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UOT 94 (479.24)
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS 

İSTİQAMƏTLƏRİ
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi platforması.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müstəqil 
Azərbaycan ideyasını müstəqil Azərbavcan 
iqtisadiyyatı yaratmaqla reallığa çevirmək üçün 
çiddi addımlar atdı. İstiqlalın görkəmli öndərləri 
olan (Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan 
Xoyski, Əlimərdan bəv Topçubaşov və başqa
larının sosial-iqtisadi baxışlarında elə bir demok
ratik cəmiyyətin qurulması nəzərdə tutulurdu ki, 
orada vətəndaşlar arasında siyasi bərabərliyin 
bərqərar edilməsi ilə yanaşı, sosial ədalətsizlik də 
aradan götürülsün.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi 
platformasında mülkiyyət plüralizmi-dövlət 
mülkiyyəti, xüsusi, şəxsi, səhmdar, bələdiyyə 
mülkiyyəti və digər mülkiyyət formalarının 
inkişafı üçün bərabər imkanlar yaradılması nə
zərdə tutulurdu.

Eyni zamanda, xüsusi mülkiyyətin miqyası 
müəyyənləşdirilir, bu işdə ifrata varmağın zərərli 
olduğu göstərilirdi. Qeyri-məhdud mülkiyyət hü
ququ və mənimsəmədə ifratçılıq xüsusi mülkiy
yətin yoxluğu qədər zərərli sayılırdı. "Hər bir 
əkinçi özünün əkib-biçə biləcəyi miqdarda tor
pağa sahiblik etməlidir!” prinsipini əsas götürən 
Azərbaycan islahatçıları geniş torpaqları ölü 
halında buraxan torpaq sahiblərinin mülkiyyət 
haqqını rədd edirdilər.

Bu cür torpaq sahələri əvvəlki sahiblərin
dən alınıb, əkinçi vətəndaşlar arasında yenidən 
bölüşdürülməli idi. [1]

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi 
siyasətində nəzərdə tutulurdu ki, xüsusi mül
kiyyətin mövcudluğu mülkiyyətin tamamilə 
xırdalanmasına aparmamalıdır. Xüsusən də fabrik 
və zavodların xırdalanması yolverilməz hesab 
edilirdi.

Respublikanın iqtisadı qanunvericiliyinə 
görə, dövlət mülkiyyətinə, qismən də bələdiyyə 
mülkiyyətinə “dövlətin sərvət və gəlir qaynağını 
təşkil edən yeraltı mədənlər”, həmçinin “dəmir 
yolu, işıq, su, teleqraf və sair bu kimi ümumi 
işlərə xidmət edən quruluşlar” daxil edilirdi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin aqrar 
proqramının əsasını aqrar islahatı haqqında Parla
mentə təqdim olunmuş “Müsavat” fraksiyasının 
və əkinçilik nazirliyinin mövqeyini əks etdirən 
qanun layihələri təşkil edirdi. Göstərilən qanun
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layihələrinin hər ikisinin məqsədi, müəyyən 
fərqlərinə baxmayaraq, torpaqsız və aztorpaqlı 
əhalini toıpaqla təmin etmək idi. Həm də, xüsusi 
torpaq mülkiyyətini ləğv etmək deyil, torpağı 
xüsusi mülkiyyətə elə istehlak normaları üzrə 
vermək nəzərdə tutulurdu ki, bir tərəfdən kənd 
əhalisini gəlirlə təmin etmək mümkün olsun, 
digər tərəfdən istifadəsiz, xüsusi sahibkar 
torpaqları qalmasın.

“Müsavat” fraksiyasının qanun layihəsində 
torpaqların əvəzsiz paylanması, digər qanun 
layihəsində isə müəyyən əvəz müqabilində 
verilməsi nəzərdə tutulurdu. Birinci qanun 
layihəsində əvvəlki sahibkarların mülkiyyətində 
75 desyatin, digər qanun layihəsində isə, yerli 
şəraitdən asılı olaraq, müxtəiif miqdarda torpaq 
sahəsinin saxlanması müəyyənləşdirilmişdi.

Mövcud olduğu 23 ay ərzində Cümhu
riyyət Hökuməti bir sıra cari təsərrüfat məsə
lələrinin həllində mühüm uğurlar qazanmışdı. 
Neft sənayesi ağır vəziyyətdən çıxarılmış, dağı
dılmış Bakı - Batum neft kəməri bərpa olunmuş, 
Bakı - Culfa dəmiryolu inşası davam etdirilmiş, 
Kür çayı üzərində koıpü salınmış, Azərbaycan 
Dövlət Bankı yaradılmış, milli pul nişanları 
buraxılmış. Xəzər dəniz gəmiçiliyi inkişaf 
etdirilmişdi. [2]

Müsiəqil dövlətin atributu kimi, milli pul 
vahidinin buraxılması Cümhuriyyətin maliyyə 
siyasətinin mühüm uğuru idi. 1918 ilin əv
vəlindən Bakıda yeni kağız pullar - "Bakı bon
ları” buraxıldı (bu zamanadək tədavüldə “Niko
lay” pulları və “Kerenski” pul vahidləri işlənirdi). 
Milli pul vahidinin möhkəmləndirilməsi, onun 
alıcılıq qabiliyyətinin qorunub saxlanması ilk 
vaxtlardan Hökumətin iqtisadi siyasətinin əsas 
məsələsi oldu. Çünki milli valyuta inflyasiya 
şəraitində dövriyyəyə buraxılmışdı. Hökumət 
həm əvvəlki dövrdən miras qalan, həm də 
respublikanın mövcudluğu dövründə baş verən 
inflyasiyaya qarşı mübarizə aparmalı olurdu.

Eyni zamanda daxili bazarı tənzimləmək 
məqsədilə Azərbaycandan kənara göndərilən 
əmtəələr üçün yeni müvəqqəti gömrük qayda
larının tətbiq edilməsi haqqında qanun qəbul 
edildi (1920, 9 fevral). Hökumət çevik vergi 
siyasəti yeridir, dövlət xərclərinin ixtisar edilməsi

istiqamətində tədbirlər görürdü. Bu məqsədlə 
xaricdən ölkəyə gömrüksüz gətirilən malların 
siyahısı müəyyənləşdirilmiş (bu siyahıya 200-dəıı 
çox məhsulun adı daxil edilmişdi), xarici 
sərmayəçilərə və Azərbaycana sənnavə qoymaq 
arzusunda olanlara güzəştli şərtlərlə Bakı bonları 
təklif olunmuşdu.

Yeni əsaslarda beynəlxalq iqtisadi əlaqə
lərin qurulması da Hökumətin qarşısında duran 
mühüm məsələlərdən idi. İstiqlal bəyannamə
sində xarici ölkələrlə, xüsusilə yaxın qonşularla 
iqtisadi əlaqələr yaratmaq və bu əlaqələri geniş
ləndirmək nəzərdə tutulurdu. Təsadüfi deyil ki. 
Parlamentin fəaliyyətində mühüm rol oynayan 
“Müsavat” partiyası öz məramnaməsində Azər
baycanın müstəqilliyinə, onun xaricdən müda
fiəsinə və hüquqi cəhətdən tanıdılmasına nail 
olmaq üçün iqtisadiyyata, iqtisadi əməkdaşlığa 
böyük əhəmiyyət verirdi. Cümhuriyyətin iqtisadi 
platformasında xarici ölkələrlə iqtisadi əmək
daşlığı asanlaşdırmaq, bu sahədə maneələri ara
dan qaldırmaq, digər tərəfdən isə bu cür əmək
daşlığı dünya normaları əsasında həyata keçirmək 
nəzərdə tutulurdu.

Ölkə iqtisadiyyatında inflyasiyanın qarşısı
nı almaq üçün Hökumət bir sıra tədbirlərin həyata 
keçirilməsini nəzərdə tuturdu. Zəruri tədbirlər 
sırasında əmtəələrin sərbəst ixracına nail olun
ması da var idi. Xaricdən Azərbaycana gətirilən 
spirtli içkilərə, balıq məhsullarına gömrük rü
sumlarının artırılması haqqında 1919 ilin avqust 
ayında Parlamentin maliyyə-büdcə komissiya
sında bəyənilən qanun layihələri də daxili bazarın 
qorunması və inflyasiyanın qarşısının alınmasına 
xidmət edirdi. [3]

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xarici kapital 
və konsessiya məsələsində həm Parlamentin və 
həm də xarici kapital nümayəndələrinin fikirləri 
uyğun gəlirdi. Fransız kapitalistlərinin nümayən
dəsi Manronun fikrincə, xarici kapitalın, o 
cümlədən fransız kapitalının Azərbaycana gəl
məsi gənc müstəqil dövlətin yaşamasını, onun 
məhsuldar qüvvələrinin inkişaf etməsini təmin 
edərdi.

Azərbaycan Hökumətinin xarici iqtisadi 
fəaliyyətində reallaşdırmağa çalışdığı başlıca 
vəzifələrdən biri əhalinin zəruri mallara olan 
ehtiyacını təmin etməkdən və xəzinənin 
gəlirlərini artırmaq üçün əlavə mənbələr axtarıb 
tapmaqdan ibarət idi. Belə əlavə mənbələrdən biri 
də gömrük gəlirləri idi;bu və ya digər məhsulun 
xaricə satışına icazə verilməsi və ya onun qada
ğan edilməsi zamanı həmin məhsulun əhali üçün 
nə dərəcədə gərəkli olması, Hökumətə nə qədər 
gəlir gətirməsi hallan diqqətlə nəzərə almırdı.

Hökumətin hazırladığı I919 il 20 fevral tarixli 
qaııurı layihəsi ilə xaricə konyak, üzüm və tut 
spirtinin ixracına icazə verilirdi (Cümhuriyyəl 
dövründən qabaq xaricə spirtli içkilərin satışı 
qadağaıı olunmuşdu. Bu da təsərrüfatların və 
"Hökumətin maliyyəsinə olduqca mənfi təsir 
göstərmişdi). Hökumət hesab edirdi ki, xaricə 
spirt satışında nəinki dövlət xəzinəsi və araq 
çəkməklə məşğul olan adamlar, həmçinin bütün 
əhali maraqlıdır. Öz təsərrüfat məhsulları olan 
üzümü və tutu şərab zavodlarına satmaq onlara 
əlverişli idi. Bu qanun layihəsini işləyib hazır
layarkən Hökumət onu da nəzərdə tuturdu ki, 
əhali üçün spirt ancaq texniki və tibbi məqsədlər 
üçün zəruridir. Xaricə satışına icazə verilən 85 
dərəcəli konyak spirti və 40-45 dərəcəyə qədər 
olan üzüm və tut spirti isə bu məqsəd üçün ya
ramır. Buna görə də onun xaricə satışından əha
liyə heç bir ziyan dəyə bilməz..

Parlamentin Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
sərhədlərindən kənara xammal ixracının şərtləri 
haqqında qəbul etdiyi qanun da (1919. 11 dekabr) 
Cümhuriyyətin xarici iqtisadi fəaliyyəti üçün çox 
əhəmiyyətli idi. Bu qanuna görə, panınıq, yun, 
ipək, frızoıı ( ipək istehsalında tullantı), barama 
kimi xammalların azad şəkildə ixracına xammalın 
dəyərinin 25 faizinin əvəzsiz olaraq xəzinənin 
hesabına keçirilməsi şərtilə icazə verilirdi. Bu. 
xarici valyuta əldə etməyə və ya əmtəə mü
badiləsi qaydası ilə dövlətə lazım olan zəruri 
məhsulları almağa imkan verirdi. Bu qaydada 
xammal ixracının nisbətən səmərəli bır tədbir 
kimi ortaya çıxması çoxlu mübahisələrin, fikir 
ayrılıqlarının təsiri nəticəsində aşkar oldu.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xarici- 
iqtisadi siyasət sahəsində fəaliyyətini ancaq 
qanunların işlənib hazırlanması ilə məhdud
laşdırmır, onların həyata keçirilinəsi istiqamə
tində də mühüm addımlar atırdı. Məsələn, xarici 
dövlətlərlə əmtəə mübadiləsini qaydaya salmaq 
üçün ağır maliyyə şəraitində 20 milyon manatlıq 
fond yaradılmış və Hökumətin 1919 il 12 fevral 
tarixli qərarı ilə bu fonddan ilkin ehtiyaclar üçün 
10 milyon manat həcmində kredit buraxılması 
qərara alınmışdı. Eyni zamanda, Ticarət və 
Sənaye Nazirliyinin nəzdində “Xarici dövlətlər və 
bir- birinə yaxın sahələrlə əmtəə mübadiləsi 
komitəsi” fəaliyyət göstərirdi. Xüsusi əsasnamədə 
göstərilirdi ki, əmtəə mübadiləsi komitəsinin 
mühüm vəzifələrindən biri respublikanın iqtisadi 
və maliyyə vəziyyətinin əsasım təşkil edən neft 
ixracını və satışını təşkil etməkdir

Qonşu dövlətlərlə iqtisadi əlaqələrin 
genişləndirilməsinə xıısusı əhəmiyyət verən 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, hələ özünün

168 169



ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2018, Nb3 ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2018, Ns3

mükəmməl iqtisadi bazasını yaradıb başa çatdır
madığı halda, humanizm prinsiplərindən çıxış 
edərək, Dağıstana 50 mln. manat məbləğində 
yardım göstərmişdi ki. bu da respublikanın büdcə 
məxaricinin I/8 hissəsini təşkil edirdi.

Cümhuriyyətin xarici iqtisadi əlaqələrinin 
formalaşması baxımından Gürcüstanla bağlanan 
müqavilə mühüm əhəmiyyətə malik idi. 1918 il 
dekabrın 26-da bir illik müddətə bağlanan bu 
müqaviləyə əsasən, böyük ehtiyac olan məhsul
ların, bu respublikaların tələbatları çərçivəsində 
gömrük vergiləri qoyulmadan alınıb-satılma- 
sma.habelə Gürcüstan əhalisinin və dəmir 
yolunun ehtiyacları üçün müəyyən hədd 
həcmində neft, mazut, kerosin və yağların 
rüsumsuz ixracına icazə verilirdi. Müqavilədə 
göstərilirdi ki, gürcü əhalisi üçün kerosin 
buraxılması l milyon puddan, neft və neft 
məhsullarının ümumi satışı isə 20 milyon puddan 
çox olmamalıdır. Gürcüstanın bəzi məhsullarının 
(daş kömür, meşə materialları və s.) neftin 
dəyərinin 1/I0 hissəsi həcmində Azərbaycana 
gömrüksüz satılması nəzərdə tutulurdu. Müqa
viləyə görə, alman məhsulların başqa ölkələrə 
satışına icazə verilmirdi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Rusiya ilə 
iqtisadi əməkdaşlığa da böyük əhəmiyyət verir, 
neft, pambıq və başqa ixrac məhsulları üçün 
Rusiya bazarının əhəmiyy ətini nəzərə alırdı.

1920 il martın 30-da Sovet Rusiyası və 
Azərbaycan birgə komissiyasının iclasında ticarət 
müqaviləsi imzalanmışdı. Lakin Rusiya Azərbay
canı qane edə biləcək bir sıra şərtlər vəd etsə də. 
onlara əməl etmədi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi 
proqramında xarici iqtisadi-ticarət strategiyası 
mühüm yer tuturdu. Bu baxımdan Paris sülh 
konfransının Ali Şurasına Azərjpavcan nüma
yəndə heyəti tərəfindən təqdim olunan 
memorandum böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. 
Sənəddə iqtisadi əlaqələrin pozulması nəticəsində 
Azərbaycanda yaranmış iqtisadi- maliyyə böhranı 
faktlarla səciyyələndirilir, onun aradan qaldı
rılması üçün müəyyən məbləğ borc alınması, 
borcların isə Cümhuriyyətin real malik olduğu 
neft, 'paıııbıq, yum, ipək hesabına ödənilməsi 
öhdəyə götürülürdü.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
də neft sənayesi iqtisadiyyatın öncül sahəsi 
sayılırdı, çünki bu zaman neft dünyanın ən 
önəmli hərəkətverici qüvvəsi idi. Odur ki, 
Parlament və Hökumət neft hasilatı və emalının 
vəziyyətini vaxtaşırı təhlil edir, dünya neft 
bazarım öyrənirdi. Təbii sərvət iqtisadi inkişaf 
üçün maddi baza olsa da, iqtisadi qüdrət və gücün

təbii sərvətdən asılılığının həmişəlik oltnadığı və 
gələcəkdə dəyişəcəyi Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin istinad etdiyi başlıca iqtisadi 
müddəalardan biri idi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisa
diyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi sahə
sində təcrübəsi də maraq doğurur. Cümhuriyyət 
dövründə dövlət sektoruna dövlətin iqtisadiyyata 
təsir amili kimi baxılır, mülkiyyətin çoxnövlüvü 
təmin edilərkən dövlət mülkiyyətinə xüsusi 
əhəmiyyət verilirdi. Belə hesab olunurdu ki, 
dövlətin gücü təkcə və hətta başlıca olaraq, onun 
qanunvericilik fəaliyyətində deyil, dövlət mül
kiyyətinin güclü olmasındadır. Dövlət milliləş
dirmə və əksmilliləşdirmə tədbirlərini həyata 
keçirməklə yanaşı, əmək münasibətlərinin qay
daya salınmasını da təmin edirdi. Daxili və xarici 
iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi üçün iqtisadi- 
lıüquqi qanunların hazırlanmasına, onların yerinə 
yetirilməsinə də böyük əhəmiyyət verilirdi. Az 
vaxtda yalnız maliyyə, vergi, bank-kredit sahələri 
üzrə 82-dən çox qanun layihəsi işlənib hazırlan
mış, bir çox qanunlar təsdiq olunmuşdu.

İlk dəfə tərtib olunan müstəqil dövlət 
büdcəsi iqtisadi tənzimləmə və gəlirlərin bölgüsü 
işinin yoluna qovulmasında və ümumiyyətlə, 
makroiqtisadi tarazlıq yaradılmasında müstəsna 
əhəmiyyət kəsb etdi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlət 
əhəmiyyətli mühüm məsələlərin həllində geniş 
konsensusa nail olmağa çalışırdı. Parlamentin 
qanunlar vasitəsilə həyata keçirdiyi ümumi 
tənzimləmə tədbirləri 'dövlətin timsalında qeyri- 
mərkəzioşdirilmiş demokratik özünüidarə 
formalarına əsaslanan tədbirlərlə əlaqələndirilirdi.

Hökumətin iqtisadi proqramı qarşılıqlı 
razılaşma əsasında ayrı-ayrı partiyaların məram- 
namələrində qoyulan iqtisadi məsələlərə uyğun 
işlənib hazırlanırdı. Bəzən alternativ variantların 
mövcudluğu daha səmərəli fəaliyyət istiqamətinin 
müəyyən olunmasını tələb edirdi. Bununla əla
qədar Parlamentdə iqtisadi təmayüllü bir neçə 
komissiya- maliyyə, büdcə, fəhlə, aqrar, ölkənin 
məhsuldar qüvvələrindən istifadə komissiyaları 
yaradılmışdı. Dövlət və Hökumət strukturunda 
olan Əkinçilik. Əmlak. Ərzaq, Dövlət nəzarəti. 
Maliyyə, Ticarət və Sənaye nazirlikləri, Milli 
Bank. Azərbaycan Xəzinə Palatası, Aksiz 
Palatası, Əmək müfəttişliyi kimi -qurumlar 
dövlətin iqtisadi tənzimjəmə fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsində mühüm rol oynayırdılar. [4]

Dövlətin mühüm iqtisadi tənzimləmə aləti 
mütərəqq: gəlir vergisi hesab olunurdu. Bu vergi 
müəssisə və təşkilatlarda qazanılan mənfəətin 
30%-ni təşkil edirdi. Dolayı vergi kimi şərab,

tütün və neft məhsullarına qoyulan aksiz- iər 
aktiv iqtisadi tənzimləyici rolunu oynayırdı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qarşı
sına qoyduğu iqtisadi inkişaf proqramları çər
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правительство.

Демократическая Народная Республика Азербайджана предприняла серьезные шаги, 
чтобы превратить идею в реальность, создав независимую азербайджанскую экономику. 
Независимые лидеры Независимости (Махаммад Амин Расулзаде, Фатали Хан Хойский, 
Алимардан Баг Топчубашов и другие рассмотрели вопрос о создании демократического 
общества в социально-экономических перспективах, которые устранили бы социальную 
несправедливость наряду с установлением политического равенства между гражданами.

В экономической программе Демократической Республики Азербайджан важную роль 
играла внешнеэкономическая и торговая стратегия. С этой точки зрения меморандум, 
представленный делегацией Azerjpavcan в Верховный Совет Парижской мирной конференции, 
имеет большое значение. В документе описывается экономический и финансовый кризис в 
Азербайджане в результате нарушения экономических отношений е погашением определенной 
суммы долга и погашением долгов реальной нефтью республики, лапой, юмом, шелком.

BASIC AREAS OF ECONOMIC POLICY IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN. 
Economic Platform of the Republic of Azerbaijan.

G.İsmayilova 
Azerbaijan State Agrarian University

SUMMARY
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The Democratic People's Republic of Azerbaijan took serious steps to turn the idea of 
independent Azerbaijan into a reality by creating an independent Azerbaijan economy. Independent 
leaders of the Independence (Mahammad Amin Rasulzadeh, Fatali Khan Khoyski, Alimardan Bagh 
Topchubashov and others considered the establishment of a democratic society in the socio-economic 
perspectives that would eliminate social injustice along with the establishment of political equality 
among citizens.

In the economic program of the Democratic Republic of Azerbaijan, the foreign economic and 
trade strategy played an important role. Prom this perspective, the memorandum presented by the 
Azerjpavcan delegation to the Supreme Council of the Paris Peace Conference was of great 
importance.

çivəsində həyata keçirilinəsi vacib olan aqrar 
islahatlara,maliyyə siyasətinə, beynəlxalq iqtisadi 
əlaqələrə,iqtisadi ticarətin genişlənməsinə, xam
mal ixracına Aprel işqalı (1920) imkan vermədi.
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