlıq protokolunun 
imzalamnası ilə rəsmiləşmişdir. Həmin əməkdaşlıq protokoluna 
uyğun olaraq Texniki Universitet Köln Tətbiqi Elmbr Universite- 
tinə “Tempus” layihəsinin icrasında tərəfdaş obnaq üçün müraciət 
etmiş, müsbət cavab almışdır. Azərbaycan Texniki Universiteti tərə- 
findən “Tempus” layihəsinin müsabiqəsində iştirak etmək üçün, 
artıq yuxarıda qeyd edildiyi kimi, İtaliyanın Turin şəhərində yer- 
bşən Baş qərargaha hazırlanmış layihə təqdim olunmuşdur.

Texniki Universitetin elektrotexnika fakültəsində tədrisin 
müasirləşdirilməsi layihəsi Avropa Mədəniyyət və Təhsil Komis- 
siyasının qəran ilə 2000-2001-ci illərdə keçirilmiş müsabiqənin 
qalibi obnuşdur (10). Bu layihə üçün Avropa Komissiyası 263 min 
avro qrant ayırmışdır. Layihəyə uyğun olaraq 15 iyun 2001-ci il 
tarixindən 15 mart 2002-ci il tarixinədək Azərbaycan Texniki 
Universitetinin bir qrup alimi Almaniyanm Köln Tətbiqi Elmbr 
Universiteti və Heerlen Tətbiqi Elmbr Universitetində ixtisasar- 
tırma kursu keçmişdir. Texniki Universitetdə isə “Tempus” bürosu 
yaradılmışdır. 2004-cü ilin oktyabnnda ölkə başçısı Ilham Əli- 
yevin Ruminiyaya safari zamani digar sahalarla yanaşı, tahsil 
sahasinda da amakdaşlıq diqqət markazinda olmuşdur. Safar 
zamani Azarbaycan Dövlat Neft Akademiyası ila Ruminiyanin 
Ploşet Neft-Qaz Universiteti arasmda va Bakı Dövlat Univer-



siteti ilə Buxarest Milli institutu arasında əməkdaşlıq sazişi 
imzalanmışdır (214, 21.X.2004).

Belə bir cəhəti xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə 
Azərbaycanda elmin inkişaf strategiyası müəyyənləşdirilərkən 
Şərq düşüncə tərzinin Qərbin elmi-tədqiqat təcrübəsi, müasir 
texnologiyalan ilə üzvi surətdə birləşdirilməsi olduqca vacib mə- 
sələdir (126, 1997, №2, s.30). Məhz bu zərurəti nəzərə alan ölkə 
başçısı İlham Əliyev yüksək hazırlıqlı peşəkar kadr korpusunun 
yaradılması məqsədilə 2006-cı il oktyabrın 19-da “2007-2015-ci 
illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına 
dair dövlət proqramınm hazırlanması haqqında” sərəncam imza- 
lamışdır. Bu sərəncama əsasən, 2015-ci ilə kimi 5 minə yaxın 
gəncin xaricdə təhsil alması nəzərdə tutulmuşdur (23,28.X.2006).

Hazırda Azərbaycan Təhsil Nazirliyi dünyanın 50-dək döv- 
ləti ilə təhsil əlaqələri yaratmış, 20-dən çox beynəlxalq təşkilatla 
ali təhsil üzrə 70-dən artıq birgə layihə və proqramlann həyata 
keçirilməsində iştirak edir (154, 235). Bu layihələrdən Yunesko, 
Yunisef, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, Açıq Cəmiyyət institutu 
Yardım Fondu, BMT, Almaniya Akademik Mübadilə Xidməti, 
Britaniya Şurası, İsesco, İrexs, Accels və digər beynəlxalq təşki- 
latlarla həyata keçirilən birgə layihə və proqramlan göstərmək 
olar. Dövlət müstəqilliyi illərində təhsil sahəsində Respublika 
Təhsil Nazirliyi ilə dünya ölkələri və beynəlxalq qurumlar arasmda 
təhsil sahəsində bir sıra saziş və protokollar imzalamnışdır. 
Bunlar aşağıdakılardır:

1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Türkiyə Cüm- 
huriyyəti Milli Egitim Bakanlığı və Yüksək ögrətim Bakanlığı 
arasında imzalanmış 4 noyabr 1998-ci il sazişi;

2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Britaniya 
Şurası arasında 22 may 1998-ci il protokolu;

3. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Benəylxalq 
Təhsil üzrə Amerika Şurası (ACCELS) arasında əməkdaşlıq 
haqqında 9 may 2001-ci il sazişi;

4. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qazaxıstan Res- 
publikası hökuməti arasmda elmi və elmi-pedaqoji kadrlann attes- 
tasiyası haqqında 7 aprel 2000-ci il sazişi;



5. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Çin Xalq 
Respublikası təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqmda 2002-ci il 
iyun sazişi;

6. Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında 
təhsil sahəsində protokol, təhsil sənədləri və elmi dərəcələrin 
tanınması haqqında 22 sentyabr 2002-ci il sazişi;

7. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə İran İslam 
Respublikası arasında Təhsil və tədqiqat sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında 20 may 2002-ci il memorandumu;

8. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Avstriya Res- 
publikası Federal Təhsil, Elm və Mədəniyyət Nazirliyi arasında 
ali məktəblər sahəsində ixtisasların qarşılıqlı tanınmasına dair 
2004-cü i tarixli oktyabr anlaşma memorandumu;

9. GUAM üzvü olan dövlətlərin Təhsil Nazirlikləri arasında 
əməkdaşlıq haqqında 2003-cü il iyul tarixli sazişi;

10. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Gürcüstan 
Təhsil və Elm Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında 2004-cü il mart sazişi;

11. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Rumıniya 
Təhsil və Tədqiqatlar Nazirliyi arasmda əməkdaşlıq haqqında
2004-cü il oktyabr tarixli sazişi;

12. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə İran İslam 
Respublikasınm Təhsil Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında
2005-ci il yanvar memorandumu;

13. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Pakistan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi arasında təhsil sahəsində этэк- 
daşlıq haqqında 2005-ci il aprel sazişi;

14. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Misir Ərəb 
Respublikası Ali Təhsil və Elmi Tədqiqat üzrə Nazirliyi arasında 
təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqmda 2005-ci il aprel proqramı 
(154, 266-267).

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir 
sıra beynəlxalq təşkilatlarm xətti ilə də mütəxəssis hazırlığı həyata 
keçirilmişdir. Məsələn, son dövrdə hər il ABŞ-m maliyyə yardmn 
ilə ACCELS, IREX, USAİD təşkilatlannm xətti ilə 100-ə yaxın 
tələbə ABŞ-da, Britaniya Şurasınm xətti ilə 10-a yaxın tələbə 
Böyük Britaniyada, Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin



xətti ilə 80-dək tələbə Almaniyada, Yaponiya səfirliymin xətti ilə isə 
bir neçə tələbə Yaponiyaya təhsil almağa göndərilmişdir (154,240).

Təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişlənməsi nəticəsində bu gün 
Türkiyədə dövlət xətti ilə təhsil alan məzunlann sayı 1200 nəfərə, 
ABŞ-da təhsil alanlann sayı 1000 nəfərə, Böyük Britaniyada 
təhsil alanlann sayı 200-э nəfərə çatmışdır (154, 240). Dünya 
ölkələri ilə təhsil sahəsində əlaqələrin genişlənməsi nəticəsində 
ölkəmizdə təhsil alan əcnəbi tələbələrin də sayı daim artmışdır. 
Belə ki, əgər 2002/2003-cü tədris ilində respublikamızın ali 
məktəblərində 28 ölkədən 1850 əcnəbi tələbə təhsil almışdırsa, 
2005/2006-cı tədris ilində isə artıq 45 ölkədən 4500 nəfərə yaxın 
xarici tələbə təhsil almışdır (154, 241).

Hazırda Azərbaycanın 3000-dən artıq gənci Türkiyə, Rusiya, 
Ukrayna, Misir, Iran, Çin, Çexiya, Slovakiya, Böyük Britaniya, 
ABŞ, Almaniya, Fransa, Yaponiya, Yunanıstan və digər ölkələrin 
nüfuzlu universitetlərində təhsil alır (154, 236). Тэксэ 2006-cı ildə 
Türkiyə respublikasında 621, Rusiyada 167, Misirdə 55, Ukray- 
nada 29, Çində 17 tələbə bakalavr və ya magistr pilləsində təhsil 
almış, aspirant, doktorant kimi təhsilini davam etdirmişdir (154, 
237). Təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi nəticəsində 
2002/2003-cü tədris ilində T.Şevçenko adına Kiyev Dövlət 
Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində “Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı” ixtisası tədris olunmağa başlamışdır (154, 238).

“Yeni Ipək yolu”nun yaradılması dünya ölkələri ilə mədəni 
əlaqələrin genişlənməsinə də böyük təkan vermişdir. Mədəni 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində Heydər Əliyevin 1997-ci il 
noyabr ayının 18-də imzaladığı “Mədəniyyət haqqında” qanunun 
xüsusi əhəmiyyəti olmuşdur. Bundan sonrakı dövrdə Azərbaycan 
Bejməlxalq Muzeylər Şurasının (İKOM), Beynəlxalq Kitabxa- 
nalar Şurasının (İFLA) üzvü olmuş, bu istiqamətdə Azərbaycan 
milli komitələri yaradılmışdır.

1997-ci ilin yazmda Azərbaycan respublikası “Mədəniyyət 
haqqında” Avropa konvensiyasına qoşulmuşdvır (140, 264). Azər- 
baycan muğamının YUNESKO tərəfindən tərtib olunmuş dünya 
sənəti inciləri sırasına daxil edilməsi üçün xüsusi layihə hazırlan- 
mışdır. M.F.Axundov adına milli kitabxana dünyanın 45-dən çox



ölkəsinin 60-a yaxın kitabxanası ilə əlaqə saxlayır, kitab 
mübadiləsi aparır (36,VII c, s. 450).

Azərbaycan kinosu dünya ekranlarmda geniş təmsil olumnağa 
başlamış, mükafatlar almışdır. Belə ki, hələ 1995-ci il noyabnn 
10-da Azərbaycan bədii filmi ilk dəfə Beynəlxalq Nant üç qitə 
kino festivalmda nümayiş etdirilmişdir. “Yarasa” bədii filmi
1996-cı ildə Fransada keçirilən kinofestivalda эп yaxşı bədii 
film adına, уепэ həmin il keçirilmiş Misir beynəlxalq kino 
festivalında isə эп yüksək mükafata layiq görülmüşdür. 1997-ci 
il beynəlxalq Madrid kinofestivalmda isə “Özgə vaxt” filmi 
yüksək qiymətləndirilmişdir (36,VIIc, s.469). 2002-ci ildə rejis- 
sor Vaqif Mustafayevin çəkdiyi “Bir həsədin tarixi” adlı sənədli 
film “Qran-Pri” mükafatına layiq görülmüşdür (36,VII c, 469).
1997-ci ildə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi Bakının kino klub- 
lanna 9 bədii film hədiyyə etmişdir (36,VII c, 469).

Müstəqillik illərində Azərbaycanın fırça ustalannın əsərləri 
də dünya sərgi salonlarmda uğurla nümayiş etdirilmişdir. 1994-cü 
ilin avqustunda BMT-nin Nyu-Yorkdakı binasında görkəmli 
Azərbaycan rəssamı S.Bəhlulzadənin əsərlərinin sərgisi açılmış, 
buraya 40 qədər rəsm əsəri təqdim olunmuşdur (214,7.08.1994). 
Bunun ardınca S.Bəhlulzadənin 1995-ci ildə ABŞ-ın digər ştat- 
lannda, 1996-cı ildə isə Almaniyada əsərlərinin sərgisi təşkil 
olunmuşdur (36, VII c, 470). 1996-cı ildə görkəmli Azərbaycan 
rəssamı Toğml Nərimanbəyovun Parisdə, 1997-ci ildə Vaşinqtonda 
fərdi sərgisi açılmışdır. Həmin il Nyu-York və Çikaqoda isə 
K.Nəsibzadənin əsərləri nümayiş etdirilmişdir (36, VII c, 470). 
Rəssam Elnur Babayevin rəsm əsərləri isə 1999-cu ildə BMT-nin 
Türk mədəni mərkəzində sərgilənmişdir.

Azərbaycan-Amerika mədəni əlaqələrində uşaq rəsm sərgiləri 
də mühüm rol oynamışdır. 1994-cü ilin mayında “Amoko-Kaspians 
petrolewn” şirkətinin təşkilatçılığı ilə Hyüston məktəblilərinin 
Bakının 164 saylı məktəbində rəsm sərgisi keçirilmiş, eyni 
zamanda Bakı məktəblilərinin rəsm əsərləri bir neçə ay Amerika 
sərgi salonlannda uğurla nümayiş etdirilmişdir (234).

Milli mədəniyyətimizin dünyada tanınmasında Heydər Əli- 
yevin fənnanı ilə dahi Azərbaycan şairi M.Füzulinin 500 illik 
yubileyinin Fransada, Türkiyədə, İraqda, İranda, Rusiyada, dünya



şöhrətli musiqiçi Bülbülün 100 illik yubileyinin Moskvada, Tbi- 
lisidə, Ankarada, məşhur bəstəkar Qara Qarayevin 80 illik yubi- 
leyinin Moskvada, Parisdə, görkəmli müğənni Rəşid Behbudovun 
80 illik yubileyinin Moskvada keçirilməsi, Azərbaycan xalqının 
qədim yazılı abidəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 
1300 illik yubileyinin Parisdə -  YUNESKO iqamətgahında yük- 
sək səviyyədə qeyd olunmasının mədəniyyətimizin dünyada 
tanınmasmda mühüm rolu olmuşdur (29,285).

Son illər ərzində Azərbaycanın mədəniyyət dünyasına maraq 
daha da artmış, planetin эп müxtəlif ölkələrinin tanmmış incəsənət 
kollektivlərinin respublikamıza qastrol səfərləri olmuşdur. Onların 
sırasında dünyaşöhrətli musiqiçi Mstislav Rastropoviç, Belçikalı di- 
rijor Jan BeyU, Amerika pianoçusu Nikolay Suk, Dünya balet ustası 
Maya Plisetskaya, İqor Moiseyevin rəhbərlik etdiyi Rusiya Döv- 
lət rəqs ansamblı, Fransa və Türkiyənin tanınmış teatr sənəti ustalan, 
Çin Xalq Respublikasınm rəqs kollektivi və bir çox başqa sənət 
adamlannın və kollektivlərinin adlarma rast gəlmək olar (29,288).

Azərbaycan incəsənət ustalannın xarici ölkələrə səfərləri, 
mükafatlar alması xalqımızın mədəni dəyərlərinin tanınmasında 
mühüm rol oynamışdır. Məsələn, 1999-cu ildə Fransada VII Bey- 
nəlxalq musiqi festivalında Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan 
Dövlət Simfonik orkestrinin böyük qələbəsi, digər sənət korifeyləri 
ilə yanaşı, Azərbaycanm Üzeyir Hacıbəyov, Fikrət Əmirov, Qara 
Qarayev kimi dahi bəstəkarlannın əsərlərinin yüksək ustalıqla 
səsləndirilməsi bu ölkə tamaşaçılannın böyük heyranlığına səbəb 
olmuşdur. Fərhad Bədəlbəyli Fransanın “Sevale” ədəbiyyat və 
incəsənət ordenilə təltif olunmuşdur (29, 288). Bənzərsiz muğam 
ustası Alim Qasımov 1999-cu ildə YUNESKO Milli Şurasınm 
ali mükafatı olan “Pikasso-miro” qızıl medalma layiq görülmüşdür 
(29, 289). Azərbaycan incəsənət ustalanmn “Ekspo-2000” ümum- 
dünya sərgisində möhtəşəm çıxışlan, 2010-cu ildə Bakının İslam 
mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi, 2011-ci ilin aprelində 
Bakıda “Ümumdünya mədəniyyətlərarası forumun” keçirilməsi, 
həmin ilin maymda Almaniyada “Avrovizion-2011” musiqi müsa- 
biqəsində Eldar Qasımov və Nigar Camalın birinci yer tutması 
ölkəmizin mədəniyyət sahəsində əldə etdiyi uğurlardan, onun 
dünyada tanmmasmdan xəbər verir.



Planetin 174 ölkəsinin və 34 beynəlxalq təşkilatın təmsil olun- 
duğu sərgidə Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət proqramı 
aynca qeyd edilərək mədəniyyət xadimlərimiz xüsusi sertifikat- 
larla qiymətləndirilmişdir (29, 289).

2000-ci ildə Almaniyanın Hannover şəhərində olmuş Azər- 
baycan Dövlət Kamera Orkestrinin, Dövlət Mahnı Teatrmm çıxış- 
lan mədəniyyətimizə yeni şöhrət gətirdi.

Son illərdə mədəniyyətimizi təbliğ etmək məqsədilə Respub- 
likanın Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən ayn-ayn şirkətlərlə müştərək layihələr də həyata keçiril- 
mişdir. Məsələn, belə layihələrdən biri “Asir” şirkətidir. 2000-ci 
ildə bu şirkətlə birgə Azərbaycan musiqisi incilərindən ibarət 
“Küləklər və odlar musiqisi” adlı kompakt-disk buraxılmışdır. 
Bu diskdə Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev, Qara Qarayev, 
Fikrət Əmirov, Cövdət Hacıyev, Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, 
Bülbül, Rəşid Behbudov, Şövkət Ələkbərova, Rafiq Babayev, 
Fərhad Bədəlbəyli, Fidan Qasımova, Xuraman Qasımova, Zey- 
nəb Xanlarova, Alim Qasımov və başqa sənətkarlann yaradıcılığı 
təqdim olunmuşdur (29, 289).

BMT-nin keçmiş Baş katibi Butros Qali 1996-cı ildə müsa- 
hibələrinin birində qeyd etmişdir ki “Planetin zənginliyi mədəniy- 
yətlərin müxtəlifliyidir. Biz bu müxtəlifliyi saxlamaqla əlaqələri- 
mizi davam etdirməli, qərarlar tapmalıyıq” (237,339). Bu baxımdan 
respublikamızda mədəniyyət sahəsində yeridilən siyasət xarak- 
terikdir. Bu siyasi xəttə görə, Azərbaycanın mədəniyyət sahəsin- 
dəki başlıca məqsədi mədəni irsin qorunması, dünya mədəni 
nailiyyətlərindən yaradıcılıqla istifadə edərək, mədəni dünyaya 
bərabərhüquqlu inteqrasiya əsasında Azərbaycan cəmiyyətinin 
mədəni həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olmaqdır (14, 35).

Məlum olduğu kimi, dünya mədəniyyətinin inciləri bütün 
xalqlann mədəniyyətlərinin fəal qarşılıqlı təsiri, sintezi nəticəsində 
yaranmışdır. Bütün dövrlərdə incəsənət xalqlann estetik tələbat- 
lanm ödəməklə humanist ideyalann geniş yayılmasının, xalqlarm 
bir-birinə yaxınlaşmasının təsirli vasitəsi olmuşdur (14, s.36).

Lakin regional milli münaqişələrin baş verməsi və uzun illər 
boyu davam etməsi bu prosesə öz mənfi təsirini göstərmişdir. 
Belə ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində mədəni



dəyərlərimizə böyük ziyan vurulmuşdur. İşğala məruz qalmış 
ərazilərimizdə 982 kitabxana, 862 klub, 1831 kino qurğusu, 4 teatr, 
100 mindən çox dəyərli eksponatı olan 13 muzey, 10 park qarət 
edilmiş, Azərbaycanın dahi klassiki M.Füzulinin tunc heykəli 
sökülüb apanlmış, 31 məscid, 44 məbəd, 2 mağara-ibadətgah 
dağıdılmış, mədəniyyət abidələrimizə qarşı vandalizm aktlan 
törədilmişdir. Belə ki, Şuşada Ü.Hacıbəyovun, Bülbülün, X.Natə- 
vanın abidələri təhqir edilmişdir (141,117). Bundan başqa, işğal 
edilmiş ərazilərimizdə 989 təhsil və təlim-tərbiyə müəssisəsi, 
643 səhiyyə obyekti məhv edilmiş (25), 60 mindən çox dünya 
əhəmiyyətli qiymətli muzey eksponatı, 4,6 mln cild kitab qarət 
edilib apanlmışdır (217,61).

Hazırda bədnam qonşulanmız bizim musiqimizi, hətta mətbəx 
mədəniyyətimizi də öz adlanna çıxarmaqdan belə çəkinmirlər. 
Qarabağ uğrunda Ermənistanla apanlan müharibənin ağır nəti- 
cələrinə baxmayaraq, ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişafı, siyasi 
sabitliyin davamlı qorunub saxlanması, ayrı-ayn ölkələrlə ikitə- 
rəfli mədəni əlaqələrin yaradılması Azərbaycan mədəniyyətinin 
daha da inkişaf etməsinə, zənginləşməsinə geniş imkanlar açmışdır. 
Bu prosesdə, təbii ki, “İpək yolu”nun bərpası da mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Milli dövlət quruculuğunun geniş vüsət aldığı 1994-cü 
ildən sonrakı dövrdə Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətində mühüm 
yer tutan “İpək yolu strategiyası” Azərbaycanm beynəlxalq elmi, 
mədəni əlaqələrinin genişlənməsinə böyük təsir göstərmişdir. Azər- 
baycanm mədəni nailiyyətləri dünyada daha geniş tanmmağa, 
elmi əlaqələri isə yüksələn xətlə inkişaf etməyə başlamışdır. Ümum- 
bəşəri dəyərlərə qovuşma, elm və mədəniyyətlərin sintezi “İpək 
yolu” üzərindəki ölkələrin və xalqlann elm və mədəniyyətlərinin 
tərəqqisində böyük irəliləyişə səbəb olmuşdur.

4.4. Turizmin inkişafında və humanitar missiyaların 
həyata keçirilməsində “İpək yolu”nun yaratdığı imkanlar

“Tarixi İpək yolu”nun bərpası respublikada infrastruktur sahə- 
ləri ilə yanaşı, dünya təcrübəsində çox gəlirli sahələrdən biri olan 
turizmin inkişafına da böyük imkanlar açmışdır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, bu gün turizm dünya iqtisadiyyatınm dinamik inkişaf



edən apancı sahələrindən biridir. Belə ki, dünya ölkələri üzrə 
ümummilli məhsulun 6%-i, sərmayə qoyuluşunun 7%-i və hər 
16 işçi yerindən biri turizmin payına düşür (47,18-23.03.2003). 
Turizm həm də yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Belə ki, bir 
turist 7 nəfərin işlə təmin olunmasma şərait yaradır (52).

Turizmin genişmiqyaslı inkişafı üçün Azərbaycanda hər cür 
əlverişli şərait var. Belə ki, ölkəmizin zəngin flora və faunaya 
malik olması, əlverişli iqlim şəraitinin mövcudluğu, Dəvəçi, 
Kəlbəcər, Şahbuz, Lerik, Yardımlı və sair regionlardakı şəfalı 
mineral su qaynaqlannm olması, həmçinin qədim tarixi abidələrlə 
zəngin olan şəhərlərin çoxluğu turizmin inkişafına geniş imkan- 
lar açır. Qədim Şəki diyannda Xan sarayı, Gələsən-görəsən qalası, 
görkəmli maarifçi M.F.Axundovun ev muzeyi, Bakıda Şirvan- 
şahlar sarayı, Qız qalası, İçəri şəhər, Abşeron kəndlərində məscidlər, 
qalalar, Qobustanda qayaüstü rəsmlər bu baxımdan xüsusilə 
əhəmiyyətlidir (47, 18-23.03.2003).

Azərbaycanda turizmin inkişafım şərtləndirən amillərdən biri 
də “Qədim İpək yolu”nun bərpası ilə əlaqədar nəqliyyat 
yollannın onun ərazisindən keçməsidir. Belə ki, Bakı, Şamaxı, 
Qəbələ, Şəki, Bərdə, Gəncə, Beyləqan, Naxçivan, İpək yolunun 
keçdiyi yollann üzərindədir və ya bu yola yaxın ərazilərə aiddir 
ki, bu şəhərlərin hər birində onlarla mədəni və tarixi abidələr 
vardır. BMT-nin “Mədəniyyətin və sənətin dirçəldilməsi” proqra- 
nunda da “Qədim Ipək yolu” üzərindəki ölkələrdə turizmin inkişaf 
etdirilməsi məsələsi mühüm bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur.

Ölkəmizin milli maraqlannın qorunması, valyuta ehtiyatlan- 
nın davamlı şəkildə artınlması, büdcə gəlirlərinin çoxaldılması 
üçün turizmin inkişafı böyük əhəmiyyətə malikdir və bu sahəyə 
diqqətin artınlması əsas məsələ kimi qarşıda durur. Turizmin inki- 
şafı sahəsində son illərdə Azərbaycanda müəyyən işlər görül- 
müşdür. Ölkə başçısınm 18 aprel 2001-ci il tarixli, 464 saylı 
fərmanına uyğun olaraq turizmin inkişaf etdirilməsi bir vəzifə 
kimi Gənclər və İdman Nazirliyinə tapşmlmışdır. 2001-ci il 
oktyabnn 14-də Ümumdünya Turizm Təşkilatımn (ÜDTT) Seulda 
keçirilən XIV sessiyasmda Azərbaycan Respublikası bu beynəlxalq 
qurumun üzvü olmuşdur (52). 2002-ci il avqustun 27-də Heydər 
Əliyev “2003-2005-ci illər üçün Azərbaycanda turizmin inkişaf



proqramı” haqqında sərəncam imzalamışdır. Turizmin inkişafı 
respublika rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzində olmuş, təkcə
2003-cü ildə bu sahəyə dövlət büdcəsindən 1350 mln manat 
vəsait aynlmışdır (57, 26.09.2004).

Son vaxtlar BMT-nin “Mədəniyyətin və sənətin dirçəldil- 
məsi” adı altında inkişaf proqramı fəaliyyətə başlamışdır ki, pro- 
qramda İpək yolu ölkələrində turizm əlaqələrinin genişlənməsi 
məsələsi də qarşıya qoyulmuşdur. Bu proqram hər bir “İpək yolu” 
ölkəsində Ümumdünya Turizm Təşkilatının və YUNESKO-nun 
texniki yardımı üzrə apanlır. Нэ1э 1997-ci il oktyabnn 17-24-də 
İstanbulda Ümumdünya Turizm Təşkilatımn Baş Assambleyasmda 
Azərbaycan bu proqrama qoşulduğunu bəyan etmişdir.

Ümumdünya Turizm Təşkilatı “İpək yolu” üzərindəki ölkə- 
lərdə turizmin inkişafına şərait yaratmaq üçün Ukraynanm Knm 
vilayətinin Sudak şəhərində “Böyük İpək yolu və Knm-2003” 
festival-yarmarkası çərçivəsində “İpək yolu” ölkələri və region- 
larınm beynəlxalq forumunu keçirmişdir. Forumun yekununda 
“Böyük İpək yolu klubu” adlı beynəlxalq təşkilatın nizamnaməsi 
qəbul olunmuşdur.

“İpək yolu” üzərindəki ölkələrdə turizmin inkişafı ilə bağlı 
1991-ci il Xivə bəyannaməsi, 1994-cü il Səmərqənd bəyannaməsi, 
2002-ci il oktyabnn 27-də isə Buxara bəyannaməsi imzalanmışdır. 
Bu bəyannamələrdən əsas məqsəd “İpək yolu” boyunca turizmin 
inkişafma yardım göstəmıək olmuşdur (52). Bu istiqamətdə atılan 
addımlardan biri də Ümumdünya Turizm Təşkilatınm 2004-cü 
ilin əwəlində Səmərqənddə ofisinin açılması və onun “Ipək 
yolu” layihəsini irəli sürməsi olmuşdur. Bu layihəyə 20-dən çox 
ölkə üzv kimi qoşulmuşdur. Bunlar aşağıdakılardır: Azərbaycan, 
Çin, KXDR, Özbəkistan, Ennənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, 
Misir, İran, İsrail, Koreya Respublikası, Yaponiya, Qırğızıstan, 
Monqolustan, Pakistan, Türkiyə, Tacikistan, Səudiyyə Ərəbistanı, 
Suriya, Ukrayna (52). Ümumdünya Turizm Təşkilatı 2003-cü ilin 
oktyabnnda Çin Xalq Respublikasında keçirilmiş Baş Assam- 
bleyasmın XV sessiyasında BMT-nin stmkturana daxil olmuşdur 
(196.01.2004).

Turizmin Azərbaycanm bölgələrində inkişafma Azərbaycan 
hökuməti ilə BMT-nin inkişaf proqramı arasında ölkəmizdə



yoxsulluğun azaldılması məqsədilə daxili turizmin səmərəli inki- 
şafının təmin olunması üzrə respublika Gənclər və İdman Nazir- 
liyinə instutisional yardım göstərilməsi haqqında saziş imzalan- 
masının müəyyən əhəmiyyəti olmuşdur (180, 7.02.2004). Layihə 
məşğulluq problemini qismən həll etməyə, büdcə gəlirlərinin 
formalaşmasına müsbət təsir edən turizmə sərmayə cəlb olunma- 
sını nəzərdə tutmuşdur. Layihə çərçivəsində Bakı, Şəki, Şamaxı, 
Quba, Xaçmaz və Lənkəranda turizmin inkişafına yardım mər- 
kəzlərinin yaradılması, kurslann açılması nəzərdə tutulmuşdur 
(180, 7.02.2004).

Dövlət müstəqilliyi illərində Azərbaycamn “Tasis”, “TRASEKA” 
“İnogeyt” kimi qlobal layihələrdə iştirakı turizmin inkişafina da 
böyük təsir göstərmiş və ildən-ilə turizm əlaqələrinin genişlən- 
məsinə təkan vermişdir. Belə ki, 1996-cı ildə Azərbaycana gələn 
xarici turistlər 203,3 min nəfər olmuşdursa, 1997-ci ildə bu gös- 
tərici 305,9 min nəfərə (52), 2003-cü ildə isə 1320 min nəfərə 
çatmışdır (162) ki, bu da 1996-cı ilə nisbətən 6 dəfədən çoxdur.

Turizmin inkişafı problemi müxtəlif beynəlxalq qurumlann 
toplantısında da səslənmişdir. Məsələn, 2003-cü ilin sentyabnn 
25-26-da Bakıda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 
“Regionda turizm imkanlan” mövzusunda keçirilən beynəlxalq 
konfransında bu məsələ diqqət mərkəzində olmuşdur (52).

Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatı, Qara Dəniz Əmək- 
daşlıq Təşkilatı, GUAM, ESKAP, MDB və digər beynəlxalq və 
regional təşkilatlar çərçivəsində turizm sahəsi üzrə ikitərəfli və 
çoxtərəfli əlaqələr yaratmışdır. 2006-cı ilin payızında İslam Kon- 
fransı Təşkilatına üzv dövlətlərin Turizm nazirlərinin Bakıda 
V konfransı olmuşdur. Belə mötəbər toplantılann keçirilməsi 
Azərbaycanm bu sahədə potensial imkanlannın dünyada tanın- 
masında xüsusi rol oynamışdır (23, 1.X.2006).

XXI əsrdə dünyada turizmin daha yüksək sivil formada 
inkişafının təmin edilməsi üçün hələ 1997-ci ildə Ümumdünya 
Turizm Təşkilatının İstanbulda keçirilmiş Baş Assambleyasında 
yeni minillik üçün “Turizmin Qlobal Etik Məcəlləsi”nin hazır- 
lanması qərara alınmışdır. BMT-nin Davamlı İnkişaf Komissi- 
yasmın 1999-cu ilin aprelində Nyu-Yorkda keçirilmiş sessiyasında 
bu məcəllənin müddəalan bəyənilmiş və 1999-cu ilin oktyab-



raıda Santyaqoda keçirilmiş sessiyasında 10 maddədən ibarət 
“Turizmin Qlobal Etik Məcəlləsi” qəbul edilmişdir (196.02.2005). 
Ölkə başçısı İlham Əliyev turizmi milli mədəniyyətin tərkib 
hissəsi kimi dəyərləndirərək, bu sahədə həyata keçirilən dövlət 
siyasətini təkmilləşdirmək məqsədilə 2006-cı il yanvann 30-da 
nazirliklərin funksiyalannı dəqiqləşdirmiş və yeni dövlət quru- 
munun -  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yaradılması haqqmda 
fərman imzalamışdır (23,31,01.2006). 2006-cı ilin oktyabnnda 
isə 2007-2016-cı illərdə turizmin inkişafı ilə əlaqədar Dövlət 
proqramınm hazırlanması üzərində ciddi işə başlanmışdır (23,
1.X.2006).

“Tarixi Ipək yolu”nun bərpası Azərbaycanın XXI əsrə Avropa 
ailəsinin üzvü kimi qədəm qoyması, xalqlann yaxmlaşmasma, 
ümumbəşəri dəyərlərə inteqrasiya proseslərinin sürətlənməsinə 
səbəb olmuşdur. Vaxtilə əsası A.Bakıxanov, M.EAxundov, H.Zər- 
dabi, Ə.Hüseynzadə, Ə.Topçubaşov, M.Ə.Rəsulzadə EXoyski 
tərəfindən qoyulmuş avropalaşma ideyası XX əsrin sonunda 
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev tərəfindən uğurla həyata 
keçirilmiş, indi isə onun layiqli davamçısı İlham Əliyev tərəfin- 
dən bu kurs davam etdirilməkdədir. Heç də təsadüfi deyildir ki, 
Şərqdə ilk Universitet, Parlament, hüquqi dövlətin ilk element- 
ləri məhz Azərbaycanda özünü göstərmişdir (120, 368).

Turizmin təşkilində müxtəlif məqsədlər nəzərdə tutulur. Məsə- 
lən, istirahət, əyləncə və ya müalicə məqsədli, idman turizmi 
formasında, işgüzar və kommersiya xarakterli turist səfərləri 
təşkil edilir. Bütün bu məqsədlərə uyğun istiqamətlərdə turizmin 
təşkili üçün Azərbaycanda hər cür imkanlar var.

Son vaxtlar Azərbaycanm dünya miqyasmda turizmlə əlaqə- 
dar təşkil olunmuş sərgilərdə fəal iştirak etməsi, dünya turizm 
hərəkatına fəal şəkildə inteqrasiya olunmağa başlaması bu imkan- 
ları reallaşdırmağa yardım edir. Bu baxımdan 2004-cü ilin 
aprelində Bakıda III Turizm və səyahətlər sərgisinin açılması və 
burada 15 ölkədən 70 şirkətin, о cümlədən Azərbaycan şirkətlə- 
rinin öz imkanlannı nümayiş etdirmələri əlamətdar olmuşdur. 
Bundan başqa, 2004-cü ilin martin 12-16-da Berlində keçirilmiş 
turizmlə bağlı sərgidə 50 kv m-lik stendlə, həmin ilin martin 
24-27-də isə Moskvada keçirilmiş beynəlxalq turizm sərgisində



49 kv m-lik stendlə Azərbaycan özünün turizm imkanlanm nüma- 
yiş etdirmişdir (100, 24.09.2004). Həmçinin 2004-cü ilin noyab- 
nn 8-11-də Londonda keçirilmiş 190 ölkənin iştirak etdiyi sərgidə 
də respublikamız öz turizm imkanlarmı geniş nümayiş etdirmiş- 
dir (196, 01.2004). 2005-ci ilin turizm sərgilərində də respubli- 
kamız fəal iştirak etmişdir. Həmin il mart ayının 23-26-da 
Rusiyada, martin 30-dan aprelin 2-пэ kimi Ukraynada, aprelin 
7-9-da Bakıda, aprelin 28-30-da Qazaxıstanda belə sərgilər 
keçirilmişdir (196, XII.2004).

Qeyd etmək lazımdır ki, turizm sərgilərində iştirak edən 
ölkələrin sayı ildən-ilə artır. Məsələn, 2002-ci il sərgisində 
25 ölkədən nümayəndə iştirak etmişdisə, 2003-cü ildə 40 ölkənin 
nümayəndəsi, 2004-cü il sərgisində isə 70 ölkədən nümayəndə 
iştirak etmişdir (52). Azərbaycanın beynəlxalq turizm sərgilərində 
iştirakı bir tərəfdən müstəqil dövlət kimi respublikamızm dünya 
bazannda özünü əlverişli turizm imkanları olan ölkə kimi tanıt- 
ması, digər tərəfdən isə dünya turizm ictimaiyyətinin diqqətinin 
Azərbaycana cəlb olunması üçün geniş imkanlar açır.

2001-ci ildən sonrakı dövrdə Azərbaycanın dünya ölkələri ilə 
turizm əlaqələri daha sürətlə genişlənməyə başlamışdır. Belə ki, 
bu dövrdə Türkiyə, Çin, Özbəkistan, Qırğızıstan, Polşa, Pakistan, 
Moldova, İtaliya, Gürcüstan, Ukrayna, Belorus və Bolqanstanla 
turizm sahəsində əlaqələr yaradılmışdu' (52). Azərbaycan 2004-cü 
ilin martin 1-də Qazaxıstan Respublikası ilə, həmin ilin noyabnn 
30-da isə Qətər dövləti ilə turizm sahəsində əməkdaşlığa dair 
anlaşma memorandumu imzalamışdır (196, XII.2004).

Son vaxtlar ölkəmizdə daxili turizm də inkişaf etməyə baş- 
lamışdır. Aşağıdakı faktlar bunu aydın şəkildə sübut edir. Məsə- 
lən, 2001-ci illə müqayisədə 2002-ci ildə respublikada turizmlə 
məşğul olan qurumlann sayı 2,2 dəfə artaraq 39 müəssisəni əhatə 
etmiş, burada işləyənlərin sayı 319 nəfər olmuşdur (196, XII.2004).
2002-ci ildə əhaliyə 1 mlrd manat dəyərində 1546 turist putyov- 
kası verilmişdir ki, bunun da 46-sı ölkə daxili səyahət, 1500-ü 
ölkədən kənar səyahət üçün nəzərdə tutulmuşdur (34, 271). Ümu- 
miyyətlə, təkcə 2002-ci ildə 5420 turistə xidmət göstərilmişdir 
ki, bu da 2001-ci illə müqayisədə 5,4 dəfə çoxdur. Нэг 3 turist- 
dən birinə Xaçmazda, hər 4 nəfərdən birinə Bakıda, turistlərin



18%-nə isə Şəkidə xidmət göstərilmişdir. Turistlərin 74%-i qonaq 
evlərində, 16%-i turist bazalannda yerləşdirilmişdir.

Turizm sahəsində əldə edilən gəlir müqayisə edilən dövrdə 
2 dəfə artaraq 4,3 mlrd manat olmuşdur. Əldə edilən gəlirin 
97%-i qeyri-dövlət bölməsinin payına düşmüşdür (34, 271). Bu 
müddətdə səfər etmiş turistlərin 44,8%-i işgüzar məqsədlə, 
27,2%-i istirahət məqsədli, 0,9 %-i müalicəvi, 27,1%-i isə digər 
motivlərlə gəzintiyə çıxmışlar.

2002-ci ildə ölkədən 1141 nəfər insan xaricə səfər etmişdir. 
Həmin dövrdə ölkəmizə gələn xarici turistlərin də sayı kəskin 
surətdə artmışdır. Belə ki, 2002-ci ildə respublikanın mehmatı- 
xanalannda 117 882 nəfər turistə xidmət göstərilmişdir ki, bu da
2001-ci illə müqayisədə 17 dəfə çoxdur (34, 271).

Aparılan məqsədyönlü siyasət nəticəsində son illərdə respub- 
likamıza gələn turistlərin sayı daha da artmışdır. Son illərin sta- 
tistik göstəricilərinin müqayisəsi bunu bir daha sübut edir. Belə 
ki, əgər 2000-ci ildə respublikamıza gələn turistlərin ümumi sayı 
680 909 nəfər olmuşdusa, 2001-ci ildə bu göstərici 766 992 nəfərə,
2002-ci ildə 793 345 nəfərə, 2003-cü ildə 1 066290 nəfərə,
2004-cü ildə 1 197169 nəfərə, 2005-ci ildə isə 1261689 nəfərə 
çatmışdır (34,271). Ölkəmizə gələn turistlər içərisində əsas yeri 
MDB ölkələrindən gələnlər, sonrakı yerləri isə İrandan və 
Türkiyədən gələnlər tutmuşdur. Belə ki, təkcə 2005-ci ildə MDB 
ölkələrindən gələn turistlərin sayı 809 172 nəfər olmuşdusa, bu 
müddətdə Irandan gələn turistlərin sayı 21 616 nəfər, Türkiyə- 
dən gələn turistlərin sayı isə 17 841 nəfər olmuşdur (32, 55).

Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı Nigar Axundova Azər- 
baycanm turizm imkanlannı qiymətləndirərək qeyd etmişdir ki, 
ölkəmizdə turistlərə təqdim oluna biləcək 68300 mədəniyyət 
abidəsi, о cümlədən 146 muzey vardır (32,55).

Turizmin inkişaf etdirilməsi həm də bu sahə üçün yüksək 
peşəkar, səriştəli kadrlann hazırlanmasından asılıdır. Ona görə 
son illərdə bu sahə üzrə yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin hazırlan- 
ması da əsas məsələ kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bu istiqamətdə 
artıq müəyyən işlər görülmüşdür. Belə ki, 2000-ci ildən Bakı 
Dövlət Universitetində, 2006-cı ildən Turizm İnstitutunda, bundan 
başqa, İqtisad Universitetində, Qərb Universitetində, Mədəniyyət



və İncəsənət Universitetində, Texnologiya Universitetində, Nax
çivan Universitetində, Bakı Biznes Kollecində turizm sahəsində 
kadr hazırlanması işinə başlanılmışdır.

Turizm sahəsində mütəxəssislərin hazırlığı səviyyəsinin yük- 
səldilməsi məsələsi diqqət mərkəzində olmuş, bu istiqamətdə 
ABŞ, Italiya kimi dövlətlərin təcrübəsindən istifadə olunmasına 
başlanmış, xarici turizm şirkətləri ilə əlaqələr yaradılmışdır. Belə 
ki, 2002-ci il iyun aymm 8-dən 30-dək Turizm Baş İdarəsinin 
rəisi Natiq Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 
ABŞ-da olmuş, bu ölkənin turizm şirkətlərinin işi ilə, turizmin 
inkişaf istiqamətləri ilə tanış olmuşdur. Həmçinin nümayəndə 
heyətimiz tərəfindən onlara Azərbaycanın turizm imkanlan barədə 
məlumatlar verilmişdir (196, 01.2004). ABŞ Ticarət və İnkişaf 
Agentliyinin xətti ilə “Skot Veyn” şirkəti Azərbaycana gəlmiş, 
burada turizmin inkişafi perspektivləri ilə maraqlanmış, Binə hava 
limanmda mehmanxana tikilməsi məsələsini nəzərdən keçirmiş- 
dir. ABŞ hökuməti Azərbaycanda turizm strategiyası üzrə texniki 
yardım üçün 308 050 min dollar ayırmışdır (47, 21.06.2002).

Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 23 yanvar 17 saylı “2002-ci 
ilin sentyabnn 2-пэ dək olan müddətdə turizm sahəsində fəaliy- 
yətlə məşğul olmaq qaydası haqqında” qəranna uyğun olaraq 
sonrakı illərdə 24 şirkətə bu fəaliyyətlə məşğul olmağa icazə 
verilmişdir. Həmin şirkətlərin fəaliyyəti nəticəsində dövlət büd- 
cəsinə 192 mln manat vəsait daxil olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respub- 
likası ərazisində 2002-ci il dekabnn 31 -nə dək müxtəlif növ 
fəaliyyətlə məşğul olmaq qaydasına icazə sistemi haqqmda” 
2 sentyabr 2002-ci il fərmanına uyğun olaraq 2002-ci ildə daha 
7 şirkətə, 2003-cü ildə 74 şirkətə, 2004-cü ildə 44 şirkətə turizm 
sahəsində məşğul olmaq üçün lisenziya verilmiş, dövlət büdcə- 
sinə rüsumlar keçirilməyə başlanmışdır. 2002-ci ildə bu xidmət 
sahəsindən dövlət büdcəsinə 211 250 min manat, 2003-cü ildə 
203 500 min manat, 2004-cü ilin təkcə 8 ayı ərzində isə 121 mln 
manat vəsait köçürülmüşdür (196, 06.2004). 2004-cü ildə respub- 
likada ümumilikdə 126 şirkət turizm sahəsində fəaliyyət göstər- 
mişdir. Məsələn, bunlardan “Kav min-vod”, “BR”, “Xəzər Tur- 
Travel”, “Azer Ren LTD”, “Orin-Tur”, “JET-Travel LTD”,



“Kənan-1”, “Biznes Serviz Senter”, “Sim-Sim”, “Nicat” və baş- 
qalannı göstərmək olar (52). 2006-cı ildə isə 200-dən artıq fiziki 
və hüquqi şəxsə turizm sahəsində fəaliyyətlə məşğul olmağa 
lisenziya verilmişdir.

Son vaxtlar ABŞ Azərbaycanda turizmin inkişaf etdirilməsi 
sahəsinə sərmayə qoymağa başlamışdır. Belə ki, Azərbaycanda
2005-2010-cu ildə turizmin inkişaf etdirilməsinin master pla- 
nının hazırlanması üçün ABŞ-ın Ticarət və İnkişaf Agentliyi 
ölkəmizə daha 300 min dollar həcmində yardım etməyi qərara 
almışdır. Bu məqsədlə 2004-cü ilin aprelində ABŞ-ın ölkəmiz- 
dəki səfiri Rino Hamişlə Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman 
və Turizm Nazirliyi arasmda müqavilə imzalanmışdır. Mərasimdə 
ABŞ-ın Ticarət və İnkişaf Agentliyinin Avrasiya üzrə regional 
direktoru Daniel Stayan da iştirak etmişdir. Respublika Gənclər, 
İdman və Turizm naziri Əbülfəz Qarayevin məlumatına görə, 
master planın hazırlanması üçün ABŞ şirkətlərinin iştirak edəcəyi 
tender keçiriləcək, qalib gələn şirkət master planın hazırlanması 
üçün respublikamıza ekspert qrupu göndərəcəkdir (196, XII.2004).

Turizmin respublikada inkişaf etdirilməsində mühüm istiqa- 
mətlərdən biri turizm informasiya mərkəzlərinin açılması ilə 
bağlıdır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan hökuməti və BMT-nin 
İnkişaf Proqramınm birgə layihəsi əsasında ölkəmizin 7 bölgə- 
sində turizm informasiya mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə 
tutulmuşdur. Ilk belə mərkəz 2005-ci ilin fevralın 2-də Bakıda 
açılmışdır (196, 06.2005).Belə mərkəzbrin yaradılmasınm yerlərdə 
turizm sahəsində kadrlann hazurlanmasında, ölkəmizin turizm 
imkanlarmm təbliğində mühüm rolu olacaqdır. Нэг hansı bir 
xarici ölkə vətəndaşı respublikamızın turizm sahəsi barədə bu 
mərkəzbrdə lazımi informasiya toplamaq imkanı əldə edəcəkdir.

2003-cü il noyabnn 17-28-də Italiyanın Rerica şəhərində 
Ümumdünya Turizm Təşkilatınm təşkil etdiyi “Ted.Qual-MQE” 
tədris kursunda Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman 
Akademiyasının baş müəllimi V.Bağırov iştirak etmişdir. 11 ölkə- 
nin nümayəndələrinin iştirak etdiyi kursda 80 saatlıq proqram 
əsasında turizm sahəsində işlərin idarə olunması, kadr hazırlığı və 
sair məsələlər barədə zəruri məlumatlar verilmişdir (47,21.06.2002).



2003-cü il oktyabnn 2-dən dekabnn 19-na dək İtaliyanın Milan 
şəhərində də turizm sahəsində kurslar təşkil edilmiş, 13 ölkənin 
nümayəndəsinin iştirak etdiyi bu kurslarda da Azərbaycan 
nümayəndələri təmsil olunmuşdur. Bu kursda turizmin müxtəlif 
sahələri üzrə 250 saatlıq mühazirə oxunmuş, xüsusi sertifikatlar 
verilmişdir. Azərbaycandan olan nümayəndələr sırasında Turizm 
idarəsinin əməkdaşı Mehri Alxasova da xüsusi sertifikat almışdır 
(196, 01.2004).

2004-cü il fevralın 24-25-də Ümumdünya Turizm Təşkilatı- 
nın MDB-уэ üzv ölkələrlə əməkdaşlıq çərçivəsində seminan 
keçirilmişdir. Burada Ümumdünya Turizm Təşkilatının tədris 
proqramlanna uyğun olaraq turizmin müxtəlif aspektləri ilə 
bağlı məsələlər diqqət mərkəzində olmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, “İpək yolu”nun imkanlan yalnız 
mədəni turizmlə məhdudlaşmır. “İpək yolu” həmçinin iqtisadi 
turizm, aqroturizm, sərgüzəşt turizminin də inkişafına kömək 
edir. Bu gün neft strategiyası, “Yeni İpək yolu”nun yaradılması 
turizmin inkişafına müsbət təsir göstərir. Bununla bağlı xarici 
şirkətlərin iş adamlannın ölkəmizə səfərləri çoxalmışdır. Bu da 
öz növbəsində xarici şirkətlərin Azərbaycanın turizm imkanlan 
ilə tamş olmasma, bu sahədə müvafiq əlaqələr yaratmasına imkan 
vermişdir. Nəqliyyat daşımalannın artması ilə əlaqədar yeni otel, 
motel, kempinqlərin tikilməsi zərurəti yaranmışdır və bu iş üçün 
xarici investorları cəlb etmək olar. “İpək yolu” boyunca avto- 
busla Bakı, Şamaxı, Qəbələ, Şəki, Balakən, Gürcüstan istiqamə- 
tində turizm səyahətlərinin təşkili, həmçinin “İpək yolu”nun 
bэфasında mühüm rol oynayan dəniz nəqliyyatı vasitəsilə yüksək 
komfortlu gəmilərlə üzən otellərdə Xəzərdən keçməklə Qara dəniz, 
Aralıq dənizinə səyahətlərin keçirilməsi mümkündür (73, 432).

Azərbaycan Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin, Təhsil 
Nazirliyinin, Milli Elmlər Akademiyasınm, Türkiyə Respublika- 
sımn ölkəmizdəki səfirliyi nümayəndələrinin 2004-cü ilin dekab
nn 3-də keçirilmiş birgə iclasında “Babalann tarixi zəfər və 
şəhadət yolu” adlı yeni bir turizm marşrutunun açılması tövsiyə 
edilmişdir. Azərbaycan və Türkiyə ərazilərini əhatə edəcək bu 
marşrut ölkələr arasında turist mübadiləsini genişləndirməklə 
bərabər, həm də iki qardaş dövlətin erməni terroruna qarşı birgə



mübarizəsinin tarixi araşdmlmasma xidmət edəcəkdir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, bu marşrut “Azərbaycan Respublikasında 2002-
2005-ci illərdə turizmin inkişafina dair dövlət proqramı”nm 1.5-ci 
bəndində nəzərdə tutulan tədbirlərin tərkib hissəsidir və uğurla 
həyata keçirilmişdir (194,22). Belə bir marşrutun həyata vəsiqə 
alması gənclərimizin vətənpərvərlik, milli dövlətçilik ənənələri 
ruhunda tərbiyə olunmasında, türk dünyası gənclərinin mənəvi- 
siyasi birliyinin möhkəmlənməsində və türk xalqlannın tarixi 
yaddaşının Ьэфазцк1а və inkişafında mühüm rol oynayacaqdır.

Turizm ölkədə sürətlə inkişaf edir, əldə olunan gəlirlərin də 
həcmi ildən-ilə artır. Belə ki, əgər 2002-ci ildə bu sahədən dövlət 
büdcəsinə keçirilən vəsaitin həcmi 51 mln dollar olmuşdursa,
2005-ci ildə bu göstərici 77 mln dollara çatmışdır (23Д.Х.2006). 
Azərbaycanm bu sahədə potensial imkanlannın dünyada tanm- 
masmda xüsusi rol oynamışdır.

Göründüyü kimi, TRASEKA proqrammm reallaşdmlması nəinki 
elmi, mədəni dəyərlərin mübadiləsinə, inkişafına, həmçinin turiz
min genişlənməsinə, xalqlann bir-birinə yaxınlaşmasına, ölkə 
büdcəsinin zənginləşməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

“Tarixi 1рэк yolu”nun bərpası, artıq yuxanda qeyd edildiyi 
kimi, nəinki elm və mədəniyyətlərin dialoquna, zənginləşməsinə, 
xalqların bir-birinə yaxınlaşmasına, həmçinin humanitar missi- 
yalarrn reallaşdınlmasma da böyük yardım göstərir. Təsadüfi deyil 
ki, Əfqanıstanda yaranmış mürəkkəb şəraitlə əlaqədar 2001-ci il 
dekabnn 11-12-də Tbilisidə TRASEKA Hökumətlərarası komis- 
siyatım iclasında nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə Əfqanıstana huma
nitar yüklərin, tikinti materiallannın çatdınlması üçün əlverişli 
şəraitin yaradılması məsələsinə baxılmışdır. TRASEKA Daimi 
Katibliyinin təşəbbüsü proqram iştirakçısı olan ölkələr tərəfin- 
dən müdafiə edilmiş, aşağıdakı mühüm qərarlar qəbul edilmişdir: 
1) Maksimum qısa müddət ərzində humanitar yüklərin və tikinti 
materiallannın göstərilən regiona çatdınlması ilə əlaqədar təklif- 
lərin hazırlanması; 2) Humanitar yüklərin və tikinti materiallannm 
göstərilən regiona çatdınlması məsələsi üzrə nəzarət sisteminin 
hazırlanıb tətbiq edilməsi; 3) Humanitar yüklərin daşınması üçün 
xərclərin azaldılmasma dair konkret təkliflərin öyrənilməsi (232,73).



Qəbul edilmiş qərara uyğun olaraq TRASEKA ekspert qrup- 
lan humanitar yüklərin daşınmasına dair əlverişli şəraitin yaradıl- 
ması üzrə təkliflər əsasında qərar layihəsi hazırlamış, bununla 
əlaqədar nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyətinə dair çoxtərəfli əsas sazişə 
dəyişiklik və əlavələr edilmişdir. Həmçinin dəmir yolu, liman, 
gəmiçilik kompaniyalan üçün humanitar yüklərin güzəştli şərtlərlə 
daşınmasına dair yeni təkliflər verilmişdir.

Bu məsələ 2002-ci il fevral ayının 14-15-də TRASEKA Höku- 
mətlərarası Daimi Katibliyinin qərargahında Gürcüstan, Özbəkis- 
tan dəmir yolu idarələrinin səlahiyyətli nümayəndələrinin, Xəzər 
Dövlət Dəniz Gəmiçiliyinin, Ukrayna gəmiçilik kompaniyala- 
nnın, Aktau, Bakı, Batumi limanlannın, həmçinin TRASEKA 
Daimi Katibliyinin səlahiyyətli nümayəndələrinin işçi görüşündə 
diqqət mərkəzində olmuşdur. Toplantıda qərara alınmışdır ki, 
TRASEKA dəhlizində Əfqanıstana humanitar yüklərin, tikinti 
materiallannın daşınmasına 50% güzəşt edilir. Bununla əlaqə- 
dar, TRASEKA Daimi Katibliyi əməkdaşlıq üzrə öz təkliflərini 
dünya nəqliyyat yükdaşıma kompaniyalanna, beynəlxalq agent- 
liklərə göndərmişdir (232, 76).

Həmçinin çoxtərəfli əsas saziş iştirakçılanndan ibarət nəzarət 
sistemi və yükdaşıma prosesində qarşıya çıxan problemlərin 
operativ həlli üçün “Qaynar xətt” layihəsi hazırlanmışdır. Bu 
layihəyə əsasən, müvafiq orqanlann, rəhbər işçilərin telefonla- 
nna çıxışı olan vahid rabitə şəbəkəsi yaradılmışdır.

TRASEKA Daimi Katibliyinin rəhbərliyi Almaniyanın “Daim
ler kreysler” firmasınm köməyi ilə 2002-ci il aprelin 12-də 
Frankfurt-Mayn şəhərində bu məsələ ilə bağlı xüsusi seminar 
keçirmişdir. Seminarda Avropa Komissiyasmın, BMT-nin Ərzaq 
proqrammm və iri nəqliyyat-ekspedisiya kompaniyalannm nüma- 
yəndələri iştirak etmişdir. Seminar iştirakçılan TRASEKA Daimi 
Katibliyinin bu istiqamətdə ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyətini 
yüksək qiymətbndirmiş və “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəh- 
lizi vasitəsilə humanitar yüklərin daşınmasının genişbndirilmə- 
sinin zəruri olduğunu nəzərə çatdırmışlar. Seminann sonunda 
görüşün bütün iştirakçıları tərəfindən əməkdaşlıq haqqında 
bəyannamə imzalanmışdır.



2002-ci il aprel ayının 24-25-də Daşkənddə TRASEKA Höku- 
mətlərarası Daimi Komissiyasının növbəti illik görüşündə bu 
proqrama üzv ölkələrin nümayəndələri bu istiqamətdə qəbul 
edilmiş qərarlan bəyənmiş və bu prosesin reallaşdınlması üçün 
əlverişli şəraitin yaradılması haqqında qərar vermişlər.

Humanitar yüklərin Əfqanıstana çatdınlması istiqamətində 
növbəti mərhələ 2003-cü ilin sentyabr ayının 7-dən başlamışdır. 
Нэ1э sentyabnn 4-də Avropa Komissiyasınm vitse-prezidenti 
Lyolo Plaçionun və nəqliyyat-eneıji komissannın humanitar yük 
karvanının Əfqanıstana göndərilməsi barədə rəsmi bəyanatından 
sonra 2000 tonluq humanitar yük, о cümlədən xəstəxana və mək- 
təblər üçün tikinti materiallan, enerji sisteminin bərpası üçün 
zəruri olan digər yüklər 24 Mersedes-Bens tipli yük maşınlannda 
yola salınmışdır. Bu maşın karvanı Brüsseldən hərəkətə başlaya- 
raq 6000 km məsafəni qət edərək Avstriya, Macanstan, Serbiya, 
Bolqanstan, Gürcüstan, Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan 
ərazisindən keçərək 2003-cü il sentyabr ayının 30-da Əfqanıs- 
tana çatmışdır (4). Qeyd etmək lazımdır ki, bu humanitar yüklər 
Azərbaycan ərazisinə sentyabnn 17-də çatmış və cəmisi 14 dəqi- 
qəyə gömrük sərhəd məntəqəsindən keçmişdir (4).

Son dövrdə İran və Əfqanıstan da TRASEKA proqramına 
qoşulmaq niyyətində olduqlannı rəsmən bildirmişlər (232,s.76). 
Bu niyyət reallaşdıqda nəqliyyat dəhlizi ilə yaxın gələcəkdə 
İrana və Iraqa da humanitar yüklərin bu marşrutla daşınması 
mümkün olacaqdır. Ümumiyyətlə isə “Avropa-Qafqaz-Asiya” 
nəqliyyat dəhlizi bu yol üzərində yerləşən 30-dan çox ölkə üçün 
zəruri hallarda humanitar yüklərin daşınmasına imkan yaradır.

Son vaxtlar “İpək yolu” proqramına üzv ölkələr arasında 
humanitar yardım, texniki kömək göstərilməsi istiqamətində də 
əlaqələr inkişaf etmişdir. Belə ki, təkcə 2001-ci ilin 11 ayı ərzində 
Azərbaycan Ukraynadan 260 min dollarlıq, Qazaxıstandan
49,6 min dollarlıq, Özbəkistandan 181 min dollarlıq, Türkiyədən
719,1 min dollarlıq, Bolqanstandan 113,3 min dollarlıq humanitar 
yardım alınmışdır (15,600-607-610). 2002-ci ildə Gürcüstandan 
405 min dollarlıq yardım alınmış, oraya isə 55,7 min dollarlıq 
yardım göstərilmişdir. Bu müddətdə Ukraynadan 234 min dol- 
larlıq, Özbəkistandan 16,6 min dollarlıq, Bolqanstandan 7 min



dollarlıq, Türkiyədən isə 1762,3 min dollarlıq humanitar yardım 
alınmışdır (16,627-633-637-640).

2003-cü ildə Gürcüstandan 4,3 min dollarlıq humanitar yar- 
dım alınmış, oraya 150,2 min dollarlıq yardım göndərilmişdir. 
Həmin il Qazaxıstandan 1347,9 min dollarlıq yardım alınmış, oraya
44.5 min dollarlıq yardım edilmiş, Özbəkistandan isə 13,8 min 
dollarlıq yardım alınmış, oraya isə 69 min manatlıq yardım 
göstərilmişdir. Həmin müddətdə Ukraynadan 599 min dollarlıq, 
Bolqanstandan 41,4 min dollarlıq, Türkiyədən 1748,4 min dol- 
larlıq, Rumıniyadan isə 114,7 min dollarlıq humanitar yardım alm- 
mış, oraya isə 3,1 min dollarlıq humanitar yardım göstərilmişdir 
(17, 662-667).

2004-cü il ərzində Türkiyədən 628,6 min dollar məbləğində 
humanitar yardımlar almmışdır ki, bu yardımlar da əsasən 
buğda, diri qoyun, santexnika avadanlığı, qızdmcı cihazlar, mebel 
ehtiyat hissələri, məişət soyuduculan və sair mallar olmuşdur. 
Həmin il respublikamızdan Türkiyəyə 4 min dollar dəyərində 
olan kağız, karton, makulatura göndərilmişdir (18, 678). Bu müd- 
dətdə Gürcüstandan isə 155,4 min dollarlıq humanitar yardımlar 
alınmışdır ki, bunun da 87,7 min dollan sement, 46,7 min dollan 
kitab və digər çap materiallan, 21 min dollan minik maşını 
olmuşdur. Qonşu ölkəyə göndərilmiş humanitar yardımlann 
ümumi həcmi isə 118,3 min dollar təşkil etmişdir ki, bunun da
18.6 min dollan təyyarə və vertolyotlar üçün ehtiyat hissələri,
75,1 min dollan kitab, broşura və digər çap materialları, 3,8 min 
dollan çörək-bulka, qənnadı məmulatlan, 20,8 min dolları çay 
olmuşdur (18, 679). Özbəkistandan bu müddətdə 154,7 min dol- 
larlıq humanitar yardımlar alınmışdır ki, bunun da 145 min 
dollan gücü 1 kvt-dan 16 kvt-a qədər olan transformatorlar, 
9,7 min dollan gücü 1000 v-dan çox olmayan elektrik сэгэуат 
bölüşdürücü avadanlığı olmuşdur. Özbəkistana isə 5 min dollar 
dəyərində olan 20 kondisioner göndərilmişdir (18,679). Ukray- 
nadan qeyd olunan dövrdə 201,3 min dollarlıq humanitar yardım 
alınmışdır ki, bunlann sırasında 68,9 min dollarlıq süd və şəkər 
məmulatları, 500 dollarlıq çörək, bulka, unlu qənnadı məmulatı, 
22,5 min dollarlıq qara metaldan tikinti üçün düzəldilmiş dayaq 
və şəbəkə dirəkləri, 4,6 min dollarlıq qara metaldan döyülüb



ştamplanmış zəruri material, 6,2 min dollarlıq alüminium 
məmulatı, 19,8 min dollarlıq mərkəzəqaçma nasoslan, 10 min 
dollarlıq lift və şkipli qaldıncı, 10,8 min dollarlıq gücü 1 kvat- 
dan çox olmayan transformator, 9 min dollarlıq gücü 16 kva-a 
qədər olan transformator, min dollarlıq lazar sistemləri üçün 
disk, 44,5 min dollarlıq gücü 100 v-dan çox olan elektrik 
dövriyyəsi üçün avadanlıq, 3 min dollarlıq isə 15 ədəd əlil ara- 
balan kimi humanitar yardımlar alınmışdır (18, 680).

2005-ci ildə Gürcüstandan 175,8 min dollarlıq humanitar 
yardım Azərbaycana gətirilmiş, Gürcüstana isə dəyəri 112,9 min 
dollarlıq yardım göndərilmişdir. Bu müddətdə Qazaxıstandan 
8,4 min dollarlıq humanitar yardım alınmış, oraya isə 7,8 min 
dollarlıq yardım edilmişdi. Özbəkistandan dəyəri 3,5 min dollar 
olan yardım alınmış, oraya isə 3 min dollarlıq yardım göndəril- 
mişdir (19,750). Bu müddətdə Türkiyədən isə 3054,6 min 
dollarlıq humanitar yardım alınmış, oraya isə 9 min dollarlıq 
humanitar yardım göndərilmişdir (19,746).

“İpək yolu” proqramına qoşulmuş ölkələrlə humanitar əlaqə- 
lərin bu cür genişlənməsi, təbii ki, bu ölkə xalqlannın bir-birinə 
yaxınlaşmasına, münaqişəli regionlarda əhalinin zəruri ehtiyac- 
larının ödənilməsinə, son nəticədə sabitliyin yaradılmasına, dün- 
yanın qlobal problemlərinin həllinə geniş imkanlar açır.

Göründüyü kimi, “Yeni İpək yolu”nun yaradılması qədim 
dövrdə olduğu kimi, müasir dövrdə də xalqlann nəinki iqtisadi, 
eyni zamanda elmi, mədəni, humanitar əlaqələrinin inkişafma, 
qarşılıqlı zənginbşməsinə, elmi-texniki və mənəvi dəyərlərin 
mübadiləsinə geniş imkanlar açmışdır. Belə bir həqiqəti dünya 
xalqları dərk etməyə başlamışdır ki, yalnız qarşılıqlı elmi və 
mədəni əlaqələr sayəsində bəşəriyyəti narahat edən qlobal 
problemlərin həllinə, humanist, sivil cəmiyyətin yaradılmasma, 
iqtisadi tərəqqiyə nail olmaq mümkündür.



NƏTİCƏ

XX əsrin sonlannda dünyanın siyasi mənzərəsində əsaslı 
dəyişikliklərin baş verməsi, dinc birgəyaşayış anlayışının ümum- 
bəşəri düşüncənin əsasını təşkil etməsi, köhnə imperiyalann 
dağıdılması ilə iqtisadi nüfiız dairələrinin, yeni güc mərkəzlərinin 
formalaşması, postsovet məkanında yeni müstəqil dövlətlərin 
yaramnası, bazar münasibətlərinə keçilməsi keçmişdə mövcud 
olmuş Şimal nəqliyyat yollanndan asılılığa son qoyulmasını, 
iqtisadi blokadanın aradan qaldınlmasını tələb edirdi. Mərkəzi 
Asiya və Qafqazdan Avropaya birbaşa çıxmağa imkan verən 
əlverişli ticarət yolunun yaradılması ilə Avropa və Dünya 
bazarına sərbəst çıxışın təmin edilməsi, dünya birliyinə iqtisadi, 
siyasi və mədəni baxımdan daha geniş formada inteqrasiya 
həyati zərurətə çevrildi. Yalnız bu yolla güclü milli iqtisadiyyatm 
yaradılması, dövlətçiliyimizin iqtisadi və siyasi cəhətdən möh- 
kəmləndirilməsi təmin edilə bilərdi.

Belə bir şəraitdə “Tarixi İpək yolu”nun yeni formada dirçəl- 
dilməsi Azərbaycan xalqmın tarixi taleyində mühüm rol oynadı. 
Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanın qoşulduğu və 
həyata keçirdiyi “Yeni İpək yolu” layihəsi ölkəmizin gələcək 
inkişafı baxımından эп uğurlu addımlardan biri oldu. Bu proses 
infrastruktur sahələrinin yenidən qurulması, ölkə iqtisadiyyatının 
dinamik inkişafı, xarici iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsi, qlobal- 
laşan dünya ilə inteqrasiya proseslərinin genişlənməsi, region 
ölkələrində sabitliyin, sosial-iqtisadi tərəqqinin təmin edilməsi 
baxımından çox böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur.

Bərpa prosesinə qədərki dövrdə Azərbaycan Respublikasında 
mövcud nəqliyyat sistemi və yol təsərrüfatı qeyri-qənaətbəxş 
vəziyyətdə olmuş, onun daxili imkanlar hesabına yenidən qurul- 
masının ciddi çətinliklə müşayiət olunması aydmlaşmışdır. Bun
dan sonrakı dövrdə “Tarixi İpək yolu”nun Ьэфаз1 ideyasının 
gerçəkləşdirilməsi istiqamətində gərəkli addımlar atılmışdır. Bu



prosesə aparan tarixi yolda, “Yeni İpək yolu”nun yaradılmasında 
ölkə başçısı Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi tədbirlərin, Avropa 
Birliyinin “Tasis”, “TRASEKA” proqramlan çərçivəsində hazırla- 
diqlan texniki və investisiya yardım layihələrinin reallaşdınlma- 
sının böyük əhəmiyyəti olmuşdur.

“Tarixi İpək yolu”nun bərpası ilk növbədə iqtisadi xarakterli 
zərurətdən irəli gəlmiş, həm milli regional, həm də beynəlxalq 
iqtisadi şərtlə bağlı olmuşdur. Вэгра prosesinin milli, regional 
iqtisadi nəticələri aşağıdakılar olmuşdur:

-  Respublikamızm və müstəqilliyini əldə etmiş digər region 
ölkələrinin Rusiyadan olan nəqliyyat, iqtisadi asılılığına son qo- 
yulmuş, Avropa və dünya bazanna müstəqil çıxış təmin edilmişdir;

-  Milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat və digər 
infrastruktur sahələrinin dünya standartlanna uyğun yenidən 
qurulması üçün xarici investisiyanın ölkə iqtisadiyyatına cəlb 
edilməsi mümkün olmuşdur;

-  Bazar iqtisadiyyatının uğurla inkişaf etdirilməsi, elmi-tex- 
niki nailiyyətlərin, yeni texnologiyalann ölkə iqtisadiyyatına tətbiq 
edilməsi geniş miqyas almışdır;

-  Ixrac və tranzit daşımalannın həcmi genişlənmiş, bu proses 
ölkənin valyuta ehtiyatının artmasında, etibarlı büdcə siyasətinin 
formalaşdınlmasında böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur;

-  Ölkəmizin və region ölkələrinin milli iqtisadi təhlükəsizliyi 
möhkəmlənmişdir;

-  Nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti yeni iş yerlərinin açılmasına, 
ciddi sosial problem olan işsizliyin aradatı qaldınlmasına imkan 
yaratmışdır;

-  Ölkə üçün gəlirli sahə sayılan turizmin daha geniş miqyasda 
inkişaf etdirilməsi mümkün olmuşdur;

-  Ekoloji tarazlığm pozulmasının qarşısınm alınması üçün 
bu istiqamətdə kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir;

-  “Yeni İpək yolu”nun yaradılması ilə əlaqədar infrastruktur 
sahələrinin müasir tələblər baxımmdan idarəetmə qabiliyyəti olan 
yüksək ixtisaslı, peşəkar kadr potensialı formalaşdırılmışdır;

-  Ən müasir rabitə və informasiya texnologiyalannm tətbiq 
edilməsinə başlanmışdır;



-  İnfrastruktur sahələrinin inkişafı ilə əlaqədar xalq təsərrüfa- 
tının bütün sahələri, xüsusən nəqliyyatla bağlı neft sənayesinin, 
neft maşınqayırma sənayesinin, neft-kimya və digər sahələrin 
inkişafı sürətlənmişdir;

-  Nəqliyyat dəhlizi neft strategiyasının reallaşdınlmasında 
önəmli rol oynamışdır.

“Tarixi İpək yolu”nun bərpası həmçinin beynəlxalq xarak- 
terli iqtisadi nəticələr doğurmuşdur. Bunlar aşağıdakılardır:

-  Yeni geosiyasi şəraitdə dünyanın əsas güc mərkəzlərinin 
Xəzər hövzəsinin eneıji mənbələrinə sahib olmaq səyləri çoxal- 
mışdır;

-  Müstəqillik əldə etmiş postsovet məkanındakı ölkələrə müx- 
təlif layihələr əsasında Avropa Birliyinin, beynəlxalq maliyyə 
qurumlannın yardım göstəraıək imkanlan yaramnışdır;

-  Avropa ilə Asiya arasında əlverişli nəqliyyat əlaqəsi yara- 
dılmış, yeni bazarlara çıxış əldə edilmişdir;

-  Müstəqillik əldə etmiş ölkələrə bazar iqtisadiyyatının inki- 
şaf etdirilməsi və digər ölkələrin iqtisadi təzyiqlərindən xilas olması 
üçün şərait yaranmışdır;

-  Müstəqillik qazamnış postsovet ölkələrinin dünya birliyinə 
inteqrasiyası sürətlənmiş, beynəlxalq этэк  bölgüsündə iştirak 
etmələri mümkün olmuşdur;

-  Dənizə çıxışı olmayan Mərkəzi Asiya ölkələrinin dəhliz 
vasitəsi ilə Avropa və Dünya bazanna sabit çıxışı təmin olmımuş- 
dur;

-  Xəzər və Qara dəniz regionu ölkələrinin Transavropa şəbə- 
kəsi və Krit dəhlizləri ilə birləşdirilməsi imkam yaranmışdır;

-  “İpək yolu” Şərqi Asiya ölkələrinin avtomobil yollan 
arasında müntəzəm əlaqələr yaradılmasını mümkün etmişdir;

-  “Yeni İpək yolu” regional təşkilatlar -  GUAM, Qara Dəniz 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və MDB çərçivəsində əməkdaşlı- 
ğın genişləndirilməsinə imkan vermişdir.

XX əsrin sonlannda dünyanm siyasi mənzərəsində əsaslı 
dəyişikliyin baş verməsi, birqütblü siyasi sistemin formalaşmağa 
başlaması, imperiyaları iqtisadi nüfuz dairələrinin əvəz etməsi 
beynəlxalq inkişafı тйэууэп edən başlıca istiqamətlərdən birinə



çevrilmişdir. Dünya siyasətində mərkəzdənqaçma meyillərinin 
sürətlənməsi inteqrasiya proseslərinin artması ilə xarakterik 
olmuşdur. Bu proseslərin reallaşdınlmasında “Yeni İpək yolu” 
da mühüm rol oynamışdır.

Yeni geosiyasi şəraitdə dünyanın əsas güc mərkəzləri olan 
ABŞ, Avropa Birliyi, Yaponiya kimi ölkələrin Cənubi Qafqaz və 
Mərkəzi Asiya regionlannda öz mövqelərini möhkəmləndirmək 
uğrunda rəqabət mübarizəsinin güclənməsi müşahidə olunmuş, 
Cənubi Qafqaz, xüsusilə Azərbaycan öz təbii sərvətləri və əlve- 
rişli coğrafi məkanda yerləşməsi ilə adı çəkilən dövlətlərin 
geosiyasi maraq dairəsinə daxil edilmişdir. Ona görə də “İpək 
yolu”nun bərpası prosesi beynəlxalq siyasi aspektlərə də malik 
olmuşdur. “İpək yolu”nun bərpasının çox mühüm siyasi nəticə- 
sindən biri ABŞ, Avropa Birliyi, Türkiyə, Yaponiya kimi dövlət- 
lərin strateji maraqlan ilə TRASEKA proqramına qoşulmuş 
ölkələrin konkret milli maraqlarmın six surətdə əlaqələndirilməsi 
olmuşdur. ABŞ-ın bölgədə başlıca strateji marağı, hər şeydən 
əwəl, Cənubi Qafqaz respublikalannı Rusiyanm, Iranın, Çinin 
təsirlərindən qorumaq, ikincisi, bu regionun bazar iqtisadiyyatı 
və qərb demokratiyasma uyğun inkişafina yardım göstərilməsi, 
üçüncüsü, Xəzər hövzəsinin zəngin karbohidrogen ehtiyatlan 
hesabına ABŞ-ın və onun müttəfiqlərinin eneıji təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi, ABŞ-ın İran körfəzindən olan eneıji asılılığına 
son qoyulması, nəhayət, Cənubi Qafqazda, Mərkəzi Asiyada 
sərfəli bazarlara sahib olmaq, region ölkələrində münaqişələrin 
həllinə kömək göstərmək, sülhün, sabitliyin təmin edilməsinə 
yardım etməkdir.

Avropa Birliyinin “İpək yolu”nun bərpasındakı konkret məq- 
sədləri bu qurumun beynəlxalq və özəl maliyyə institutlannın 
cəlb edilməsi ilə “Tasis”, “TRASEKA” proqramlanna uyğun 
texniki və investisiya yardım layihələrinin Qafqaz və Mərkəzi 
Asiya ölkələrində həyata keçirilməsini təmin etmək, infrastruk- 
tur sahələrinin dünya standartlanna uyğun yenidən qurulmasına 
yardım göstərmək, müstəqillik əldə etmiş region ölkələrinin 
Rusiyadan yan keçməklə TRASEKA nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə 
Avropa və dünya bazanna müstəqil çıxışını təmin etmək, həmin



nəqliyyat dəhlizinin Transavropa şəbəkəsi ilə birləşdirmək, region 
ölkələrində bazar iqtisadiyyatınm inkişafina kömək etmək, dünya 
birliyinə inteqrasiya proseslərini, qarşılıqlı faydalı ticarət əlaqə- 
lərini genişləndirmək, beynəlxalq этэк bölgüsünün dərinləşdi- 
rilməsinə, elmi, mədəni dəyərlərin dialoquna kömək göstərməkdir.

‘İpək yolu”nun bərpasınm milli regional siyasi şərtləri milli 
infrastruktur sahələrinin beynəlxalq təşkilatlann və maliyyə 
qurumlannm köməyi ilə dünya standartlanna uyğun yenidən 
qurulması, milli strateji maraqların qorunması üçün dünya və 
Avropa bazarlanna altemativ nəqliyyat yollannm yaradılması, 
Rusiyadan olan nəqliyyat iqtisadi asılılığa son qoyulması, milli 
iqtisadiyyatm inkişafma, dövlətçiliyimizin iqtisadi və siyasi cəhət- 
dən gücləndirilməsinə, ölkəmizin dünyada tanmmasma daha 
əlverişli şərait yaradılması olmuşdur. Digər tərəfdən “Ipək 
yolu”nun bərpası ilə bağlı dünyanın super güclərinin iqtisadi və 
siyasi maraqlannın təmin edilməsi isə öz növbəsində Azərbay- 
can həqiqətlərinin dünyaya çatdınlmasında, Qarabağ problemi- 
nin həllində, Xəzərin statusu və sair kimi siyasi məsələlərdə 
ölkəmizə siyasi dəstəyin artınlmasına, türk xalqlannm iqtisadi, 
siyasi və mənəvi birliyinin möhkəmləndirilməsinə, region ölkələri 
ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə, sülhün, sabitliyin təmin 
edilməsinə ciddi kömək göstərmişdir.

“İpək yolu”nun bərpası humanitar yüklərin daşınmasında, 
narkotik vasitələrin bu marşrutla qanunsuz dövriyyəsinin qarşı- 
smın alınmasmda, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə, müasir 
dünya inkişafmın qlobal problemlərinin həllində olduqca mühüm 
rol oynayır və gələcəkdə bu rolun artacağı şübhə doğurmur.

Respublikamızda nəqliyyat və rabitə sisteminin inkişafı və 
yenidən qurulması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, nəqliyyat 
sahələrinin beynəlxalq nəqliyyat qurumlanna üzv olması, bey- 
nəlxalq konvensiya və sazişlərə qoşulması, öz fəaliyyətbrini 
həmin konvensiya və sazişlərin təbbbrinə uyğunlaşdınlması, 
layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində görülən işlər, xalq 
təsərrüfatınm ümumi inkişafına, dövbtimizin iqtisadi qüdrətinin 
artınlmasına, demokratik imicinin formalaşmasına böyük təsir 
göstərmişdir. Layihələrin reallaşdınlmasında Beynəlxalq ma-



liyyə qurumlanndan Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, 
Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Bankının, Islam Inkişaf 
Bankmın rolu xüsusi qeyd olunmuş və müxtəlif illərdə adı- 
çəkilən beynəlxalq maliyyə qurumlannın TRASEKA layihələ- 
rinin reallaşmasına göstərdiyi yardımlar öyrənilmişdir. “Yeni 
Ipək yolu”nun yaradılması ilə əlaqədar rabitənin inkişafı istiqa- 
mətində görülən işlər, xüsusilə Bakı ilə Böyük-Kəsik dəmir yolu 
stansiyası arasmda fiber optik kabel xəttinin çəkilməsi nəticəsində 
respublikamızın 20 ölkənin ərazisindən keçərək Frankfurtdan 
Şanxayadək uzanan 24 min km-lik fiber optik kabel xəttinə 
qoşulması Azərbaycanı nəqliyyat sahəsində olduğu kimi, rabitə 
sahəsində də tranzit ölkəyə çevirmiş, dünya informasiya məka- 
nına inteqrasiya olunması imkanlannı artırmışdır. informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalannm inkişafma dair milli strate- 
giyanm reallaşdınlması ölkəmizin sosial-iqtisadi tərəqqisində, xalq 
təsərrüfatınm inkişafında önəmli rol oynamışdır. “İpək yolu”nun 
bərpası dövründə nəqliyyat sektorunda nəqliyyatın müxtəlif 
növləri üzrə yükdaşımalann həcmi kəskin surətdə yüksəlmiş, 
həm də bu zaman respublika üzrə ümumi yükdaşımada ilkin yeri 
avtomobil nəqliyyatı, sonrakı yerləri isə dəmir yolu və dəniz 
nəqliyyatı tutmuşdur. Bəhs olunan dövrdə Avrasiya nəqliyyat 
dəhlizinin fəaliyyətində isə əsas yeri dəmir yolu və dəniz nəq- 
liyyatı tutmuşdur. Azərbaycanın dəniz qapısı sayılan Bakı dəniz 
limanı “İpək yolu”nun bərpasında, fəaliyyətində əsaslı rol oyna- 
mışdır. Bu limanda Avropa Birliyinin köməyi, “Tasis”, “TRASEKA” 
proqramlan çərçivəsində həyata keçirilən layihələr, aynlmış yar- 
dımlar əsasında apanlan yenidənqvııma işləri, ən müasir tələb- 
1эгэ uyğun maddi-texniki təchizatın yaradılması istiqamətində 
görülən işlər öyrənilmişdir. Avrasiya nəqliyyat dəhlizi ilə tranzit 
yüklərin daşmmasında, Avropa və Asiyamn iqtisadi və siyasi baxım- 
dan əlaqələndirilməsində onun əhəmiyyəti daha da artmışdır.

Bakı limanınm ölkəmizin vahid nəqliyyat sistemindəki əhə- 
miyyəti, xalq təsərrüfatının inkişafındakı rolu, Şərqlə Qərbi bir- 
ləşdirən tranzit qovşağı kimi nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyətində 
strateji mövqeyi də güclənmişdir. Ümumiyyətlə, “İpək yolu”nun 
fəaliyyətində liman təsərrüfatı mühüm yer tutmuşdur. Onun



bərpa və inkişafi, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, ticarət əla- 
qələrinin genişləndirilməsinə, inteqrasiya proseslərinin sürətlən- 
məsinə böyük təkan vermişdir. Bu prosesin həyata keçirilmə- 
sində respublika rəhbərliyinin təşkilatçılıq fəaliyyətinin, Avropa 
Komissiyasının, Beynəlxalq maliyyə qurumlannın böyük köməyi 
olmuşdur.

Avtomobil yollarmın və nəqliyyat arteriyasının normal 
fəaliyyəti üçün böyük önəm daşıyan gömrük sisteminin yenidən 
qurulması və inkişafına istiqamətlənmiş texniki və investisiya 
yardım layihələrinin böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Gömrük siste
minin vəziyyətinə aydınlıq gətirilmiş, avtomobil yollarınm və 
gömrük keçid məntəqələrinin ‘İpək yolu”nun fəaliyyətində, tica- 
rət əlaqələrinin inkişafında, nəqliyyat dəhlizinin rəqabət qabiliy- 
yətinin artırılmasında avtomobil yollannın yüksək səviyyədə 
beynəlxalq standartlara uyğun yenidən qurulmasının, gömrük 
keçid prosesinin sadələşdirilməsinin, gömrük tariflərinin aşağı 
salınması böyük rol oynamışdır. Ölkəmizin iqtisadi təhlükəsiz- 
liyinin təmin edilməsində gömrük xidməti orqanlannın rolu daha 
da artmışdır. Müstəqillik illərində bu orqanlann fəaliyyətinin 
yeni əsaslar üzrə formalaşdırılması, maddi-texniki bazasının ge- 
nişləndirilməsi, beynəlxalq qurumlara, xüsusilə Ümumdünya 
Gömrük Təşkilatına üzv olması, bu sahədə mövcud olan beynəl- 
xalq konvensiya və sazişlərə qoşulması, öz fəaliyyətini beynəlxalq 
tələblər baxımmdan qurması istiqamətində baş verən yeniliklər 
öyrənilmiş, müəyyən edilmişdir ki, dünya təşkilatlannın və bey- 
nəlxalq maliyyə qurumlannın Azərbaycan gömrük təşkilatına 
göstərdiyi yardımlar, həmçinin bu sahədə lazımi kadr potensia- 
lının formalaşdınlması nəticəsində gömrük xidmətindən ölkə 
büdcəsinə keçiribn vəsaitbrin həcmi ibəil artmışdır. Gömrük 
orqanlan Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi möhkəmbnməsində, 
respublikamızın valuta ehtiyatlarmm artmlmasmda, etibarlı büdcə 
siyasətinin formalaşmasında, ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsində, milli strateji maraqlanmızın etibarlı mühafi- 
zəsində, demokratik imicinin formalaşmasında əsaslı rol oynamışlar.

Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində nəqliy- 
yatın müxtəlif növləri vasitəsilə həyata keçirilən yükdaşınmalann



vəziyyətinin, yük, tranzit və səmişin daşımalanndan əldə edilən 
gəlirlərin və yük dövriyyəsi kimi proseslərin dinamikasının 
təhlili göstərmişdir ki, müstəqilliyin ilk illərində bu sahədə 
geriləmələr olmuş, 1997-ci ildən sonrakı dövrdə isə artım baş 
vermişdir. Bütün bu proseslər araşdınlaraq belə bir elmi qənaət 
əldə edilmişdir ki, müstəqilliyin ilk illərində baş verən gerilə- 
mələrin əsas səbəbləri SSRİ-nin süqutu, təsərrüfat əlaqələrinin 
qınlması, Qarabağ müharibəsinin davam etməsi, Rusiya tərəfin- 
dən nəqliyyat blokadasının yaradılması ilə bağlı olmuş, 1997-ci 
ildən sonrakı iqtisadi dirçəliş isə Heydər Əliyevin yenidən haki- 
miyyətə gəlməsi, ölkədə iqtisadi və siyasi sabitliyin yaradılması, 
“Əsrin müqaviləsi” və digər neft müqavilələrinin imzalanması, 
“Tarixi İpək yolu”nun bərpası kimi uğurlu iqtisadi strategiyanın 
həyata keçirilməsi, xarici kapitalm ölkə iqtisadiyyatına geniş 
şəkildə cəlb edilməsi, Avropa və dünya bazanna çıxışı təmin 
edən altemativ nəqliyyat xəttinin yaradılması ilə bağlı olmuşdur.

Ölkə başçısı İlham Əliyevin “Regionlarm sosial-iqtisadi inki- 
şafının sürətləndirilməsi haqqında” sərəncamı ilə əlaqədar “Azər- 
baycan regionlannın sosial-iqtisadi inkişafına dair 2004—2008-ci 
illər üçün dövlət proqramı”nın hazırlanması, regionlarm sosial- 
iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi istiqamətində məqsədyönlü 
siyasəti kadr hazırlığı və işsizlik probleminin həll edilməsində 
müsbət irəliləyişə səbəb olmuş, yeni iş yerləri açılmış, yoxsul- 
luğun səviyyəsi ildən-ilə aşağı düşmüş, əhalinin real gəlirləri 
artmış, həyat şəraiti nisbətən yaxşılaşmışdır.

“İpək yolu”nun bərpası prosesi ilə əlaqədar nəqliyyat axmla- 
nnm çoxalması ətraf mühitin mühafizəsinə diqqətin artmlmasını 
zəruri etmişdir. Bu istiqamətdə Avropa Komissiyasının köməyi, 
respublika rəhbərliyinin məqsədyönlü fəaliyyəti mühüm rol 
oynamışdır. Milli Məclis bu sahədə 15 beynəlxalq konvensiyanı 
ratifikasiya etmiş, ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar bir sıra 
zəruri qanunlar qəbul edilmişdir ki, bunun da ekoloji tarazlığın 
qorunmasında böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Müəssisələrdə atmos- 
ferin çirklənməsinin qarşısını alan xüsusi qurğulann quraşdı- 
nlması, yeni meşələrin salmması, ətraf mühitin mühafizəsi ilə 
əlaqədar əhalinin maarifləndirilməsi, monitorinqlərin keçirilməsi,



nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan yanacaqların tərkibinin 
yaxşılaşdınlması, Qəbələ radiolokasiyasının ətraf mühitə və 
canlılara olan mənfi təsirinin qarşısının alınması üçün müəyyən 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu tədbirlərin əhalinin sağlam- 
lığınm, həyat şəraitinin yüksəldilməsində, ölkə ərazisində baş 
verə biləcək ekoloji böhranın aradan qaldınlmasında, hava, su, 
toфaq və atmosferin çirklənməsinin qarşısının alınmasmda böyük 
əhəmiyyətə malik olmuşdur.

“İpək yolu”nun bərpasınm elm və mədəniyyətlərin sintezində, 
turizmin inkişafında və humanitar missiyalann həyata keçirilmə- 
sində də böyük rolu olmuşdur. İpək yolu bütün tarixi dövrlərdə 
olduğu kimi, müasir dövrdə də elmi, mədəni əlaqələrin genişlən- 
məsinə, müasir dünyanm qlobal problemlərinin həllinə, Qərb 
mədəni dəyərlərinin postsovet məkanında müstəqil dövlətlərə 
sürətlə nüfuz etməsinə şərait yaratmışdır. Həm də bu prosesdə 
Qərb mədəniyyətinin milli mədəniyyətlərə olan mənfi təsirlə- 
rinin qarşısmın alınması, səmərəli cəhətlərinin qəbul edilməsi, 
eyni zamanda milli mənəvi dəyərlərin passiv şəkildə qalmayaraq 
dünya ölkələrinə yayılması, ümumbəşəri dəyərlərin zənginləşdi- 
rilməsində rolu artmışdır.

‘İpək yolu”nun Ьэфав1 ilə əlaqədar bu yolun keçdiyi эга- 
zilərdə mənəvi, mədəni dəyərlərin mübadiləsində mühüm vasitə 
olan turizmin inkişaf imkanlan, xalqlann bir-birinin elmi, mədəni 
tarixi ənənələri ilə tanış olması, region ölkələrində sülhün, sabit- 
liyin təmin olunmasında bu əlaqələrin əhəmiyyəti əsaslı şəkildə 
yüksəlmişdir.

Müasir dünyada baş verən hadisələrdə уэ ölkəmizdə сэгэуап 
edən siyasi proseslərdə “Yeni İpək yolu”nun Ьофавтт və onunla 
bilavasitə əlaqədar olan Azərbaycan neftinin rolu təkzibedilməz- 
dir. Bu, aşağıdakı amillərlə bağlıdır.

-  Regional və beynəlxalq əməkdaşlıq canlanmış, Azərbaycan 
Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrilmişdir;

-  Avropa və Asiyanı birləşdirən ən qısa yol seçilmiş və 
Azərbaycanın Avropa və dünya bazarlanna sərbəst çıxışı təmin 
edilmişdir;



-  “Yeni İpək yolu” üzərindəki ölkələr arasmda elmi, mədəni 
humanitar əlaqələr genişlənmiş, xalqlann bir-birini daha yaxından 
tanımasma imkan verəcək sivilizasiyalararası dialoqun inkişaf 
etdirilməsi baş tutmuşdur;

-  Yeni nəqliyyat dəhlizi Yaponiyadan tutmuş İngiltərəyədək 
böyük bir məsafəni əhatə etməklə təkcə ticarətin inkişafına deyil, 
həmçinin bu məkanda siyasi sabitliyin təmin edilməsinə xidmət 
etmişdir;

-  Təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycan iqtisadiyyatına, mədə- 
niyyətinə, ekologiyasına vurduğu zərbələrin dünya ictimaiyyə- 
tinə çatdınlması mümkün olmuşdur;

-  Ölkəmizin və regionun ölkələrinin mövcud kommunikasi- 
yalan müasir tələblərə uyğun yenidən qurulmuş, yükdaşımalann 
həcmi çoxalmağa başlamış, Xəzər neftinin nəqlində yeni pers- 
pektivlər açılmışdır;

-  Neft strategiyası ilə yanaşı, “İpək yolu” strategiyası da Azər- 
baycanm beynəlxalq nüfuzunun artmasma, demokratik imicinin 
yüksəlməsinə, ölkəmizin beynəlxalq birliyin dəstəyinə nail olma- 
sına şərait yaratmışdır;

-  Azərbaycan sosial-iqtisadi problemlərin həllində, о cümlə- 
dən işsizliyin aradan qaldınlması, xalqın həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsi, ətraf mühitin mühafizəsi və sair ciddi sosial prob- 
lemlərin həll edilməsində mühüm addımlar atmışdır;

“Yeni İpək yolu”nun yaradılması milli dövlətçiliyimizin 
böyük meman Heydər Əliyevin uğurlu strategiyasının mühüm 
tərkib hissəsi olaraq ölkəmizin siyasi və sosial-iqtisadi inkişa- 
fında yeni bir tarixi mərhələ açmışdır. Bunu ulu öndərimizin 
aşağıdakı sözləri bir daha təsdiq edir: “Böyük İpək yolu” keç- 
mişdən başlasa da, gələcəyə doğru gedən yoldur. Мэп inanıram 
ki, əgər əməkdaşlıq edə-edə, bir-birimizə hörmət bəsləyərək və 
bir-birimizi dəstəkləyərək bu yolda birgə getsək, o, xalqlanmızı 
firavanlığa və tərəqqiyə gətirib çıxaracaqdır” (23,7-8. 09.1998).
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Исаков Х.В.

Участие Азербайджанской Республики в восстановлении 
“Великого шёлкового пути” (1991-2005 гг.)

Резюме

В монографии впервые в азербайджанской историог
рафии комплексно исследуется восстановление Великого 
шёлкового пути, даётся анализ транспортно-экономического 
положения Азербайджанской Республики после распада СССР, 
научно обосновываются экономические и политические 
предпосылки восстановления Шёлкового пути, а также 
осуществляемые в этом направлении проекты Еврокомиссии. 
В работе нашла свое отражение роль восстановления Шёл
кового пути в перестройке и развитии Бакинского морского 
порта, дорожного хозяйства и транспортной системы Азер
байджанской Республики, в расширении её региональных и 
международных экономических связей, углублении научных 
и культурных связей республики со странами мира. Отдельно 
исследована проблема влияния восстановления Шёлкового 
пути на экологическую ситуацию в республике, выдвинуты 
практические предложения по её оздоровлению. В моно
графии раскрыто значение Шёлкового пути для развития 
туризма, формирования кадрового потенциала, отвечающего 
международным стандартам, открытия рабочих мест, разви
тия гуманитарных связей и предотвращения безработицы.

В работе особо отмечены большие заслуги Общенацио
нального лидера Гейдара Алиева в восстановлении Шёлко
вого пути, а также раскрыты вопросы оккупации территории 
Азербайджана Арменией, нанесшей огромный материальный 
ущерб экономике, экологии и культурному наследию страны.



Isakov H.V.

Participation of the Azerbaijan Republic in restoration 
of the “Great silk” way (1991-2005)

Summary

In the monography for the first time in the Azerbaijan histori
ography are in a complex investigated the restoration of the 
Great silk way. The analysis is given to a transport-economic sit
uation of the Azerbaijan Republic after disorder of the USSR, 
economic and political preconditions of restoration of the Silk 
way, and also projects of Euro commission carried out in this 
direction are scientifically proved. In work has found the reflec
tion a role of restoration of the Silk way to reorganizations and 
development of the Baku seaport, a road economy and transport 
system of the Azerbaijan Republic, in expansion of its regional 
and international economic relations, deepening scientific and a 
cultural contact of republic with the world countries. The prob
lem of influence of restoration of the Silk way on an ecological 
situation in republic is separately investigated, practical offers 
on its improvement are brought. In the monography value of res
toration of the Silk way for development of tourism, formation 
of personnel potential answering to the international standards, 
opening of workplaces, developments of humanitarian commu
nications and unemployment prevention is opened.

The big merits of National leader Heydar Aliyev in restora
tion of the Silk way are especially noted in the work. And also 
the question about heavy social and economic, ecological and 
cultural consequence of occupation by Armenia territories of 
Azerbaijan is taken up



Ön söz.......................................................................................... 7
Giriş.............................................................................................. 9

IFƏSİL. Bərpa prosesinə qədərki dövrdə Azərbaycan
Respublikası yol-nəqliyyat kompleksinin vəziyyəti..........25

IIFƏSİL. “İpək yolu”nun bərpasının tarixi zəruriliyi
2.1. “Qədim Ipək yolu”nun bərpası ideyasmın meydana

gəlməsi və reallaşdınlması tədbirləri.......................................42
2.2. “İpək yolu”nun bərpasının iqtisadi zəruriliyi............................ 63
2.3. “İpək yolu”nun bərpasının siyasi zəruriliyi.............................. 91
IIIFƏSİL. “İpək yolu”nun bərpası və Azərbaycanın iqtisadi inkişafı
3.1. Nəqliyyat sisteminin və rabitənin yenidən qurulmasmda

və inkişafmda “İpək yolu”nun rolu........................................ 116
3.2. Bakı dəniz limanınm yenidən qurulmasında

“İpək yolu”nun əhəmi^əti................................................... 138
3.3. Yol təsərrüfaümn və gömrük sisteminin yeniləşdirilməsində

“İpək yolu”nun rolu.............................................................. 158
3.4. “İpək yolu”nun fəaliyyətinin Azərbaycanm xarici iqtisadi

əlaqələrinə və büdcə siyasətinin formalaşmasına təsiri............ 181
IV FƏSİL. “İpək yolu”nun bərpası və Azərbaycanın sosial inkişafı
4.1. “İpək yolu”nun bərpasınm kadr hazırlığı və işsizlik

probleminin həllində rolu...................................................... 199
4.2. “İpək yolu”nun bərpası və ətraf mühitin mühafızəsi............... 210
4.3. Beynəlxalq elmi və mədəni əlaqələrin genişlənməsində

“İpək yolu”nun əhəmijyəti................................................... 223
4.4. Turizmin inkişafında və humanitar missiyaların həyata

keçirilməsində ‘İpək yolu”nun yaratdığı imkanlar................ 239
Nəticə........................................................................................254
Mənbələr və ədəbiyyat................................................................264
Резюме......................................................................................277



S»efTN q 
Q «3 ,j b

1986-cı lldərı

“Şərq-Qərb” Nəşriyyat evində çapa hazırlanmışdır

Buraxılışa məsul: Rasim Müzəffərli

Texniki redaktor: Rövşən Ağayev

Korrektor: Gültəkin Yusifova

Kompyuter səhifələnməsi: Yeganə Əsgərova

Üz qabığınm dizaynı: Nərgiz Əliyeva

Çapa imzalanmışdır 15.08.2011. 
Formatı 60x90 V16. Fiziki çap vərəqi 17,75. 

Sifariş N202. Tirajı 500.

“Şərq-Qərb” Nəşriyyat evinin mətbəəsində çap olunmuşdur
AZ 1123, Bakı, Aşıq Ələsgər küçəsi, 17
Tel.: (+99412) 370 68 03; 374 83 43
Faks: (+99412) 370 68 03; 370 18 49
www.eastwest.az

http://www.eastwest.az


İpəkyolu Beyrıəlxalq Bakı konfransı. 1998-ci il



Prezident Heydər Əliyevin yol-nəqliyyat infrastrukturunun 
vəziyyəti ilə əlaqədar görüşü

Prezident İlham Əliyev yol-nəqliyyat kompleksinin 
vəziyyəti ilə tanış olur



ARCTIC CK^AN

«Kazan
«Samara

iKRAIN/
Oonets’k

Urumqi M 0\:( '■()!.
Harbih

.Ankara - ?

7>Baghda
Ш ^ Л 1ЯА(7

k PACIFIC 
IOCEAN

Beiling

.L anzhou .

кл ■ ~/s
i  « / / •  Riyadh Я

New Delhi

- W I g İ r

lffiERW A R A B I A

İpək yolu xəritəsi

AZƏKBAYCANIN AVRASİVA ÖI.KƏLORAKa S!



Traseka nəqliyyat dəhlizində foaliyyət göstərən 
“Prezident Heydər Əliyev” tankeri

Traseka nəqliyyat ddhtizindd fəaliyyət göstərən 
“Professor Əziz Əliyev ” tankeri


