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                                                           İBRAHİMOV E.Ə. i.ü.f.d., dosent

 “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK KONSEPSIYASI”
VƏ DAVAMLI İNKİŞAFIN TƏMİN OLUNMASI MƏSƏLƏLƏRİ

Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – “Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası”nın

davamlı inkişafın təmin olunması baxımından tədqiqi.
Tədqiqatın metodologiyası – analitik təhlil və sistemli yanaşma.
Tədqiqatın nəticələri – Davamlı inkişafla bağlı “Azərbaycan Respublikasının Milli

Təhlükəsizlik Konsepsiyası”ndan irəli gələn vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir.
Açar sözlər: milli təhlükəsizlik, iqtisadi təhlükəsizlik, davamlı inkişaf, rəqabət mühiti, ərazi

bütövlüyü, milli maraqlar  və s.

GİRİŞ
Qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin

milli və qlobal səviyyələrdə bir çox təhlükələrə
də yol açdığı müasir dövrdə hər bir ölkədə və-
təndaşların təhlükəsizlik problemlərinin təmin
olunması ən vacib məsələlərindən biri kimi
qəbul edilir. Ümumilikdə isə, baş verən pro-
seslər milli və iqtisadi təhlükəsizlik kimi mə-
sələləri daha da aktuallaşdırır. Milli təhlükə-
sizlik anlayışı çox geniş məhfum olmaqla insan
həyatının bütün sahələrini əhatə edir. Hər bir
ölkədə milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi
həmin ölkənin müsitəqilliyini, ərazi bütövlüyü-
nü, onun seçdiyi demokratik inkişaf yolunu
vurğulayan, cəmiyyət, şəxsiyyət və dövləti
xarici və daxili təhdidlərdən qorumağa yönəl-
miş siyasət və tədbirlərin, məqsəd və prinsip-
lərin məcmuyu olub, bütövlükdə Davamlı
İnkişafa xidmət edir. Bu baxımdan hər bir
cəmiyyətdə milli təhlükəsizlik mühitinin
yaradılması həmin cəmiyyətdə Davamlı İnkişa-
fın təmin olunmasına xidmət edir. Deməli,
Davamlı İnkişaf milli təhlükəsizlik mühitinin
yaradılması ilə qarşılıqlı əlaqə və asılılıqdadır.
Bu baxımdan hər bir ölkə öz milli maraqlarını,
geosiyasi vəziyyətini, seçdiyi inkişaf modelini
nəzərə alaraq öz milli təhlükəsizlik proqramını,
yaxud konsepsiyasını hazırlayaraq onu həyata
keçirir [6,s.157-172; 7].

Qloballaşma şəraitində təhlükəsizlik və
davamlı inkişaf məsələləri

 Müasir dövr qloballaşma proseslərinin sü-
rətlənməsi, dövlətlərarası inteqrativ əlaqələrin
genişlənməsi və ayrı-ayrı ölkələrdə bu və ya

digər dərəcədə iqtisadi böhranın baş verməsi
ilə xarakterizə olunur. Təbii ki, belə bir
şəraitdə ölkələrin ümumi təhlükəsizliyinin, o
cümlədən iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi xüsusilə vacibdir. Eyni zamanda,
məlumdur  ki,  ХХ əsrin  sonu  XXI  əsrin
əvvəlləri dünyada qloballaşma meyllərinin
sürətlənməsi ilə müşahidə olunmuşdur. Artıq
90-cı illərdə qloballaşmanın müsbət tərəfləri
kimi liberallaşdırma, bazarların açıqlığı və.s
üstünlüklərindən istifadə edilməsinin səmə-
rəliliyi elmi əsaslarla sübuta yetirilmişdir. La-
kin qeyd etmək lazımdır ki, qloballaşma
prosesi bütün ölkələr üçün eyni dərəcədə
səmərəli nəticələr verməmişdir. Belə ki,
dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf səviyyə-
lərinə görə fərqlənməsi bu proseslərdə onların
iştirakına və səmərəli mövqe əldə etmələrinə
də ciddi təsir göstərmişdir. Məsələn, dünyanın
İEÖ-i qloballaşma prosesinin üstünlüklərin-
dən daha səmərəli şəkildə istifadə etməyə
başlamış, zəif inkişaf etmiş və keçid ölkələri
isə daha passiv mövqedə çıxış edərək öz
maraqlarını səmərəli formada təmin edə
bilməmişlər. Proseslərin belə bir forma
alması, ayrı-ayrı ölkələr arasındakı fərqi daha
da dərinləşdirərək keçid ölkələri iqtisadiy-
yatının xaricdən asılılığını artırmış, inkişafını
ləngitmiş, həmçinin xarici subyektlərin ölkə
iqtisadiyyatındakı rolunu artıraraq neqativ
meyllərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Təbii
ki, bütün bunlar da istər təhlükəsizlik, istərsə
də davamlı inkişaf baxımından nəzərə
alınması zəruri olan təhdidlər kimi qəbul edilə
bilər. Bu mənada dünyanın vahid iqtisadi

UOT: 338.1;30.34/35;338.26/27;338.12
JEL: Q10
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orqanizmə çevrilməsini sürətləndirən qlobal-
laşma davamlı inkişaf, milli və iqtisadi təh-
lükəsizlik kimi məsələlərə daha ciddi və
kompleks şəkildə yanaşılmanı tələb edir.

Aydındır ki, qloballaşma və inteqrasiya
proseslərinin sürətləndiyi müasir dövrdə xa-
rici bazarlara çıxış, dünya bazarında rəqabət
qabiliyyətli məhsullarla iştirak və s. kimi mə-
sələlər hər bir milli təsərrüfatın davamlı inki-
şafının zəruri şərtlərindən birinə çevrilmişdir.
Nəzərə alsaq ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində
aparıcı mövqe özəl sektora, ayrı-ayrı təsər-
rüfat subyektlərinə, müəssisələrə məxsusdur
və hər bir ölkə bu müəssisələrin istehsal etdiyi
məhsullar ilə xarici bazarlarda təmsil olunur,
onda müəssisələrin inkişaf etdirilməsi zəruri-
liyi  aydın  olar.  Başqa  sözlə desək,  ayrı-ayrı
milli müəssisələrin inkişafı, rəqabət qabiliy-
yətliliyi ümumilikdə dövlətin, milli iqtisadiy-
yatın inkişafını ifadə edir.

Davamlı inkişaf, milli maraqlar və
“Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlü-
kəsizlik Konsepsiyası”

Müstəqillik qazanmış suveren Azərbaycan
Respublikası da öz milli təhlükəsizlik konsep-
siyasını hazırlayaraq onu həyata keçirmək-
dədir. 23 may 2007-ci il tarixli Prezident
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş bu konsepsiya
ölkəmizdə davamlı inkişafın təmin olunma-
sına xidmət edən, xalqımızın milli maraqlarını
əhatə edən uzunmüddətli strateji proqramdır.
Konsepsiya giriş, 4 bölmə, 22 yarımbölmə və
yekun müddəalardan ibarətdir.

Konsepsiyada ölkəmizin milli maraqları,
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, qonşu
dövlətlərdən (Ermənistan və s.) milli təhlükə-
sizliyimizə olan təhdidlər, həyat fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi, bütövlükdə davamlı inkişafa
təminat verən əsas amillərin həyata keçiril-
məsi nəzərdə tutulmuşdur. Konsepsiyanın
giriş hissəsində göstərilir ki, “Azərbaycan
xalqı daha geniş demokratik dəyərlərə qovuş-
maq imkanından istifadə edərək, özünün milli
dövlətçilik ənənələrinə, tarixi və mədəni irsinə
söykənən müasir demokratik hüquqi dövlət
quruculuğu yolunu seçmişdir” [1].

Hal-hazırda Respublikamızın milli təhlükə-
sizliyinə problem yaradan faktlardan biri Er-
mənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal et-

məsi və nəticədə təxminən bir milyondan çox
azərbaycanlının məcburi köçkün və qaçqına
çevrilməsidir. Milli təhlyükəsizlik mühitinə
qarşı yaradılan təhlükə həm də, davamlı insan
inkişafına mane olan amillərdən biri kimi
qiymətləndirilir. Digər tərəfdən davamlı inki-
şafa mane olan amillər həm də milli maraq-
ların qorunmasına əngəl törədir. Milli maraq-
ların qorunması isə ölkədə milli təhlükəsizlik
mühitinin yaxşılaşdırılmasında vacib şərtlər-
dən biridir.

Hər hansı bir ölkənin milli  maraqları de-
dikdə, həmin ölkənin fundamental dəyər və
məqsədlərini, habelə insan, cəmiyyət və döv-
lətin tərəqqisini təmin edən siyasi, iqtisadi, so-
sial və digər tələbatların məcmusu başa dü-
şülür. Respublikamızın milli təhlükəsizlik
konsepsiyasında Azərbaycan  Respublikasının
milli maraqları kimi şərh edilmişdir.
Konsepsiyaya görə, dövlətin müstəqilliyinin
qorunması, ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmaz-
lığının təmin edilməsi ən başlıca maraqdır.
Təbii ki, xalqın vahidliyinin qorunması,
azərbaycançılıq ideyasının təbliği və təşviqi
də başlıca maraqlara aiddir. Nəzərə alsaq ki,
dövlətin əsas göstəricilərindən biri də vətən-
daş cəmiyyətinin formalaşdırılması, insan
hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasıdır,
onda bunları da maraqlara aid etmək zəruridir.
Başqa sözlə desək, demokratik və vətəndaş
cəmiyyəti təsisatlarının inkişafı, qanunun
aliliyinin təmin olunması, asayişin saxlanması
yolu ilə dövlətin öz funksiyalarını normal
yerinə yetirməsinə şəraitin yaradılması,
əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması da öncül
maraqlar kimi qəbul edilməlidir. Bütün bun-
larla yanaşı, konsepsiya beynəlxalq öhdəlik-
ləri yerinə yetirməyi, qlobal və regional təhlü-
kəsizlik və sabitliyə töhfə vermək üçün
dəyərlərini bölüşdürdüyü beynəlxalq təşkilat-
larla inteqrasiyaya yönəlmiş əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsini də milli maraq kimi
qarşıya qoyur.

Olduqca təkmil şəkildə hazırlanmış, kon-
sepsiyaya görə bazar iqtisadiyyatının inkişafı,
onun hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi,
iqtisadi sabitliyin təmin olunması məqsədi ilə
daxili və xarici sərmayələr üçün əlverişli
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şəraitin yaradılması, təbii sərvətlərdən səmə-
rəli istifadə, davamlı iqtisadi inkişafın təmini,
ətraf mühitin qorunması, təhsil, elmi və
texnoloji potensialın artırılması və bütün bun-
ların nəticəsində Azərbaycan xalqının gələcək
inkişafının, layiqli həyat səviyyəsinin və fiziki
sağlamlığının təmin edilməsi başlıca milli
maraqlara aiddir.

Qeyd edildiyi kimi, azərbaycançılığın
təbliği və təşviqi də başlıca milli maraqlara
aiddir ki, bunun da bir istiqamətini dünya
azərbaycanlılarının bölüşdüyü dəyərlərə əsas-
lanan milli özünəməxsusluğun və həmrəyliyin
möhkəmləndirilməsi, xalqımızın mədəni-tari-
xi irsinin və mənəvi dəyərlərinin qorunması,
eləcə də ümumbəşəri dəyərlərlə zənginləş-
dirilməsi, dilinin özünüdərk, vətənpərvərlik və
milli iftixar hissinin, intellektual potensialının
inkişaf etdirilməsi təşkil edir.

Göründüyü kimi, yuxarıda göstərilən milli
maraqların qorunması ölkənin milli təhlükəsiz-
liyinin təmin edilməsinin əsas tərkib hissələ-
ridir. Milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
başlıca vəzifə isə təhdidlərin aradan qaldırılma-
sıdır. Milli təhlükəsizlik konsepsiyasında gös-
tərildiyi kimi, milli təhlükəsizliyimizə başlıca
təhdidlər kimi, yuxarıda göstərilən maraqlara
mane olan amillər çıxış edir. Hansı ki, milli
maraqlara uyğun olaraq, Azərbaycan Respub-
likasının müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütöv-
lüyü və konstitusiya quruluşu əlehinə qəsdlər,
qanunun aliliyinə nail olunması, ictimai
asayişin qorunması və insan hüquq və əsas
azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət funk-
siyalarını yerinə yetirməyə qarşı fəaliyyət,
separatçılıq, etnik, siyasi və dini ekstremizm,
terrorçuluq və kütləvi qırğın silahlarının yayıl-
ması, regional münaqişələr və transmilli mü-
təşəkkil cinayətkarlıq, enerji infrastrukturuna
qarşı fəaliyyət, xarici siyasət, hərbi və ya
iqtisadi asılılıq, iqtisadi qeyri-sabitlik, peşəkar
insan ehtiyatlarının çatışmazlığı, regional
hərbiləşdirmə, ekoloji problemlər və s. təhdid
kimi qəbul edilə bilər.

“Azərbaycan Respublikasının Milli Təh-
lükəsizlik Konsepsiyası”ndan  irəli gələn
davamlı inkişaf tələbləri

Məlum olduğu kimi, konsepsiyanın başlıca
strateji məqsədi mövcud imkan və resursları

nəzərə almaqla, Azərbaycanda davamlı iqti-
sadi artım və yüksək sosial rifah, səmərəli
dövlət idarəetməsi və qanunun aliliyi, insan-
ların bütün hüquq və azadlıqlarının tam təmin
olunması və vətəndaş cəmiyyətinin ölkənin
ictimai həyatında fəal statusu ilə səciyyələnən
inkişaf mərhələsinə nail olmaqdır. Bu məq-
sədin reallaşması üçün bir sıra prioritetlər
qəbul edilmişdir. Təbii ki, hər zaman olduğu
kimi, konsepsiyanın da başlıca hədəflərindən
biri insanların layiqli həyat səviyyəsinin təmin
edilməsi olduğu üçün, Azərbaycan Respub-
likasının 2020-ci ilədək iqtisadi və siyasi
cəhətdən inkişaf etmiş, rəqabət qabiliyyətli
ölkəyə çevrilməsi, ölkədə adambaşına düşən
ÜDM həcminin iki dəfə artaraq 13000 ABŞ
dollarına çatdırılması, konsepsiyada nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin icrasının yekununda
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf
baxımından regionun lider dövlətindən bey-
nəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində
yüksək rəqabət qabiliyyətli iştirakçı statusuna
yüksəlməsi də konsepsiyanın başlıca hədəfi-
dir. Bu hədəfə çatmaq üçün, ölkənin əlverişli
coğrafi mövqeyi və geniş potensialından,
regionun ticarət mərkəzinə çevrilməsi və
qeyri-neft sektoru üzrə adambaşına düşən
ixrac həcminin 1000 ABŞ dollarına çatdı-
rılması imkanlarından yararlanmaq zəruridir.
Bazar iqtisadiyyatının tələblərini və səciyyəvi
xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq, qeyd edilənlərə
nail olunması üçün sağlam rəqabəti təmin
edən səmərəli dövlət tənzimləməsi, enerjidən
səmərəli istifadə edən və yüksək əlavə dəyər
yaradan ixrac yönümlü iqtisadiyyata transfor-
masiya zəruridir.

Konsepsiya çərçivəsində istehsal amillə-
rinin ümumi məhsuldarlığının artımı nəticə-
sində ölkə iqtisadiyyatının səmərəliliyə əsas-
lanan iqtisadiyyata çevrilməsi və innovasiya-
ların üstünlüyü ilə səciyyələndirilən mərhə-
ləyə keçidin təmin olunması, iqtisadiyyatın
rəqabət qabiliyyətinin artırılması, makroiqti-
sadi sabitliyin qorunması, monetar və fiskal
siyasətin koordinasiyasının gücləndirilməsi,
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və özəl
təşəbbüsün dəstəklənməsi, maliyyə xidmətləri
bazarının inkişaf etdirilməsi, xarici ticarət və
investisiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi,
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inflyasiyanın yolverilən səviyyədə saxlanıl-
ması, daha çevik məzənnə rejiminə tədrici
keçid, eyni zamanda, iqtisadiyyatın strukturu-
nun məqsədyönlü şəkildə təkmilləşdirilməsi
də həlli vacib məsələlər kimi qarşıya qoyulur.
Nəzərə alsaq ki, milli iqtisadiyyatda neft
sektoru daha çox xüsusi çəkiyə malikdir, onda
neft-qaz sektoru və neft-kimya sənayesinin
modernləşdirilməsi, qeyri-neft sənayesinin şa-
xələndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, alter-
nativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən
istifadə imkanlarının genişləndirilməsi, aqrar
sektorun inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsi, ticarət və xidmət fəaliyyəti
növlərinin genişləndirilməsi və inkişaf etdi-
rilməsi, xarici ticarətin və investisiyaların
strukturunun təkmilləşdirilməsi kimi məsə-
lələrin də əhəmiyyəti aydın olar. Bütün bu
məsələlərin ardıcıl şəkildə həlli istər dövrü-
müzün reallıqlarından, istərsə də konsepsi-
yadan irəli gələn tələblərdir.

Konsepsiyanın əhatə etdiyi dövr ərzində
qeyri-neft sektoru üzrə ÜDM-in orta illik real
artım tempinin 7 faizdən yüksək olması
başlıca  hədəf  kimi  qarşıya  qoyulur.  Bu
məqsədlə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini
sürətləndirmək, neft gəlirlərinin səviyyəsin-
dən asılı olmayaraq qeyri-neft sektorunun
yüksək inkişaf tempini gələcək illərdə də
qoruyub saxlamaq və onun ixrac imkanlarını
genişləndirmək, iqtisadiyyatın rəqabət qa-
biliyyətinin yüksəldilməsi və strukturunun
təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft ixracının artımı,
qeyri-neft sənayesinin sürətli inkişafı ilə yana-
şı, innovasiya fəaliyyətinin təşviqi və geniş-
ləndirilməsi, ölkədə biliyə əsaslanan iqtisadiy-
yatın formalaşdırılması başlıca vəzifələr-
dəndir.  Təbii ki, bütün bunlar da, öz növ-
bəsində, enerji, nəqliyyat, tranzit və logistika
infrastrukturunun genişləndirilməsi, region-
lara xüsusi diqqət yetirilməsi və hər bir böl-
gənin rəqabət üstünlükləri nəzərə alınmaqla,
regional inkişaf mərkəzlərinin yaradılması,
şəhər və kənd yerlərində infrastrukturun və
sosial xidmətlərin inkişaf etdirilməsi ilə
regionlar arasında disproporsiyaların aradan
qaldırılması və əhalinin yaşayış səviyyəsinin
tarazlaşdırılmasını zəruri edir.

Qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin
sürətlənməsi, informasiya axınının kəskin
şəkildə intensivləşməsi, müasir dövrdə həm
də İKT və rabitə xidmətlərindən istifadə im-
kanlarının genişləndirilməsini, informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı is-
tiqamətində etibarlı təhlükəsizlik sisteminin
yaradılmasıni qaçılmaz edir.  Hansı ki, bütün
yuxarıda qeyd olunanlar sosial sahələrin və
insan kapitalının inkişafına, təhsil və səhiy-
yədə keyfiyyətin yüksəldilməsinə, əhalinin
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, gender
bərabərliyinin təmin olunmasına, ailə institu-
tunun inkişafına, gənclərin potensialının artı-
rılmasına və idmanın inkişaf etdirilməsinə
gətirib çıxarmalıdır.

Təhlükəsizliyə təhdidlər və bunun
davamlı inkişafa təsiri

Yuxarıda göstərildiyi kimi Azərbaycan
Respublikasının milli təhlükəsizliyinə əsas
təhdidlərdən biri Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarını işğal etməsidir. Respublikamızın
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı Er-
mənistanın təcəvüzkar siyasəti ölkəmizdə
ciddi siyasi və sosial çətinliklər yaradır. Ermə-
nistanın Azərbaycana qarşı yeritdiyi təcəvüz-
kar siyasət Respublikamızın milli maraqlarına
ziddir və ölkəmizdə davamlı inkişafa mənfi
təsir edən ən mühüm xarici faktordur.

Milli təhlükəsizliyə təhdid olan digər xarici
faktorlardan biri də regional münaqişələr və
transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqdır. Qeyd
edək ki, həll edilməmiş münaqişələr nəti-
cəsində əmələ gəlmiş “nəzarətsiz” ərazilərin
mövcudluğu transmilli mütəşəkkil cinayətkar-
lığı və digər qeyri-qanuni fəaliyyətləri ölkənin
və bütövlükdə regionun təhlükəsizliyinə əsas
təhdidlərdən birinə çevrilmişdir. Bu cür
münaqişələr qeyri-qanuni silah alveri, insan
alveri, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriy-
yəsi və digər qeyri-qanuni fəaliyyətlər daxil
olmaqla, transmilli cinayətkarlığı artıra bilər.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Milli təhlükə-
sizliyə xarici təhdidlərdən biri də regional
hərbiləşdirmədir. Regional hərbiləşdirmə hər
hansı bir region ölkəsində silahların həddən
artıq cəmləşməsi və həmin ölkələrdə başqa
ölkələrin hərbi bazalarının yaradılması ilə
əlaqədardır. Regional hərbiləşdirmə region öl-
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kələri arasında hərbi tarazlığı pozur, qonşu öl-
kələrin milli təhlükəsizliyinə təhlükə yaradır,
regionda davamlı inkişafa mənfi təsir edir.
Məsələn, Qafqazda Ermənistanın silahlanma-
sının davam etməsi və orada Rusiyanın hərbi
bazalarının mövcudluğunu region ölkələrinin,
o cümlədən Azərbaycanın milli təhlükəsizli-
yinə təhdid kimi qiymətləndirmək olar.

 İnsan inkişafına mənfi təsir edən milli
təhlükəsizlik təhdidlərinə misal olaraq ölkə
daxilində baş verə bilən separatçılıq, etnik,
siyasi və dini ekstremizm hallarını göstərmək
olar. Beləliklə, separatçılıq, etnik, siyasi və
dini ekstremizim özünün istənilən formasında
dövlətin və cəmiyyətin fundamental əsaslarını
sarsıtmaqla, ölkənin milli təhlükəsizliyinə
ciddi təhlükə mənbəyi ola bilər [1; 7].

Milli təhlükəsizliyə təhdidlər öz mahiyyə-
tinə görə müxtəlifdir. Məsələn ölkədə mövcud
olan siyasi və iqtisadi cəhətdən qeyri-sabitlik,
yaxud ölkədə mövcud olan müxtəlif siyasi
qüvvələr arasındakı münasibətlərin gərginləş-
məsi nəticəsində xaosun əmələ gəlməsi,
vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin yaranması
və s. bu kimi daxili  böhranlar da milli
təhlükəsizliyə təhlükə törədən amillərdir. XX
əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində yenicə müs-
təqillik qazanmış Azərbaycan Respublikasın-
da yaranmış siyasi, sosial-iqtisadi böhran, Er-
mənistanın Azərbaycana qarşı təcəvüzkar
siyasəti ölkəmizin milli təhlükəsizliyinə ciddi
təhdidlər yaratmışdır. Lakin Ümummilli Lider
H. Əliyevin  uzaqgörən siyasəti və dövlət
idarəçiliyi bacarığı nəticəsində Azərbaycan
Respublikası 90-cı illərin əvvəllərində düşdü-
yü böhrandan və milli təhlükələrdən qurtula
bilmiş, separatçılığa, ölkənin parçalanmasına,
siyasi və sosial-iqtisadi böhrana son qoyul-
muşdur [4,s. 123-127].

Hazırki şəraitdə Azərbaycan Respublikası-
nın milli təhlükəsizlik siyasətinin əsas istiqa-
mətləri yuxarıda təqdim edilən Milli Təhlü-
kəsizlik Konsepsiyasının mündəricatında
aydın şəkildə göstərilmişdir. Ermənistan tərə-
findən torpaqlarımızın 20%-nin işğal edildiyi
indiki şəraitdə Respublikamızın milli təhlü-
kəsizlik siyasətinin ən ümdə vəzifəsi Azərbay-
canın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsidir.
Bu vəzifəni həyata keçirmək üçün Azərbaycan

Respublikası beynəlxalq qaydalarda təsbit
olunmuş bütün vasitələrdən istifadə etmək
hüququna malikdir. Çünki, ərazilərin zəbt
edilməsi, etnik təmizləmə, sülh və demokrati-
yaya, sabitlik və əmin-amanlığa, eyni zaman-
da, insan inkişafı prinsiplərinə ziddir [1; 4].

Ərazilərimizin işğaldan azad olunması ilə
əlaqədar Azərbaycan Respublikası münaqi-
şənin həll edilməsi sahəsindəki öz fəaliyyətini
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində sülh yolu
ilə nizamlanmasının tərəfdarı olmaqla davam
etdirir. Azərbaycan Respublikası bütün bey-
nəlxalq hüquq qaydalarına əməl etməklə, öz
sülhsevər siyasətini həmişə davam etdirmək-
dədir. Qeyd edək ki, münaqişənin nizamlan-
masının hüquqi və siyasi əsasları BMT Təhlü-
kəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi
822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə,
həmçinin ATƏT-in, Avropa Şurasının mü-
vafiq sənəd və qərarlarında əks olunmuş bey-
nəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə
əsaslanır. Bütün bu sənədlər Azərbaycanın su-
verenliyini, ərazi bütövlüyünü və beynəlxalq
aləmdə tanınmış sərhədlərinin toxunulmaz-
lığını bir daha təsdiq etmişdir [4,s. 124-128].

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
tarixi və mədəni irsin məhv edilməsi, ətraf
mühitə zərər vurulması, meşələrimizin qırıl-
ması, otlaqların yandırılması, yaşayış məskən-
lərinin dağıdılması və s. kimi faktların araş-
dırılması və buna müvafiq qiymət verilməsi
bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Eyni
zamanda işğal olunmuş ərazilərdə qeyri-qa-
nuni məskunlaşma, təbii sərvətlərin istismarı
və mənimsənilməsi məsələləri də xüsusi diq-
qətdə saxlanılacaq və bütün bunlar beynəlxalq
təşkilatların nəzərinə çatdırılacaqdır. Göstəri-
lən bu faktlara müvafiq qiymət verilməsi və
Ermənistanın işğalçı və təcəvüzkar dövlət
kimi tanınması üçün Azərbaycan Respublikası
mövcud siyasi və hüquqi vasitələrdən istifadə
edərək bundan sonra da lazimi tədbirlər
görəcəkdir. Hazırda Azərbaycan Respublika-
sının milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
tələb edir ki, Ermənistanın Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcəvüzkar və işğalçılıq
siyasəti haqqında həqiqətlər üzə çıxarılsın və
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılsın.
Eyni zamanda bu münaqişəyə beynəlxalq
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səviyyədə hüquqi qiymət verilməsinin təmin
edilməsi məqsədilə, həm beynəlxalq miqyas-
da, həm də respublika daxilində kompleks iş-
lərin görülməsi və bu istiqamətdə ardıcıl
tədbirlərin həyata keçirilməsi qarşıda duran
vacib məsələlərdən biridir [1; 4; 5,s.114-129].

Nəzərə alsaq ki, davamlı inkişaf üç ayağı
üzərində dayanan konsepsiyadır və bu
konsepsiya sosial, iqtisadi və ekoloji məsələ-
lər kompleks yanaşmanı tələb edir, onda
yuxarıda göstərilən təhdidin davamlı inkişafa
təsirləri də aydın olar. Belə ki, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti, ərazilə-
rimizin 20%-nin işğal altında olması davamlı
şəkildə ekoloji problemlərin yaran-masına
gətirib çıxarır. Eyni zamanda, işğal edilən
ərazilərdə yüzlərlə sosial-iqtisadi obyektlərin
də sıradan çıxması, insanların öz yaşayış
yerlərindən didərgin düşməsi ümumi davamlı
inkişaf baxımından ciddi problemlər yaradır.

Bununla belə, davamlı inkişafın təmin
edilməsinə də makro və mikro səviyyədə
yanaşmaq mümkündür. Makro səviyyədə
yuxarıda qeyd edilənlər önəmli olsa da, əksər
hallarda davamlı inkişaf tələblərinə mikro
səviyyədə yanaşdıqda o qədər də əhəmiyyətli
deyildir. Daha doğrusu, yuxarıda qeyd edilən
təhdidlərlə yanaşı, mikro səviyyədə davamlı
inkişafı təmin etmək mümkündür.  Bunun
üçüçü, yuxarıda qeyd edilən məsələlərlə
yanaşı, ölkədə münbit rəqabət mühitinin yara-
dılması da zəruridir. Ona görə ki, rəqabət mü-
hitinin əlverişsizliyi, təsərrüfat subyektlərinin
bazar uğrunda mübarizəsində müşahidə edilən
bərabərsizliklər davamlı iqtisadi tərəqqiyə
mane olur. Məlumdur ki, iqtisadi təhlükə-
sizliyə təhdid yaradan hallardan biri də kölgə
iqtisadiyyatının həcmidir, hansı ki, bu da rə-
qabət mühitinin pisləşməsinə ciddi təsir gös-
tərir. Bu baxımdan da, davamlı inkişafın tə-
min olunmasına yönəlik tədbirlərin bir isti-
qamətini də kölgə iqtisadiyyatının aradan
qaldırılması və ya həcminin minimumlaşdırıl-
ması təşkil etməlidir.

NƏTİCƏ
Müasir dövrün səciyyəvi xüsusiyyətlə-

rindən biri də qlobal məkanda inteqrasiya pro-

seslərinin sürətlənməsi və bunun nəticəsində
də kapital və maliyyənin hərəkətinin inten-
sivləşməsidir ki, bu da iqtisadi təhlükəsizlik
baxımından müəyyən təhdidlər formalaşdırır.
Belə ki, ayrı-ayrı milli təsərrüfatların həyatına
dərindən nüfuz edən xarici kapital, təbii ki, ilk
növbədə öz maraqlarından çıxış edir. Eyni
zamanda, ölkədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat
subyektləri də öz maraqlarını müdafiə edirlər,
iqtisadi təhlükəsizlik isə həm də milli və döv-
lətçilik maraqlarının təmin edilməsini tələb
edir. Belə bir şəraitdə, bəzən xarici kapitalın
və sahibkarın maraqları milli və dövlətçilik
maraqları ilə üst-üstə düşmür, uzlaşmır. Bu
isə, öz növbəsində ölkənin milli və iqtisadi
təhlükəsizliyinə müəyyən təhdidlər yaradır.
Ona görə də, müasir qloballaşma dövründə
iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi
davamlı inkişafın zəruri şərtlərindən biri kimi
daha aktual problemə çevrilmişdir. Bununla
belə, daxili və xarici proseslərdən asılı
olmayaraq təhlükəsizliyin təmin edilməsi
milli maraqların qorunması, müdafiə qabiliy-
yətinin formalaşması, vətəndaş cəmiyyəti və
dövlət institutlarının normal fəaliyyətini
nəzərdə tutur ki, bütün bunlar həm də davamlı
inkişafdan irəli gəlir. Eyni zamanda, iqtisadi
təhlükəsizliyə yalnız milli maraqların qo-
runması kimi deyil, həm də milli iqtisadiy-
yatın davamlı inkişafının təmin edilməsi kimi
yanaşılması daha məqsədəuyğun olardı.

Qeyd edildiyi kimi, müasir dövrdə iqtisadi təh-
lükəsizlik üçün müəyyən təhdidlər özünü göstərə
bilər ki, bunlardan biri də qloballaşmanın yaratdığı
dünyəviləşmə nəticəsində strateji milli ehtiy-
yatların xaricə axmasıdır. Bu halda ölkədən çıxan
milli kapitalın yerini xarici kapital tutur ki, bu da
iqtisadi təhlükəsizlik və müəstəqillik baxımından
o qədər də əlverişli hesab edilmir. Ona görə də bu
istiqamətdə müvafiq stimullaşdırıcı (tənzimləyici)
tədbirlərin görülməsi vacibdir. Yəni iqtisadi
təhlükəsizliyin təmin edilməsi və davamlı inkişafa
nail olunmasının zəruri şərtlərindən biri də inves-
tisiya qoyuluşlarıdır. İnvestisiya qoyuluşunda da
təhlükəsizlik və davamlı inkişaf məqsədləri biri-
birini tamamlayır və bu məsələlər kompleks
yanaşılması daha məqsədəuyğundur. Bu
baxımdan da, ölkədə investisiya iqliminin sağlam-
laşdırılması, investisiya cəlbediciliyinin artırılması
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istiqamətində addımlar atılması və ən əsası ədalətli
rəqabətə şərait yaradan investisiya mühiti
formalaşdırılmalıdır.
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