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İQTISADİ  DİPLOMATİYA 

 
Xülasə 

Məqalə iqtisadi  diplomatiyanın bəzi problemlərinə həsr edilib. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, hər bir döv-

lət  öz xarici siyasətində iqtisadi maraqları güdməkdədir və diplomatiya bir sıra hallarda bəzi iqtisadi prob-
lemlərin həll edilməsinə  müdaxilə edir.  

Açar sözlər: iqtisadi diplomatiya, xarici iqtisadi siyasət, iqtisadi problemlər, dünya iqtisadiyyatı. 

 

GİRİŞ 

Mübadilə, istehsal, bazarlar, maliyyə axınla-

rının qloballaşması qarşılıqlı bağlılıqda olan 

dünyada dövləti öz rolunun müəyyən edilməsi 

problemi qarşısında qoyur. Diplomatik xidmət 

dövlətin idarəetmə sahəsi olaraq, bu çağırışlara 

adekvat cavab vermək zərurətini daha çox hiss 

edir. Əlbəttə, tarixi baxımdan diplomatiya xari-

ci iqtisadi münasibətlər sahəsində mühüm rol 

oynamışdır. Diplomatik münasibətlər olmadan 

kommersiya əlaqələri nə müəyyən edilə, nə də 

inkişaf edə bilməzdi. Beynəlxalq müqavilələrdə 

ticarətin çiçəklənməsi üçün tacirlərin hüquq və 

vəzifələrini müəyyən etmək lazım idi (3).  

 

Diplomatiya tarixinə qisa baxış 

Tacirlər öz mallarını əsas nəqliyyat magist-

rallarından sərbəst keçirmək üçün, və ya belə 

yollara malik olan dövlətlər ticarətin müdafiəsi 

üçün razılaşmalar imzalamalı idi. Ancaq belə 

razılaşmalar olduğu təqdirdə normal ticarətdən 

danışmaq olardı. Beləliklə, iqtisadi diplomati-

yanın mövcudluğunun özlüyündə mahiyyətcə 

yeni heç nə yoxdur. Amma qədim, antik dövr-

lərdə və ya Orta əsrlərdə mövcud olan münasi-

bətləri nəzərdən keçirməklə kifayətlənsək, mü-

asir iqtisadi diplomatiya haqqında çətin ki, tam 

təsəvvür əldə edə bilək. Xatırlayırıq ki, müasir 

diplomatik sistem İntibah dövründə yeni tipli 

dövlətlərin formalaşma zamanı yaranmışdır. 

Həmin vaxtdan dövlətlərin və hökumətlərin iq-

tisadi maraqları xarici siyasət idarələrinin və 

daimi rezident səfirlərin işinin mühüm tərkib 

hissəsinə çevrilir. Söhbət əsasən ticarət mü-

badiləsindən gedir (7). Ona görə də, iqtisadi 

diplomatiyanın daha geniş yayılmış forması 

malların hərəkəti olmuşdur. 

Xalqlar arasında ticarət münasibətləri geniş-

lənir, özünəməxsus ―iqtisadi qloballaşması‖ 

haqqında danışmağa imkan verirdi. 1683-cü il-

də italyan alimi Montanari ―Pulun təbiəti haq-

qında‖ əsərində yazırdı: ―Yer kürəsində yaşa-

yan xalqlar arasında münasibətlər o səviyyəyə 

çatmışdır ki, bütün dünyanın bir şəhərə çevril-

məsi haqqında danışmaq olar. Bu şəhərdə bütün 

malların fasiləsiz olaraq hərracı keçirilir, bu-

rada hər kəs evdə oturub, pul vasitəsilə torpa-

ğın, heyvanların və insan sənayesinin hasil etdi-

yi hər şeyi əldə edə və onlardan həzz ala bilər. 

Heyrətamiz ixtiradır‖. 

Ticarət diplomatiyası Fransada IV Lyüdovi-

kin zamanında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Mü-

haribələrdən tükənmiş kral xəzinəsi daima dol-

durulmağa ehtiyac duyurdu. Kralın maliyyə iş-

lərinə baxan müşaviri Jan-Batist Kolber kom-

mersiya diplomatiyasını səylə inkişaf etdirməyə 

başladı, bu sahədə çoxlu uğurlar əldə etdi və 

bununla da, gözlənilən fəlakətin qarşısını aldı.   

XVIII əsrin ortalarından fransız  intellektual-

ları arasında belə bir fikir yarandı ki, kommer-

siya və ticarət əlaqələri və dövlətin əldə etdiyi 

gəlir beynəlxalq münaqişələrin qarşısının alın-

masında səmərəli vasitə ola bilər. Məsələn, 

Monteske təsdiq edirdi ki, dünya kommersiya-

nın təbii nəticəsidir, belə ki, birgə bizneslə məş-

ğul olan iki dövlət döyüşmək üçün həddən artıq 

bir-birlərindən asılıdırlar. 

Fransada inqilabdan əvvəlki dövrün islahat-

çıları bəyan edirdilər: ―Müharibələr epoxasını 

əvəz edən ticarət saatı başlayıb‖. Fiziokratlar 

tam əmin idilər ki, bu qədər uzun müddət ərzin-
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 də Avropanı parçalayan münaqişələrin dəf edil-

məsində sərbəst ticarət təbii vasitə olacaq. In-

sanların və ideyaların sərbəst hərəkəti ilə müşa-

yət olunaraq, o, hər hansı institutlara münasi-

bətdə dövləti və cəmiyyəti daha möhkəm bir-

ləşdirə bilər. 

Beynəlxalq münasibətlərdə iqtisadi amilə 

söykənmə Fransadakı fiziokratların, İngiltərədə 

utilitaristlər və radikalların siyasi diplomatiya 

təcrübəsinə və institutlarına eyni inamsızlıqla 

yanaşdığını göstərirdi. Onların fikrincə, Avro-

pada üç yüz il bundan əvvəl meydana gələn 

diplomatik sistem ən yaxşı halda acınacaqlı ma-

neə, pis halda isə, dünyaya təhlükə idi. Ümu-

miyyətlə diplomatiya lazımdırmı, onlar soruşur-

dular, axı dövlətlər arasında qarşılıqlı münasi-

bətlərin  əsil mahiyyətini ticarət və iqtisadi əla-

qələr təşkil edir?   

Onların mübahisələrinin arqumenti Venesiya 

idi. Venesiyanın çiçəklənməsi, onların fikrincə, 

siyasi alyanslarda iştirak etməməklə, beynəl-

xalq münasibətlərə nüfuzu isə-ancaq ticarətlə 

izah olunurdu. (Bu kifayət qədər əsassız müla-

hizədir, belə ki, Venesian respublikası Avropa 

tarazlıq sistemində fəal iştirak edir və nümunə-

vi diplomatik xidmətə malik idi). Gələcəkdə 

dövlətlərin siyasi razılaşmalar olmadan keçinə 

biləcəyi haqqında nəticəni ortaya gətirirdilər. 

Təbii qanunlara uyğun dünya müəyyənliyə görə 

ancaq ticarət razılaşmalarına ehtiyac duyurdu.  

Müasir ingilis tədqiqatçısı Anderson İntibah 

dövrünün əksər ingilis alimlərinin tarixi faktlara 

zidd olaraq, qüvvələrin tarazlıq sistemini guya 

ticarətin yaratdığını və onun mövcudluq döv-

rünün xarici ticarətin uğurları ilə müəyyən edil-

diyini təsdiq etdiyinə diqqət yetirirdi. Əlbəttə, 

bu ifrat nöqteyi-nəzərdir.  

Bununla belə Avropa və Şimali Amerikada-

kı sənaye inqilabı, müasir bank sisteminin inki-

şafı, bazar rəqabəti, xammalla ticarət, investisi-

ya axınları XIX əsrdə dövlətlərin iqtisadi prob-

lemlərinə xüsusi kəskinlik verirdi. Iqtisadi eks-

pansiyaya milli əzəmətin sübutu kimi baxılma-

ğa başladı. Müstəmləkə ticarəti problemlərinə 

daha çox diqqət yetirilirdi. 

Beləliklə, siyasət əsrinin bitdiyini zənn edən 

və siyasi münaqişələr və milli rəqabət üzərində 

qələbə çalmağa iqtidarı olan iqtisadiyyat əsrinin 

başlandığını təntənə ilə elan edən Prudon 1851-

ci ildə yazırdı: ―Bundan sonra siyasi mənada 

milliyyət, vətən yoxdur. Siyasi iqtisad bizim 

dövrün şahzadəsi və hakiminə çevrilib‖. 

Avropada olduğu kimi, ABŞ-da da xarici 

münasibətlərin ticarət əlaqələri üzərində qurul-

duğuna əmin idilər. Axı gəmiqayıranlar, ta-

cirlər, neft şirkətləri xarici dövlətlərlə sərbəst 

danışıqlar aparırdılar. Deməli, dövlət xidməti 

üçün biznesin hərəkəti ilə məşğul olan kon-

sulun tamamilə kifayət etdiyini zənn edirdilər. 

Doğrudan da, tarixi baxımdan konsulluqlar 

əsasən, ticarət maraqlarının təmin edilməsi 

üçün yaranmışdı. Orta əsrlərdə konsullar-əsa-

sən, hökumətləri tərəfindən ticarət etmək üçün 

xaricə göndərilmiş tacirlər idi. Səlib yürüşləri 

dövründə səlibçilərin Yaxın Şərqdə zəbt et-

dikləri ərazilərdə konsulun həm də inzibati və 

məhkəmə funksiyaları yaranır. Həmin dövrün 

hər hansı Aralıq dənizi ölkəsinin hakimi ilə mü-

qavilənin məzmununa avropalılar dərhal kom-

mersant və missionerlər üçün hərəkət sərbəstli-

yi haqqında bəndi, həmçinin, avropalıların yerli 

məhkəmələrdə mühakimə oluna bilməməsini 

nəzərdə tutan və onların işlərinin baxılmasını 

konsul məhkəməsi yurisdiksiyasına daxil edən 

toxunulmazlıq prinsipini əlavə edirdilər. XVII 

əsrin əvvəllərindən başlayaraq, avropa dövlətlə-

ri konsulu dövlət qulluqçusu hesab etməyə baş-

ladılar (Konsul müəssisələrini diplomatik xid-

mət nümunəsi hesab etmək o qədər də dəqiq tə-

səvvür edilmir).  

Bununla belə, zaman keçdikcə aşkar oldu ki, 

sərbəst ticarətin siyasi ziddiyyətlərə son qoya 

biləcəyi dünya liberalların əlçatmaz arzusu ola-

raq qalır. Almaniyada Bismarkın proteksioniz-

min xeyrinə seçimi bütün Avropada proteksio-

nist əhval-ruhiyyənin əhəmiyyətli dərəcədə art-

masına səbəb oldu. Fritrederçilik mövqeyin 

məşhur olmadığı Fransada son nəticədə yüksək 

tarif məhdudiyyətləri tətbiq olundu, bu ölkəni 

sərt proteksionizm məkanına çevirdi. Rusiya da 

bu yolla irəlilədi. XIX əsrin 70-ci illərinə Av-

ropada siyasi sərhədlər iqtisadi sərhədlərlə tam 

üst-üstə düşürdü. Xarici iqtisadi münasibətlər 

sahəsi daha çox  dövlətin əlində cəmlənirdi. 

Diplomatik xidmətin qarşısında yeni vəzifələr 

yaranırdı. Ticarət və maliyyə siyasəti tədricən 

peşəkar diplomatiyanın ayrılmaz hissəsinə çev-

rilir. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri lord  
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Palmerston deyirdi: ―İngiltərənin xarici siyasəti 

kommersantlara səs hüququnu təmin etməlidir‖. 

Belçikanın xarici işlər naziri onu təkrarlayırdı: 

―Sənayemiz satış bazarlarının axtarışı ilə məş-

ğul olduğu vaxt bizim nümayəndələr xaricdə, 

hər şeydən əvvəl, ticarət yolunu salmalıdırlar‖. 

Diplomat olmağı arzulayan Bismarka iqtisadi 

amilin vacibliyini dərk edən insanlar başlanğıc 

üçün Gömrük ittifaqı administrasiyasında xid-

mətə daxil olmağı tövsiyyə etdilər. Hökumət 

diplomatiyası ticarət yollarının təhlükəsizliyini 

təmin etməyə, müstəmləkələrin mənimsənilmə-

si və saxlanmasına, həmçinin, nüfuz sahələrinin 

təsisatı, ticarət razılaşmalarının bağlanması və 

sahibkarların fəal müdafiəsinə istiqamətlənmiş-

di. Diplomatların köməyilə çoxsaylı ticarət şir-

kətləri yaradılır, nüfuz sahələri müəyyən edilir, 

yeraltı sərvətlərin istismarına eksklüziv hüquq-

ların təqdim olunması haqqında müqavilələr 

bağlanırdı. Əsrin son onilliklərində hökumət 

diplomatik məqsədlərlə mal və kapital bazarla-

rına təzyiq göstərmək üçün öz nüfuzlarından 

həvəslə istifadə edirdilər. 1887-ci ildə gömrük 

böhranı dövründə İtaliya üçün bağlı olan fran-

sız  bazarı ancaq 1902-ci ildə İtaliya hökuməti 

İngiltərə və Fransa arasında müharibə halında 

bitərəfliyə riayyət etmək öhdəliyi götürdükdən 

sonra açıldı. 

Fransa diplomatiyası investisiyaları fəal su-

rətdə Osmanlı imperiyasına yönəldirdi. Misirin 

kreditorları əksər kontinental dövlətlərin diplo-

marik səmtinə təsir göstərə bilirdi. Konstantino-

polda fransız səfirinin türklərə yüksək faizləri 

zorla qəbul etdirmək cəhdləri ona ―msye 12 

faiz‖ ləqəbi hesabına başa gəldi. II Nikolayın 

maliyyə naziri S.Vitte Parisdə Fransa və Rusiya 

arasında maliyyə borclarının təqdim olunması 

haqqında diplomatik danışıqlar keçiriləndə öz 

agentini orada saxlamışdı. 

XX əsrin əvvəllərində Forin-ofis Türkiyədə 

alman investisiyalarının siyasi-strateji nəticələ-

rindən çox narahat idi. Ona görə də, o, Alma-

niyanın bu regionda irəliləməsinin qarşısını al-

maq məqsədilə, Fransa ilə özünəməxsus ―sənaye 

Antantasının‖ yaradılması haqqında danışıqlar 

apardı. Nəticədə Britaniya və Fransa diplomat-

ları bu regionda fəal hərəkət etmək üçün Lon-

donda, Parisdə və Konstantipolda biznesmen və 

bankirlərin konsorsiumunu yaratmağa başladılar.  

―XIX əsrin ikinci yarısına dünya əvvəllər 

görünməmiş səviyyədə iqtisadi cəhətdən birləş-

mişdi,-amerikalı tarixçilər R.Palmer və C.Kol-

ton bu dövrü təşbihlərlə xarakterizə edirlər,-hər 

bir region özünəməxsus ixtisaslaşmısdı, əsil 

dünya bazarı yaradılmışdı. Sərhədlərə baxma-

yaraq, mallar, xidmətlər, pullar, insanlar yerlə-

rini dəyişirdilər. Mallar dünya qiymətlərinə uni-

fikasiya olunmuş halda satılirdı. Bu tənzimlən-

məyən kapitalizmin əsil qalibiyyəti idi‖.  

Dünya bazarlarında ümumi ―oyun qayda-

larının‖ olmaması şirkətləri diplomatik aparata 

malik olan, sahibkarları müdafiə etməyə qadir 

olan hökumətə kömək üçün müraciət etməyə 

məcbur edirdi. 

Bütün bunlar dövlətin xarici iqtisadi əlaqələ-

rə artan nüfuzundan xəbər verirdi, bu da öz 

növbəsində xarici siyasətin həyata keçirilmə 

mexanizmi kimi diplomatiyaya dəqiq təcəssüm 

olunan iqtisadi ölçü verirdi.  

Xarici işlər nazirlikləri əsaslı surətdə xarici 

bazarlar və məhsullar haqqında məlumat təc-

hizatı ilə məşğul olmağa, onların məmurları 

borclar və tariflər haqqında danışıqlar aparmağa 

başladılar. Iqtisadi siyasət üzrə xüsusi departa-

mentlərin yaradılmasıına tələbat yarandı. Xarici 

nümayəndəliklərdə ticarət və kommersiya üzrə 

attaşelər yarandı. Belə şəraitdə iqtisadi diplo-

matiya xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi. (Düzdür, 

əksər tarixi tədqiqatçılar ―ticarət diplomatiyası‖ 

terminindən istifadə etməyə üstünlük verir, ―iq-

tisadi diplomatiya‖nı isə, ancaq XX əsrin son 

onilliklərinə aid edirlər).  

1850-ci ildə Sardin krallığının xarici siyasət 

idarəsinin islahatlarının gedişatında burada 

kommersiya və konsul işləri üzrə idarə yarandı 

ki, bu da altı il sonra iki- kommersiya və konsul 

şöbələrinə bölündü. Bu struktur 1861-ci ildə 

birləşmiş İtaliyanın xarici işlər nazirliyinin əsa-

sını təşkil etdi. 1865-ci ildə Forin-ofis kommer-

siya departamentini təşkil etdi. Ilk kommersiya 

attaşesi Britaniya səfirliyində Parisdə 1880-ci 

ildə yarandı, sonra bu vəzifələr Berlində, Kons-

tantinopolda, Pekin və İokohamda ingilis səfir-

liklərində yaradıldı. XIX əsrin son onilliklə-

rində Almaniya da xarici işlər nazirliyində mü-

vafiq departament yaradaraq, öz kommersiya 

attaşelərini xaricə yollamağa başladı. 1906-cı 
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 ildə fransız Ke d'Orse kommersiya attaşe kor-

pusu təsis etdi.  

Birinci dünya müharibəsi vaxtı iqtisadiyyat 

üzərində dövlət nəzarəti gücləndi. Müttəfiq döv-

lətlərin birgə fəaliyyəti hərbi və iqtisadi əmək-

daşlıgın əlaqələndirilməsini tələb edirdi. Bu 

əməkdaşlığa çoxlu sayda nazirlik və idarə cəlb 

olunmuşdu. Xaricə çoxsaylı missiyalar gön-

dərilir, səfirliklərlə yanaşı, bütün mümkün 

agentliklər öz fəaliyyətlərini inkişaf etdirirdi. 

Onlar silah, hərbi geyim tədarükü, ərzaq təc-

hizatı ilə məşğul olurdular. Müharibə edən döv-

lətlərdə bu növ xarici fəallığı əlaqələndirən bü-

tün mümkün komitə və komissiyalar yaradılırdı. 

Müharibə diplomatik xidmətə az  təsir gös-

tərmədi. Aşkar oldu ki, iqtisadi diplomatiya 

məsələləri, ehtimala görə, müharibədən sonra 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək. Forin-ofis de-

partamentlərindən birinin rəhbəri qeyd edirdi 

ki, gələcəkdə onun idarəsi ticarət və maliyyəni 

onun gündəlik fəaliyyət sahəsinə aid olmayan 

sahə kimi istisna edə bilməz. 

1919-cu ildə Ke d'Orse kommersiya və ti-

carət üzrə idarə yaratdı ki, bunun da nümayən-

dələri müharibədən sonra borc və təzminat mə-

sələləri üzrə əhəmiyyətli rol oynadılar. Britani-

ya xarici siyasət idarəsinin bu prosesdə fəal işti-

rakına xəzinə müqavimət göstərirdi, o, sonra-

dan da İngiltərənin ətraf aləmlə münasibətlərinə 

böyük təsir göstərməkdə davam etdi.  

Düzdür, köhnə məktəbin diplomatları iqtisa-

di maraq bələdçilərinin yeni rolu ilə dərhal razı-

laşmadılar.  

Hələ 1879-cu ildə Britaniyanın xarici işlər na-

ziri, laissez-faire doktrinasının qatı tərəfdarı lord 

Solcberi yeni dəyişiklərdən karıxmış vəziyyətdə 

idi. Əsilzadə-diplomatlar zənn edirdilər ki, 

diplomat ticarət və sahibkarlıq üçün yaxşı şəraiti 

təmin etməli olsa da, sifariş və konsessiya ar-

dınca qaçmaq onun vəzifəsinə daxil deyil. 

―Klassik‖ diplomatiya nümayəndələri necə 

deyərlər, böyük siyasəyin problemləri ilə məş-

ğul olmağa vərdiş ediblər. Kommersiya diplo-

matiyasına onlar ikinci dərəcəli məsələ kimi ba-

xırdılar. Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində 

Britaniyanın ticarət nazirliyi Rusiya imperiya-

sında silah müəssisələri haqqında məlumat əldə 

etmək məqsədilə Forin-ofisə müraciət etdi. Pe-

terburqdakı səfir ser Corc Byukenen nazirin 

sorğusuna cavab verərək, təkəbbürlə elan etdi: 

o, rus sarayında Əlahəzrəti təcəssüm etdirir, ti-

carət nazirliyi üçün mühasibat hesabatları isə, 

onun vəzifəsinə daxil deyilmiş. 

Digər ingilis səfiri isə, təsdiq edirdi ki, onun 

sələflərinə ticarətlə məşğul olmağı tapşırsaydı-

lar, onlar dəhşətə gələrdilər: onları tacir dükanın-

da işləməyə dəvət etmək daha yaxşı olmazdımı? 

Bununla belə, diplomatiya tarixçiləri bəzilə-

rinin bu sistemdə öz mənfəətini tez anladıqla-

rıını və şəxsi mənfəət naminə maliyyə spe-

kulyasiyaları ilə məşğul olmaqdan imtina etmə-

diklərini təsdiq edirlər. 

İkinci dünya müharibəsi mövcud iqtisadi 

qaydanı məhv etdi. 1945-ci ildən sonra bütün 

dünya iqtisadiyyatının bərpası problemi xüsusi 

kəskinliklə qarşıda dayandı. 1944-cü ildə Bret-

ton-Budsda valyuta-maliyyə konfransında BMT 

çərçivəsində yeni iqtisadi və maliyyə institutla-

rının yaradılması haqqında qərar qəbul olundu. 

Beynəlxalq Valyuta fondu dövlətlərarası val-

yuta əməkdaşlığına, ölkələr arasında valyuta-

hesablaşma münasibətlərinin tənzimlənməsinə, 

üzv-ölkələrin tədiyyə balansının tarazlığının 

saxlanmasına və valyuta kursunun tənzimlən-

məsinə yardım etmək məqsədi daşıyırdı. 

Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf bankı 

kredit institutu qismində Marşall planının həya-

ta keçirilməsini təmin edirdi.  

1947-ci ildə mübadilənin liberallaşmasına 

yönələn Tarif və Ticarət üzrə Baş saziş (TTBS) 

imzalandı. TTBS-in əsasını diskriminasiyadan 

imtina prinsipi təşkil edirdi ki, bu da daha sərfə-

li rejim konsepsiyasına qayıtmaq idi.  

Daimi əsaslarla ticarət və inkişaf üzrə konf-

rans fəaliyyət göstərməyə başladı. 

1929-cu ilin böhranını yada salıb, ―antitsik-

lik‖ xarakterli dövlət müdaxiləsinə inam yaran-

dı ki, bu da gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsin-

dən və tələb əsasında iqtisadiyyatın tənzimlən-

məsinin səmərəliliyinin artırılmasından ibarət 

idi (bu nəzəriyyələr müharibədən sonrakı ilk 

onilliklərdə Keynsin davamçıları tərəfindən in-

kişaf etdirildi).  

İkinci dünya müharibəsindən sonra baş ve-

rən müstəmləkəsizləşmə axarında inkifaf et-

məkdə olan ölkələrin diplomatiyası fəallaşdı. 

1963-cü ildə inkişaf etməkdə olan ölkələrin 77-

lik qrupu (indi 130) yarandı. 1988-ci ildə inki-
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şaf etməkdə olan ölkələrin ―G15‖ adını almış 

15-lik qrupu yaradıldı. O, Şimalla Şərq arasında 

diskussiyaların və əməkdaşlıgın inkişaf etdiril-

məsinin təşəbbüskarı və ―Böyük Yeddiliyin‖ 

opponenti olmalı idi.  

1947-ci ildən 1994-cü il arası ticarət raundu-

nun yeddi mərhələsi keçirildi ki, 1994-cü ildən 

bu danışıqlar ÜTT-nin qanadı altında aparılma-

ğa başlandı.  

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişafı 

ilə qarşılıqlı fəaliyyətin yeni formaları peyda 

oldu və yeni təşkilatlar yarandı. 1994-cü ildə 

TTBS Ümumdünya Ticarət təşkilatına (ÜTT) 

çevrildi, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf təşkila-

tı (İƏİT) da öz fəaliyyətini bütün qitələrə şamil 

etdi. Bazarların qloballaşması prosesi ilə əlaqə-

dar bu təşkilatlar universal istiqamətdə- həm 

tərkibinə, həm də gündəlik məsələlərinə müna-

sibətdə təkamül edirlər. (Bəzi, xüsusilə, fransız, 

belçika, alman tədqiqatçiları amerika iqtisadi 

sisteminin parametrlərinin yayılması kimi an-

laşılan ―qloballaşma‖ termini ilə çoxqütblü 

dünyada artan qarşılıqlı əlaqələri əks etdirən 

―mon-dializasiya‖ termininin fərqləndirilmə-

sinə cəhd göstərirlər.) Hər bir iştirakçının digəri 

ilə baglı olduğu öhdəliklər şəbəkəsi yaranır, 

əməkdaşlar birgə işlənib hazırlanmış qaydalara 

riayyət etmək üzrə qarşılıqlı öhdəliklər götü-

rürlər. Bu işlərin bugünkü vəziyyətini adi ikitə-

rəfli mübadilədən fərqləndirir. Dövlətlər bey-

nəlxalq ticarət sahəsində sərt çərçivəyə qoyulur: 

onlar razılaşma ilə nəzərdə tutulmayan birtərəfli 

qərarlar qəbul edə bilmir, retorsiya, birbaşa san-

ksiyalara müraciət edə bilmir, başqalarının riay-

yət etməmə səbəbindən öhdəliklərin yerinə ye-

tirilməsindən imtina edə bilmirlər. Maraqlıdır 

ki, BMT-nin maliyyə təşkilatlarında (ÜTT, 

BVF) qərarların qəbul edilməsinin, necə deyər-

lər, ―ölçülüb-biçilmiş‖ sistemi qəbul olunmuş-

dur. Belə təşkilatlarda dövlətlərə təqdim olunan 

səslərin sayı təşkilatlarda qəbul olunan meyar-

lara əsasən dəyişilir. Səsvermə zamanı təşkila-

tın özünün fəaliyyətinə qoyulan maliyyə əma-

nətinin ölçüsü nəzərə alınır, buna müvafiq ola-

raq, hər bir dövlət üzvlük haqqına proporsional 

səs sayına malikdir. Beynəlxalq iqtisadi təşki-

latlar müxtəlif ölkələrdə iqtisadi vəziyyəti mü-

şahidə edib, müvafiq strategiyanı işləyən iqtisa-

di diplomatiya institutu kimi milli diplomatiya 

strukturlarının öhdəsindən gələ bilmədikləri və-

zifələri yerinə yetirirlər. ―Bazarların mənim-

sənilməsi bu gün ərazilərin müdafiəsindən daha 

vacibdir‖. Elektron sistemlər milli birjaların 

məhvinə gətirib çıxarır. Peyk televiziyası milli 

qanunvericiliyin nəzarətini qeyri-mümkün edir. 

Xarici banklar milli ərazilərə müdaxilə edirlər. 

Cəmiyyət mürəkkəbləşdikcə qanunların, səmə-

rəli idarəetmənin və ədalət məhkəməsinin zəru-

riliyi daha çox hiss olunur. Belə şəraitdə dövlət 

ixracatçilar üçün əlverişli gömrük, vergi, hü-

quqi və digər normativ şəraitin yaradılması, 

dünya bazarlarında onların maraqlarını irəlilət-

mək, məlumat-məsləhət yardımı göstərməklə 

məşgul olmağa məcburdur. 

Bu gün iqtisadi diplomatiya ənənəvi xarici 

siyasət çərçivəsindən, yəni, xarici işlər nazirli-

yinin səlahiyyətləri hüdudlarından çıxan məq-

sədlər qarşıya qoyur. Tədricən daxili və xarici 

siyasət arasindakı hüdudlar daha şərti olur. Mü-

əssisələrin beynəlmiləşməsi və ya investisiya-

ların cəlb olunması ikitərəfli xarakter daşımır, 

bunlar bu və ya digər dövlətə və ya beynəlxalq 

təşkilata münasibətdə aparılan siyasətlə bağlı 

olmur, beynəlxalq hərəkətə çevrilir. Məhz buna 

görə də, iqtisadi profilli nazirliklər daha çox 

beynəlxalq  meydana çıxır, daxili struktur böl-

mələrin sırasına isə, beynəlxalq məsələlərin 

həllinə cavab verən strukturlar daxil edilir.    

Dövlətin iqtisadi diplomatiyasının artan rolu 

əsasən onunla izah olunur ki, bu gün dünyadakı 

vəziyyət XIX əsrin axırlarını xatırladır, həmin 

vaxt ―iqtisadi vəziyyət həddən artıq qeyri-sta-

billiyi ilə, əksər insanların vəziyyətinin hədsiz 

zəif olması ilə fərqlənir, regionlar digər region-

larla, insanlar bir-birləri ilə rəqabət aparırdı‖.  

Doğrudan da, iqtisadi qloballaşdırma prosesi 

80-ci illərin liberallaşma fonunda elə qaydaların 

yaranmasına səbəb oldu ki, burada hələ hamı 

üçün ümumi olan, qloballaşma prosesinin mü-

asir texnologiyaları ilə dəfələrlə sürətlənmiş tə-

ləbatlarla razılaşdırılan ―oyun qaydaları‖ işlən-

məmişdi. Özünəməxsus ―bazar cəngəlliklərinə‖ 

düşən əksər şirkətlər zəruri tənzimləyici mexa-

nizmin olmamasının qurbanlarına çevrildi. 

―Unutmayın: ticarət-müharibədir,-Belçikanın 

xarici ticarət naziri Pyer Şevalye xəbərdar edir-

di.-Dünya ticarətində hər şey bazarda öz payının 

əldə olunması  və ya saxlanılması xatirinə is-
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 tifadə olunur‖. Şirkətlər yüksək raqabətli mühit-

də yaşamağa cəhd göstərərək, öz hökumətləri tə-

rəfindən razılıq almağa cəhd göstərirlər. Onlar 

da milli biznesə diplomatik yardım göstərərək, 

onların görüşünə gəlirlər. Bəzən siyasi mülahi-

zələr səbəbindən dövlət şirkətləri bu və ya digər 

müqavilənin bağlanmasından qooruyur. 

Belə ki, Almaniyada nəzərdə tutulan bütün 

əqdlərin təxminən 10%-i siyasi səbəblərdən 

rədd olunur. Buna nümunə Türkiyəyə ―Leo-

pard-2‖ tanklarının göndərilməsi üzrə ixrac 

sövdələşməsinin taleyi göstərilə bilər. 2000-ci 

ildə federal ticarət Şurası bu razılaşmanı təqdir 

etdi. Iqtisadiyyat, müdafiə nazirliklərinin və 

kanslerin özünün müdafiəsilə Şuranın rəyi bu 

müqaviləyə qarşı çıxan xarici işlər nazirinin və 

iqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf nazirliklərinin 

etirazına üstün gəldi. Sonda rəhbər partiyaların 

protesti türk höküməti ilə danışıqlara son qoy-

du. Iş ondadır ki, bu ölkədə insann huquqları ilə 

bağlı vəziyyət ixrac licenziyasının təqdim olun-

masında zəruri formal şərt kimi təqdim edildi.  

Amerika iqtisadçısı E.Kap-Şteyn təsdiq edir: 

―Aviadaşımalar, bankların açılması, sığorta mü-

qaviləsinə hüquqlar kimi məsələlər üzrə razılaş-

maların bağlanmasında həlledici söz korpora-

siya nümayəndələrinə yox, diplomat və məmur-

lara məxsusdur.‖ 

   Mərkəzi hökümət öz ölkəsinin biznesini 

xarici rəqiblərlə bərabər vəziyyətə gətirməyə 

cəhd edərək, ixrac əməliyyatlarında maliyyə 

riski problemlərinə böyük diqqət yetirirlər. Mil-

li kredit şirkətləri ixrac, idxal və xarici investi-

siyalar riskini sığorta edirlər. 

Iqtisadi diplomatiya məqsədləri ilə daha çox 

dövlət görüşlərindən istifadə olunur. Həm də, 

çox zaman iqtisadi mülahizələr prinsiplər üzə-

rində üstünlük təşkil edir. Hazırda xarici işlər 

naziri, baş nazir və ya hətta dövlət başçısı bö-

yük sayda müəssisə rəhbərləri və ali menecerlə-

rin müşayəti ilə xaricə səfər edir. Səfər müqa-

vilələrin bağlanma səbəbinə çevrilir, bəzən bu 

sövdələşmələrin himayədarları qismində çıxış 

edən rəsmi şəxslərin iştirakı ilə dəbdəbə ilə ke-

çirilir. Müşayətedici məktublar və telefon zəng-

ləri isə saysız-hesabsızdır. Vaxtilə Fransa prezi-

denti Jak-Şirak bu vəzifəyə seçilməsindən bir il 

sonra qeyd etmişdi ki, onun şəxsi müdaxiləsi 

sayəsində bağlanmış müqavilələrin dəyərini 

120 mlrd frank məbləğində qiymətləndirir.  

 Müasir neoliberal nəzəriyyələrin nümayən-

dələri qlobal ticarət və maliyyə münasibətləri-

nə, həmçinin, ―ölüb getməkdə olan‖ dövlətlərin 

davranışını dəyişən və ya şərtləndirən digər iq-

tisadi təsir növlərinə söykənirlər. Onların fik-

rincə, qloballaşma iqtisadiyyatı dövlət sərhəd-

ləri çərçivəsindən çıxarıb və iqtisadi korporasi-

yaların yaranmasına səbəb olub ki, bunlar da si-

yasi sərhədlərlə üst-üstə düşmür və onlar ancaq 

bir dövlətin maraqlarını təmsil edə bilməzlər.  

Dövlət strukturlarının kommersiya sövdələş-

mələrinə müdaxiləsindən qaçmaq arzusu haq-

qında şəxsi biznesin bəzi nümayəndələri də bə-

yan edirlər. Belə ki, alman Asiya-Sakit okean 

komitəsinin başçısı fon Pirer təsdiq edir:   

―Almaniyada-planlı iqtisadiyyat yoxdur. Bi-

zim iqtisadiyyat üçün marketinqi kim aparmalı-

dır? əlbəttə, hər bir sahibkar özlüyündə sərbəst-

dir. Dövlət bu müstəsna hüququ onun əlindən 

ala bilməz‖. 

Xarici siyasət müəssisələrinin yaxın gələcək-

də diqqət yetirməli olduqları əsas istiqamətlər 

aşağıdakılardır: 

əhatəli və nəzəri cəhətdən arqumentləşdiril-

miş ixrac proqramlarının işlənib hazırlanması; 

ixrac-idxal proqramlarının reallaşdırılma-

sına cəlb olunmuş müxtəlif institutlar arasında 

uyğunluq səviyyəsinin artırılması; 

ayrı-ayrı müəssisə və şirkətlərin zəruri in-

formasiyanı dərhal əldə etməsinin təminatı; 

bizneslə siyasət arasında əməkdaşlığın tək-

milləşdirilməsi; 

xarici işlər idarələri ilə şirkətlər arasında 

heyət mübadiləsi.  

Təsadüfü deyil ki, hökumətlə şirkətlərin bir-

birləri ilə qarşılıqlı maraqlı olduğu halların tədqi-

qi ―katalizator-diplomatiyası‖ nəzəriyyəsini ya-

ratdı. Rəsmi diplomatiya bu zaman iqtisadi amil-

lər arasında özünəməxsus katalizatora çevrilir.  

Iqtisadi diplomatiya amillərinin xüsusi qru-

punu biznes dünyasının nümayəndələri təşkil 

edir. Artıq göstərildiyi kimi, onlar dövlət nü-

fuzundan istifadəyə və dövlət strukturları tərə-

findən müdafiəyə səylə meyl edirlər. British 

Trade İnternational ingilis biznes təşkilatı 200-

dən çox Britaniya diplomatik nümayəndəliklə-

rində 2000 qulluqçu ştatı olan ofislərə malikdir. 
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Design Council ingilis dizaynerlər assosiasiyası 

Forin-ofis və Britaniya şurası ilə sıx əməkdaş-

lıqda xaricdə öz fəaliyyətini inkişaf etdirir, bu-

rada Britaniyanın yaradıcı potensialını təbliğ 

edir. Kommersiya turizm təşkilatları uğurla fə-

aliyyət göstərir. Eyni zamanda, kommersantlar 

və sahibkarlar şəxsi əlaqə şəbəkəsi yaratmağa 

meyllidirlər. Ingilis sahibkarlarının Aİ-nın kon-

tinental ölkələrindən olan sahibkarlarla kom-

mersiya sövdələşmələrinin həcmi də bunu sübut 

edir, bunlar ingilis hökumətinin planlaşdırdığı 

xarici ticarət əməliyyatlarının çərçivəsini aşkar 

ötüb keçir. 

Yeni formalı müəssisələr şəbəkəsi ənənəvi 

iqtisadi diplomatiyanın çərçivəsinə sığışmır. 

Ona görə də, iqtisadi diplomatiyanın əksər köh-

nə mexanizmləri yeniləşməyə ehtiyac duyur.  

Məşhur fransız diplomatı və alimi Gi Karron 

de La Karrer iqtisadi diplomatiyanı makroiqti-

sadi və mikroiqtisadi kimi təsnifatlandırmağı 

təklif edir (10). 

Makroiqtisadi diplomatiyada amillər diplo-

matik səviyyədə danışıqlara məsuliyyət daşıyır 

ki, bunlara görə də onlar öz hökumətləri tərə-

findən vəkil edilmişlər. Başqa sözlərlə, makro-

iqtisadi diplomatiya dövlət siyasətinin strateji 

istiqamətləri sahəsində tətbiq olunur.  

  Mikroiqtisadi diplomatiya bazar rəqabəti şə-

raitində mütləqdir. Onun alətlərinə sahibkarlarla 

birbaşa əlaqələrin müəyyən edilməsi, biznesin 

ünvanlı müdafiəsi aiddir ki, bu zaman da amillər 

strateji xarakterli danışıqlarda iştirak etmirlər. 

Bəs Azərbaycan Respublikası üçün iqtisadi 

diplomatiya necə bir əhəmiyyətə malikdir. 

Azərbaycan Respublikası xarici iqtisadi fəaliy-

yətinin gücləndirilməsi üçün iqtisadi diplomati-

yadan daha güclü istifadə etməli və onu regi-

onal inkişafla əlaqələndirməlidir (8).  

İlk növbədə xarici ölkələrə olan səfərlər za-

manı həm dövlətin, həm də özəl sektorun apar-

dığı görüşlər zamanı təkcə şəxsi maraqdan de-

yil, eyni zamanda milli maraqlar çərçivəsindən 

bu görüşlər aparılmalı və xalqın ümumi maraq-

ları qorunmalıdır. Bunun üçün düzgün olaraq 

əvvəlcədən iqtisadi maraqları təmin edə biləcək 

diplomatik addımlar və eyni zamanda bu ge-

dişlərin məntiqi ardıcıllığa uyğun olaraq apa-

rılması qaydaları müəyyənləşdirilməlidir. Əgər 

milli maraqları yaxşı təmin edəcək düzgün iq-

tisadi diplomatik addımlar atılarsa, onda bu ad-

dımların nəticəsində əldə edilmiş müsbət nə-

aliyyətlər cəmiyyətin ayrı-ayrı fərdlərinə də öz 

müsbət təsirini göstərmiş olacaqdır. Və bunun 

nəticəsində dövlətin ümumi makroiqtisadi gös-

təriciləri ilə yanaşı onun iqtisadi artım tempinin 

yüksəlməsinə nail olunacaqdır. 
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