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Giriş
Son illər İran dövləti öz geosiyasət kursunda
digər regional dövlətlərlə yanaşı, C ənubi Q af
qaz dövlətlərinə də böyük əhəmiyyət verməkdə
dir. Ü m um iyyətlə, A zərbaycan Respublikası
C ənubi Q afqazın tarixi baxım dan ən qədim ,
m ədəni baxım ından daha zəngin, iqtisadi nöq
teyi-nəzərdən isə ən güclü ölkəsidir [1]. Eyni
zam anda A zərbaycan və İran dövləti arasında
sıx tarixi əlaqələr m övcuddur. İranda əsrlərdir
ki, on m ilyonlarla azərbaycanlı soydaşım ız
yaşam aqdadır. A zərb aycan d a da h əm çin in
çoxsaylı irandilli xalqlar m əskunlaşm ışlar. Bü 
tün bu am illər A zərbaycanı İranın Cənubi Q af
qaz siyasətinin m ərkəzində olm asına səbəb ol
m uşdur. A zərbaycan da daim İranla olan xü
susi m ünasibətlərini, bu ölkənin Yaxın və Orta
Şərqdə yerini, habelə dünyada gedən proses
lərdə İranın rolunu öz xarici siyasətində nəzərə
almaqdadır. Göstərilən amillər İran-Azərbaycala
əlaqələrinin həm siyasi, həm də iqtisadi təza
hürlərində özünü büruzə verm əkdədir. Şərait,
şərtlər və tələbatlar isə A zərbaycan və İran
arasında iqtisadi əlaqələrin əsas istiqam ətlərini
m üəyyən etm işdir. Onu da qeyd etm ək lazım 
dır ki, müasir iqtisadi əlaqələr regional dövlətlər
ar sında daha geniş yayılm aqdadır [2].

İran İslam Respublikası və Azərbaycan
Respublikası arasında müasir iqtisadi
əlaqələrin əsas xüsusiyyətləri
İran və A zərbaycan arasında iqtisadi əla
qələrin inkişafı hər iki tərəf üçün çox lazım dır

və indi də öz aktuallığını saxlam aqdadır. Belə
ki, qloballaşan dünya iqtisadi sistemi daxilində
İran və Azərbaycan iqtisadiyyatlarının da m üəy
yən qarşılıqlı asılılığı m övcuddur [3]. M üasir
dövr İran və A zərbaycan iqtisadi əlaqələrinin
in kişafınd a İran -A zərbaycan D övlətlərarası
M üştərək K om issiyasının böyük rolu vardır.
1992-ci il noyabrın 16-dan 20-dək A zərbaycan
R espublikası ilə İran arasında iqtisadi, ticarət
və hum anitar sahələrdə əm əkdaşlıq üzrə Dövlətlərarası M üştərək Kom issiyanın birinci iclası
keçirilm işdir. G örüşün nəticəsi olaraq iki ölkə
arasında iqtisadi əm əkdaşlıq haqqında m em o
randum imzalanmışdır. İndiyə qədər Komissiya
Bakıda və Tehranda bir sıra işgüzar görüşlər
keçirm iş, əlaqələrin inkişafı və perspektivləri
barədə ətraflı fikir m übadiləsi aparılm ışdır.
A z ərb a y ca n ın tic a rə t m ü n a sib ə tlə rin d ə
İranın xüsusi çəkisi 1993-1997-ci illərdə m üəy
yən dəyişikliklərə uğram ışdır. Bu illər ərzində
İran A zərbaycanın ticarət tərəfdaşları arasında
ticarət dövriyyəsinə görə davam lı olaraq 1-ci
və 2-ci yeri tutmuşdur. Azərbaycan və İran ara
sında 1997-ci ildə ticarət dövriyyəsi 238,7 m ln
dollar olub.
1993-1999-cu illər ərzində A zərb aycan a
İrandan idxalın m aksim al göstəricisi 1995-ci
ildə olm uşdur. Bu rəqəm 80,3 m ln A BŞ dolları
təşkil etm işdir. 1994-cü ildə həyata keçirilən
ixrac göstərilən dövr üçün ən yüksək pilləsinə
çata bilm işdir. İxracın göstəricisi 257390 m ln
ABŞ dolları olmuşdur. Həmin göstərici 1996-cı il
üçün 226117,2 mln ABŞ dollan təşkil etmişdir [9].
Sonrakı göstəricilər isə illər ərzində daim
dəyişikliyə uğram ışdır. 1998-ci ildə İran A zər
baycanın idxalında 8-ci yeri tutm uş və onun
tərəfdaşları arasında xüsusi çəkisi 4,0 % təşkil
etm işdir. H əm in göstəricilər 1999-cu il üçün
6-cı yer 4,6%, 2000-ci il üçün 7-ci yer 4,8 %,
2001-ci il üçün 8-ci yer 3,9 %, 2002-ci il üçün
isə 10-cu yer 3,5 % olm uşdur. İranın tərəfdaş
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dövlətlər arasında ticarət əlaqələrinin xüsusi
çəkisinin azalması heç də Azərbaycanla iqtisadi
əlaqələrin böhranı dem ək deyildir. Bəzən gös
təricilərdə böyük fərqlərin yaranm ası çaşdırı
cı ola bilər. 1992-1993-cü illərdə İranın A zər
baycanla xarici əlaqələrdə m övqeyinin 1-ci və
2-ci yerləri tutm asının başlıca səbəblərindən bi
ri də o idi ki, A zərbaycanın digər regional öl
kələrlə iqtisadi əlaqələri hələ kifayət qədər güclü
deyildi. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanın bey
nəlxalq iqtisadi əlaqələrdə ölkə tərəfdaşlarının
sayı azlıq təşkil etmişdi. Eyni zamanda Azər
baycan alıcısının alıcılıq qabiliyyəti yüksək ol
madığından, azərbaycanlı alıcı üçün bahalı Qərb
məhsulları ilə müqayisədə İranın ucuz alternativ
idxal m allarını alm aq daha sərfəli olm uşdur.
İqtisadi m ünasibətlərin inkişafının izlənil
məsi baxım ından 1998-2002-ci illər Azərbaycan
dövlətinin ixracmda İranın rolunun öyrənilməsi
m ühüm dür. A zərbaycan dövlətinin ixracm da
İranın illər üzrə yeri və xüsusi çəkisi aşağıdakı
kim i dəyişm işdir: 1998 - 5-ci yer, 1999 - 10-cu
yer 2,4%, 2000 - 22-ci yer 0,4%, 2001 - 20-ci yer
0,4%, 10-cu yer 1,4%. A zərbaycanın ixracm da
İranın payının aşağı düşm əsinin də özünəm əx
sus səbəbləri vardır. Belə ki, A zərbaycanın ix
racının əsasını neft və neft m əhsulları təşkil
etm əkdədir. Bu m əhsul A zərbaycanın ixrac
göstəricilərinin aparıcısıdır. İranın isə A zərbay
can neftinə və neft m əhsullarına bir neft ölkəsi
kimi ehtiyacı yoxdur. İrana ixrac edilən A zər
baycan m əhsulları geniş çeşiddə olsalar da,
A zərbaycanın ixrac potensialının başlıca m əh
sulları deyildir. Buna görə də bəzi hallarda
göstəricilərin çox aşağı səviyyədə olm ası gö
rünməkdədir. Əslində isə İrana ixrac istiqam ət
ləri daim fəal olm uşdur. A m m a bu heç də o
dem ək deyil ki, A zərbaycan və İİR arasında
idxal-ixrac münasibətlərində problem olm am ış
dır. İqtisadi baxım dan göstəricilərə təsir edən
am illərdən biri də o olm uşdur ki, A zərbaycan
və İİR arasında böyük bir ərazi zolağı Erm ənis
tanın işğalı altındadır. Bu isə ölkələrarası id 
xal-ixrac göstəricilərinin artm asına bir qədər
m ənfi təsir etm əkdədir. A zərbaycan və İİR
arasında idxal-ixrac m ünasibətlərinə həm də
beynəlxalq iqtisadi-siyasi proseslər təsir edir.
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A zərbaycan və İİR arasında iqtisadi m üna
sibətlərin öyrənilməsi baxım ından 2002-2006-cı
illər ərzində A zərbaycanın idxalınd a xarici
tərəfdaşların arasında İranın xüsusi çəkisi 2002-ci
ildə ən yüksək olm uşdur. Bu rəqəm 3,5% təşkil
etm işdir. Ən zəif faiz göstəricisi də 2004-cü il
də -1 ,3 % olmaqla təsadüf etməkdədir. İrandan
idxal göstəricilərinin 2002-2006-cı illər ərzində
azalan dinam ikası da idxalçıların sayının art
ması ilə və A zərbaycan əhalisinin alıcılıq qabi
liyyətinin yüksəlm əsi ilə sıx surətdə əlaqədar
olmuşdur. İqtisadi baxım dan imkanları genişlə
nən əhali artıq daha çox yüksək keyfiyyəti ilə
seçilən Qərb m əhsullarına m eyil etm əyə başla
mışdır. Fəqət A zərbaycanın orta və aztəminatlı
əhalisi arasında İran m əhsullarına tələbat yenə
də yüksək olaraq qalmaqda idi. İxrac göstəricilə
rinə nəzər salsaq görərik ki, 2002-2006-cı illərin
göstəricilərinə əsasən ən yüksək rəqəm 2006cı ildə əldə edilm işdir. A zərbaycanın ixracm da
İranın xüsusi çəkisi 4,6%-ə yüksəlmiş, İİR A zər
baycanın xarici ticarət tərəfdaşları arasında 6-cı
yeri tutm uşdur. G östəricinin və ixracda İranın
yerinin yüksəlm əsi onu göstərir ki, Azərbaycan
ixracatçıları İran bazarına daha bol çeşiddə
m əhsul çıxara bilm işdilər. Eyni zam anda hə
m in m əhsullar İran bazarında kifayət qədər
tələbat görm üşdür [4].
A zərbaycan iqtisadiyyatının son dövrlərini
əks etdirən statistik toplulara baxılarsa İranın
A z ə rb a y ca n la h a n sı sa h ə lə rd ə id x a l-ix ra c
münasibətlərində olması müəyyənləşir. Həmin
rəqəmlər bir sıra istiqamətlərdə İranın Azərbay
cana idxalda aparıcı yerlər tutduğunu sübut
etm əkdədir. 2006-cı ilin m əlum atlarına görə,
İrandan A zərbaycana 1146 ton m eyvə-tərəvəz
və konservlər idxal olunm uşdur ki, bunun da
dəyəri 427 m in A BŞ dolları təşkil etm işdir.
M eyvə-tərəvəz və konserv m əhsullarının idxa
lında İran 3-cü yeri tutm uşdur. A zərbaycana
yağlar və sürtkülərin idxalı üzrə İran Rusiyadan
sonra 2-ci yerdə olm uşdur. Enerji ticarətində
də İİR A zərbaycanın m ühüm tərəfdaşıdır. Bu 
nu da şərtləndirən səbəblər vardır. Ermənistanla
müharibə vəziyyətinin davam etməsi Azərbay
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canın N axçıvan M R-ə elektrik enerjisi ötürm ə
sinə im kan vermir. A zərbaycanın bu ehtiyacı
irandan enerji idxalı sayəsində ödənilməkdədir.
2006-cı ildə Azərbaycan İİR-dən 765,9 m ln kVt.s
elektrik enerjisi idxal etm işdir.
Əhalinin geyim sənayesi m əhsullarına olan
tələbatının bir qism i də İrandan idxal edilən
m əhsullar hesabına ödənilir. 2006-cı ilin m əlu
matlarına görə, Azərbaycana ayaqqabı idxalına
görə İİR yalnız Ç indən geri qalaraq ikinci yeri
tutm uşdur. Elə həm in il İrandan 1815,8 m in
cüt ayaqqabı gətirilm işdir ki, bunun da dəyəri
521,2 m in A BŞ dolları təşkil etm işdir.
200 6 -cı il m əlu m atları onu g ö stə rir ki,
A zərbaycanın idxalında İranın birincilik əldə
etdiyi sahələr də vardır. Metal konstruksiyaların
2006-cı il üzrə Azərbaycana idxalında birincilik
İrana m əxsus olm uşdur.
2006-cı ildə A zərbaycana m aye nasosları
və qaldırıcıları, yeyinti sənayesi üçün avadanlıq
lar, keram ikadan üzlük plitələr, ilkin form ada
vinixlorid polim erləri, sintetik yuyucu m addə
lər, köm ür koksu, yağları və sürtkülər ixracında
İran ölkələr arasında 2-ci olmuşdur. H əm in ilin
göstəricilərinə əsasən İranın Azərbaycana idxal
da 3-cü olduğu sahələr isə aşağıdakılardan:
diri ev quşları idxalından, quş yum urtaları id
xalından, meyvə-tərəvəz konservləri idxalından,
qara m etaldan çubuqlar və arm aturlar idxalın
dan ibarət olm uşdur.
Beləliklə, İranın aparıcı yerlər tutduğu id 
xal sahələrinə fikir verilərsə, bunların, əsasən,
kim ya və yeyinti sənaye sahələrini, habelə
kənd təsərrü fatı m əh su llarını əhatə etdiyini
görm ək olar. Yəni İrandan A zərbaycana idxal
e d ilə n m a lla r a ra s ın d a g ü n d ə lik tə lə b a t
m alların a üstünlük verilir. A m m a idxalın elə
sahələri var ki, İran bu sahədə çox da öndə
o lm a y a n y e rlə rd ə d ir. B u n a o fis və y ataq
m ebellərinin, elektrik akku m ulyatorlarının,
traktor və ehtiyat h issələrin in idxalını m isal
gətirm ək olar. Yəni bu və ya digər sahələrdə
İranın ixrac potensialının geniş olm asına b ax
m ayaraq, bu m əhsullar A zərbaycan bazarında
rəqabətqabiliyyətli deyildir.
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İndi isə A zərbaycanın İrana ixracında hansı
növ m əhsulların ü stünlük təşkil etdiyini araş
dırm aq m əqsədəm üvafiq olardı. 2006-cı ilin
statistik m əlu m atların a əsasən A zərbaycan
İrana bütü n tərəfdaşlarından daha çox m otor
benzini ixrac etm işdir. A zərbaycandan İİR-ə
176,8 m in ton m otor benzini satılm ışdır. Bu
m əhsul ixracının dəyəri 105876,3 m in dollar
təşkil etm işdir. Enerji m übadiləsində olduğu
kimi, təbii qaz m übadiləsində də İran A zərbay
canın ən sərfəli tərəfdaşlarmdandır. Azərbayca
nın həm enerji, həm də qaz ixrac etdiyi əsas öl
kələrdən biri İrandır. 2006-cı ildə İrana 46,0 mln
kubm etr qaz, 810,8 m ln kV t.s elektrik enerjisi
ixrac edilm işdir. Elektrik enerjisi və təbii qaz
m ü b a d ilə s i N a x çıv a n M R is tiq a m ə tin d ə n
A zərbaycana, Cənub istiqam ətindən isə İrana
həyata keçirilir. Q ara m etaldan çubuqlar və
armaturlar, qara metaldan künclük və şvellerlər,
habelə em al olunm am ış alüm inium ixracında
da İran A zərbaycanın 1-ci tərəfdaşıdır.
Bir sıra başqa m əh su lların ixracında da
A zərbaycanın əsas tərəfdaşı kim i İran çıxış et
m əkdədir. Türkiyə və Ç indən sonra A zərbay
can ilkin form ada etilen polim erlərini İrana
ixrac etm işdir. H eyvan dərilərinin ixracında
da İran II və III yerləri tutm aqdadır. Rusiya,
Türkiyə, Latviyadan sonra da Azərbaycanın pam
bıq lifi, əsasən, İran bazarına çıxarılm aqdadır.
2006-cı ildə A zərbaycanın İrana ixrac etdiyi
dizel yanacağının m iqdarı 202,6 m in ton olm uş
dur ki, bunun da dəyəri 100127,2 m in dollar
təşkil etmişdir. Bu, İİR-AR arasında iqtisadi m ü
nasibətlərin statistik göstəricilərinə bir baxış idi.
Bir daha A R-İİR arasında energetika və tə
bii qaz m übadiləsinə qayıtm aq zərurəti vardır.
Eyni zam anda iqtisadi m ünasibətlərin digər
istiqam ətlərinə də 2005-ci il 2 ölkə rəsm ilərinin
gərgin qarşılıqlı səfərlər dövrü olm uşdur. İİR
xarici işlər naziri M ənuçöhr Motəkki Azərbayca
na rəsm i səfəri çərçivəsində Naxçıvan sakinləri
nin İrana sadələşdirilmiş qaydada gediş-gəlişinə
dair m em orandum u im zaladı. İm işli, Şirvan
xətti vasitəsilə A R-na 500 m eqavat elektrik
enerjisinin ötürülm əsi üçü n zəruri olan 75 m ln
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dollarlıq vəsaitin 75%-ni İran ödəyəcəkdir. A s
tara-Bakı avtom obil yolu üzrə araşdırm aların
aparılm ası m əqsədilə İİR tərəfindən A zərbay
can R espublikasına 2 m ln dollar vəsait ayrıl
mışdır. İl ərzində İrandan A zərbaycana və əks
istiqam ətdə hərəkət edən yük m aşınlarının sa
yı 16 min, onların daşıdıqları yükün həcm i isə
500 tona bərabər olm uşdur [7].
A zərbaycan-İran m ünasibətlərində beynəl
xalq yolların və əlaqələrin böyük rolu olmuşdur.
2002-ci ildə Bakı şəhərində TRA SEKA -ya üzv
dövlətlərin dəm ir yolu, lim an və gəm içilik şir
kətləri rəhbərlərinin iclası nəticəsində növbəti
illər üçün fəaliyyət proqram ı və Bakı bəyanna
m əsi qəbul olunm uşdur. Bu proqram böyük
İpək yolunun bərpa edilm əsini nəzərdə tutur
və XXI əsr üçün ən böyük proqram lardan biri
dir. Bu proqram ın hərtərəfli inkişafını nə qə
dər tez təm in etm ək m üm kün olarsa, Cənubi
Qafqaz, Orta Asiya ölkələrinin Avropaya inteq
rasiyası bir o qədər sürətlənəcəkdir. Belə bir
şəraitdə «Şim al-Cənub layihəsi» Cənub Q afqa
zın dünya siyasətində yerini daha da m öhkəm 
lən d irm işd ir [5]. Şim al-C ənu b «B eyn əlxalq
nəqliyyat dəhlizi» haqqmda Rusiya Federasiyası,
H indistan və İİR arasında 2003-cü ildə saziş
bağlanmışdır. Sazişin əsas məqsədləri - sərnişin
və yükdaşım alarım n təşkili ilə nəqliyyat əlaqə
lərinin səm ərəliliyinin artırılm ası, tərəflərin
dəm ir yolu, avtom obil, dəniz, çay və hava
n əq liy y atın ın b ey n əlxalq əm təə və xid m ət
bazarlarına çıxışının təm in edilm əsi, nəqliyyat
siyasətinin uzlaşdırılm asından ibarətdir [6].
1996-cı ildən başlayaraq bu nəqliyyat dəhli
zinin tədqiqatı ilə NOSTRAK səhmdar cəmiyyə
ti m əşğul olur. Bu şirkətin Azərbaycan tərəfinə
yazılı m üraciətində göstərilir ki, layihə sərmayə
lərin cəlb edilm əsi baxım ından «Şim al-Cənub»
dəhlizinin ən cəlbedici m arşrutu kimi Azərbay
candan keçən dəm ir yolu xüsusi əhəm iyyət
kəsb edir. Bu variant İran ərazisində A stara
sərhəd m əntəqəsindən keçm əklə Azərbaycanla
birləşdirici dəm ir yolu hissəsinin tikintisini,
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həm çinin İran körfəzi və Hind okeanında H in
distan, Pakistan, İran, Om an, BƏƏ və Səudiyyə
Ə rəbistanını bir-biri ilə birləşdirəcək dəm ir
yolu, avtomobil-bərə əlaqəsinin təşkil edilməsini
nəzərdə tutur.
İİR və A zərbaycan əlaqələrinin inkişafında
mühüm istiqamətlərin formalaşmasına 2004-cü
ilin avqustunda İİR-in sabiq prezidenti M .H atəm inin rəsm i səfərinin böyük təsiri olm uşdur.
2004-cü ildə im zalanan m üqavilələr 2 ölkə
arasında əlaqələrin gü clənm əsinə daha da tə
kan verm işdir. Bu sahədə əldə olunm uş m ü
qavilələrd ən (75 m ln dollar həcm ində) Parsabad-İm işli elektrik stansiyasının inşa edilm əsi
layihəsini, 25 m ln dollar həcm ində kreditlə
İrandan 200 avtobus alınm asını, A stara-Bakı
avtom obil m agistralının tikintisinə 2 m ln dol
lar əvəzsiz kred itin verilm əsini qeyd etm ək
olar [7].
H atəm inin səfərindən sonra 2005-ci ildə
A zərbaycan-İran ticarət dövriyyəsi 500 m ln
dollara çatır. 2006-2007-ci illərdə bu dövriyyəni
1 mlrd dollara çatdırmaq nəzərdə tutulmuşdur.
İranın xarici əlaqələrində m ühüm yeri xüsusi
iqtisadi zonalar tutm aqdadır. Bu da öz növbə
sində İran-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinə təsir
etm əkdədir. Belə zonaların bir qism i artıq fəa
liyyət göstərir, bir qism i isə tikilm ək əsnasındadır. O nlardan biri Şərqi A zərbaycan ostanındakı «Culfa» iqtisadi zonasıdır. H əm in zona
Azərbaycan-İran iqtisadi əlaqələrində öz yerinə
m alikdir. İran-A zərbaycan m ünasibətlərində,
həm çinin Xəzərdəki Ənzəli və Ə m irabad li
m anlarının da mal dövriyyəsində m ühüm əhə
m iyyəti vardır. İran İslam R espublikası nəinki
A zərbaycand akı iqtisad i layihələrd ə iştirak
edir, həm çinin azərbaycanlı iş adam larının
İran iqtisadiyyatına fəal surətdə cəlb edilməsinə
m araqlıdır.
A zərbaycan-İran iqtisadi m ünasibətlərinin
və tic a rə t ə la q ə lə rin in in k işa f d in am ik ası
aşağıdakı ticarət dövriyyəsini ortaya qoym aq
dadır (cədvəl 1):
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Cədvəl 1

Azərbaycan və İran arasında ticarət əlaqələri (min ABŞ dolları ilə)
İl

Ticarət dövriyyəsi

İrana ixrac

İrandan idxal

Ticarət saldosu

2007

64568,9

55424,7

9144,2

-46208,5

2009

87804,4

57919,9

99737,7

50608,3

29884,5
49129,4

-28035,4

2010
2011

45294,5

153544,6

108250,1

2012

198839,1
263787,1

87342,3

176444,8

-89102,5

2013

281029,7

73347,4

-134335
-57124,9

2014

186597,9

39441,7

207682,3
147156,2

2015

123785,9

33330,5

90455,4

-1478,9

-107715

https://w w w .am ar.org.ir/english/Statistics-by-Topic/Trade
İllər üzrə verilən bu göstəricilər İİR ilə AR
ticarət dövriyyəsinin ildən-ilə artdığını ifadə
edir. İranla idxal və ixrac sahəsində son illər
(xüsusən 2012-2015-ci illər üzrə) daha yüksək
mənfi ticarət saldosu m üşahidə olunmaqdadır.
Bu isə o dem əkdir ki, ölkələr qarşılıqlı şəkildə
bir-birinin daxili bazarına daha çox nüfuz et
m əkdədirlər. D igər m araq doğuran fakt ondan
ibarətdir ki, üm um i ticarət dövriyyəsinin art
m ası fonunda İrandan A zərbaycana gətirilən
malların qiymət dəyəri artsa da, Azərbaycandan
İrana ixrac nisbətində azalm ışdır. Yəni hər il
A zərbaycanın İrana ixrac etdiyi m əhsulların
qiyməti artmış, əks tərəfin ixracında isə azalma
lar baş verm işdir.

Azərbaycan və İİR arasında iqtisadi
əlaqələrin genişləndirilməsi
məsələləri
Öncə də göstərdiyim iz kim i, A zərbaycanın
üm um dünya ticarət əlaqələrinin genişlənm əsi
onun bazarının İran m allarından asılılığını qis
m ən azaltm ışdır [4]. A zərbaycan m əhsulları
nın keyfiyyətinin artm ası isə onların İran baza
rında m övqelərini daha da gücləndirm işdir.
A m m a idxal-ixrac dövriyyəsinin m üqayisəli
təhlili onu göstərir ki, ixracın artm asına bax
mayaraq, İran-Azərbaycan iqtisadi münasibətlə
rində A zərbaycan hələ də, əsasən, idxalçı kim i
çıxış etm əkdədir. Bu m övqeni m üəyyən dövr
üçün norm al hesab etm ək olar. A zərbaycan
gənc dövlətdir və İranın iqtisadi im kanları

Azərbaycanı İrandan m üəyyən qədər asılı edir.
Bu asılılıq im perialist m ahiyyətli bir asılılıq
deyil və geoiqtisadi yerləşm ə və sırf iqtisadi
ticari am illərlə bağlıdır.
Son dövrlərdə bütün dünyada gedən gərgin
və ziddiyyətli proseslərə baxmayaraq, Azərbay
can və İran arasında əlaqələr öz norm al axarı
ilə inkişaf etm əkdədir. D oğrudur, hər iki döv
lətin bütün m əsələlərə yanaşm a tərzi eyni de
yil. Ancaq bu, qarşılıqlı münasibətlərin gücləndi
rilm əsinə xid m ət edən üm um i kursa zərər
vura bilməz. Bunu dövlət başçıları səviyyəsində
qarşılıqlı isti m ünasibətlər göstərm əkdədir.
Beləliklə, Azərbaycan-İran iqtisadi əməkdaş
lığının istiqam ətlərindən danışarkən bəlli olur
ki, bu əlaqələr çoxistiqam ətli xətlə inkişaf et
mişdir. A zərbaycan-İran iqtisadi əm əkdaşlığı
nın dinam ikası onu dem əyə əsas verir ki, bu
çoxistiqam ətli qarşılıqlı əlaqələr hər iki tərəfin
iq tisa d iy y a tın a m ü sb ət təsir g ö stərm işd ir.
Əlbəttə ki, bu iqtisadi ünsiyyət və əm əkdaşlıq
əlaqələri zamanı beynəlxalq iqtisadi m ünasibət
lər sistem ində ölkələrin yeri və rolu özünü
göstərm işdir. Belə ki, iqtisadi əm əkdaşlığın
istiqamətləri həm obyektiv, həm də iştirakçıların
vasitəsilə m üəyyənləşdirilm işdir.
iqtisadi siyasətin düzgünlüyü Azərbaycan
müəssisələrinin məhsullarının keyfiyyətini yük
səltdi. Bu isə öz növbəsində Azərbaycan məhsul
larına İran iş adamlarının marağını daha da artırdı.
A zərb ay can d a əh alin in so sial rifah ın ın
yüksəlm əyə başlanm ası da İran-A zərbaycan
41

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi

01(308)-2018
iqtisadi əm əkdaşlığının istiqam ətlərinə təsir
etdi. Artıq İran m üəssisələrinin A zərbaycan
bazarında rəqibləri çoxalm aqda idi. Rəqiblərin
çoxalması seçim imkanlarını arünr və keyfiyyətə
tələbatı gücləndirirdi. Bununla da İranın daha
keyfiyyətli m əhsulları A zərbaycan bazarında
özünə yer edirdi.
Azərbaycanla birgə m üasir İranda da bir sı
ra iqtisadi islahatlar keçirilmişdir. Artıq 1990-cı
illərdən İranın iqtisadi situasiyasında yaxşılaş
ma müşahidə olunmuşdur. İranın xarici iqtisadi
borcları azalm ışdır. 2001-2002-ci illərdə xarici
borc 1992-1993-cü ilə nisbətdə 23 mlrd dollardan
7,2 mlrd dollara, 2003-2004-cü ildə 2002-2003-cü
ilə nisbətən 2,2-dən 1,4 m lrd A BŞ dollarına
enm işdir [8]. UDM -də fərdi istehlak xərclərinin
azalması onun yığılmasında özəl kapitalın rolunu
artırmışdır. Tək 2000-2001-ci illərdə özəl kapital
ümummilli investisiyaların tərkibində 72,8%-ə
çatm ışdır. Bütün bu sadalananlar bir daha nü
m ayiş etdirm əkdədir ki, İran və A zərbaycan
qarşılıqlı iqtisadi əm əkdaşlığın m üxtəlif istiqa
m ətlərini gücləndirm əkdə m araqlı olm uşlar.
İstər sənaye, istərsə də digər m əhsulların qar
şılıqlı m übadiləsi ölkələrin iqtisadi im kanları
nı daha da artırm ışdır. Lakin bu heç də o de
m ək deyil ki, İran-Azərbaycan iqtisadi m ünasi
bətlərindəki bütün problemlər həllini tapmışdır.

Nəticə
Ümumiyyətlə, İran və Azərbaycan dövlətləri
arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlığın genişlən
dirilm əsi üçün yaxın dövr ərzində aşağıdakı
m əqsədəuyğun tədbirlərin həyata keçirilm əsi
zəruridir:
- İran və A zərb ay can arasın d a strateji
baxım dan zəruri m əhsullar üzrə idxal-ixrac
sahəsində ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi;
- Rusiya, İran və Azərbaycan arasında dün
ya bazarına ixrac oluna bilinəcək m əhsullar
üzrə m üştərək investisiyalar əsasında yeni innovasiyalı istehsal m üəssisələrinin yaradılması;
- «Şimal-Cənub» beynəlxalq nəqliyyat dəh
lizi çərçivəsində Rusiya, İran və A zərbaycan
ölkələri arasında tranzit yükdaşım alarm həc
m inin artırılm ası istiqam ətində stim ullaşdırıcı
addım ların atılm ası;
42

- Azərbaycan-İran iqtisadi əlaqələrinin inki
şafı üçün nəqliyyat, tranzit göm rük sahəsində
yaranm ış problem lərinin aradan qaldrılm ası
zəruridir. Azərbaycan-İran iqtisadi əlaqələrinin
inkişafı nəinki iki dövlət üçün, eyni zam anda
region üçün əhəm iyyətlidir;
- A zərbaycan və İran arasında qarşılıqlı
olaraq investisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılm ası təm in olunm alıdır;
- A zərbaycan-İran iqtisadi əlaqələrinin in
kişafı üçün nəqliyyat, tranzit gömrük sahəsində
yaranm ış problem lərin aradan qaldrılm ası zə
ruridir. Nəzərə almaq lazım dır ki, Azərbaycanİran iqtisadi əlaqələrinin inkişafı nəinki iki
dövlət üçün, eyni zam anda region üçün əhə
m iyyətlidir.
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Ибрагимпур Асадуллах Рамезан

Основные направления международного экономического
сотрудничества между Азербайджанской и
Исламской Республикой Иран
РЕЗЮМЕ
В статье рассм отрены основные направления м еж дународного эконом ического сотруд
ничества меж ду А зербайдж анской и И слам ской Республикой И ран. В современном мире
особенно актуальным является глобализация и регионализация м еж дународны х эконом и
чески х отнош ений. В последние годы динам ично развивается м еж дународное эконом ичес
кое сотрудничество во всем мире. В статье такж е на основе исследования выявлены ос
новны е проблемы, и выдвинуты эф ф ективные предлож ения и реком ендации по направ
лению их устранения в ближ айш ие годы.

İbrahimpur Asadullah Ramezan

The main directions of international economic collaboration between
Azerbaijan and Iranian Islamic Republic
SUMMARY
In the article m ain directions of international econom ic collaboration betw een A zerbaijan
and Iranian Islam ic Republic are considered. G lobalization and regionalization of international
econom ic relations are very specially actual in m odern world. Last years are developed dynam ics
of international econom ic collaboration in the w orld under the new econom ic globalization
condition. Therefore, in the article on the base of investigation defined m ain problem s, also in
nearest years effective suggestions and recom m endations for their rem ove directions are given.
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