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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan və Baltikyanı olkələr arasında iqtisadi 

əlaqələr öyrənilir. Göstərilir ki, həm Azərbaycanın və həm də Baltikyanı 

ölkələrin beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri qovuşuğunda yerləşməsi onların 

arasında əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaradır.  
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Abstract. The paper examines economic relations 

between Azerbaijan and the Baltic states. It is 

noted that the location of Azerbaijan, as well as the 
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Резюме. В статье исследуются экономические 

отношения между Азербайджаном и странами 

Балтии. Отмечается, что расположение как 

Азербайджана, так и стран Балтии на стыке 

международных транспортных коридоров соз-

дает благоприятные условия для сотрудни-

чества между ними. 
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1. Giriş 

Azərbaycan hazırda dünyanın 150-dən çox ölkəsi ilə siyasi və iqtisadi münasibətlərə 

malikdir. İqtisadi coğrafi mövqeyə, eləcə də təbii sərvətlərinə görə çox əlverişli mühitə malik 

olan Azərbaycan Respublikası xarici əlaqələrini ticarət, investisiya və xarici miqrasiya 

istiqamətidə tədqiq edir. 1991-ci ildə müstəqilliyini əldə etmiş ölkəxarici iqtisadi 

münasibətlərini genişləndirməklə beynəlxalq arenada tanınmış və bir sıra müqavilələrə 

qoşulmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən aparılan ardıcıl və məqsədyönlü siyasət 

nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının inkişafında böyük təkan yarandı və bir çox ölkələrlə xarici 

iqtisadi münasibətlər quruldu. Bu münasibətlərin stukturuna baxsaq, Azərbaycanın  xarici 

iqtisadi əlaqələrinin 50%-dən çoxu Avropa ölkələrinin payına düşür. Bu da onu göstərir ki, 

Respublikamız müztəqillik əldə etdikdən sonra Avropaya inteqrasiya etmiş və beynəlxalq 

əlaqələrini inkişaf etdirmişdir.  
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Azərbaycan və Baltikyanı olkələrin uzun muddət Rusiya imperiyası, sonralar isə 

SSRİ-nin tərkibində olmaları onların arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin təşəkkul 

tapmasına şərait yaratmışdır. XX əsrin sonlarında Azərbaycan, Latviya, Estoniya və Litvanın 

yenidən mustəqillik qazanmaları, onların arasında mövcud olan əlaqələr dovlətlərarası 

munasibətlər formasına kecmişdir. Azərbaycanla ərazi baxmından müqayisədə təxmini eyni 

olsalarda iqtisadi baxımdan çox fərqli inkişafa malikdirlər. Təbii sərvətlərinin az olmasına 

baxmayaraq öz iqtisadi coğrafi mövqey və Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinə yaxın olması 

bu ölkələrin iqtisadi inkişafını sürətləndirmişdir. Məhz bu baxımdan Baltikyanı ölkələrin 

inkişaf istiqamətlərini araşdırmaq, Azərbaycanla müqayisə aparmaq və eləcədə qarşılıqlı 

əlaqələrinin üstünlüklərini təhlil əsasında müəyyən etmək məqsədəuyğundur. 

 

2. Azərbaycan və Baltikyanı ölkələr arasında əlaqələr 

 Azərbaycan və Baltikyanı ölkələr arasında əlaqələr ilk öncə XX əsrin əvvəllərindən 

mövcud olmuşdur. Bu dövrdə Bakıda Latış Cəmiyyəti fəaliyyət göstərmişdir. Birinci Dünya 

müharibəsi dövründə ŞərqiAnadolu, Balkanlar və digər yerlərdə mövcud olan münaqişə və 

müharibə ocaqlarından Bakı və Gəncə quberniyalarına, xüsusən də Bakı şəhərinə pənah 

gətirən minlərlə qaçqına yardım məqsədilə yaradılan, muxtəlif etnik icmalara məxsus 

xeyriyyə qurumları arasında latış icmasına aid olan Latış Qaçqınlarına Yardım Komitəsi də 

fəaliyyət gostərmişdir [1]. Lakin dövlətlərarası əlaqələrin təşəkkür tapması XX əsrin sonlarına 

təsadüf edir. 1992-ci il yanvar ayının 8-də öz müstəqilliyindən tam 1 il sonra  Latviya 

Azərbaycanın müstəqilliyini tanımış və 1994-cü il yanvar ayının 11-dən diplomatik əlaqələr 

qurmağa başlamışdır [1]. 

2006-cı ildə yaradılan Azərbaycan Respublikası və Latviya Respublikası arasında 

iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq uzrə Hokumətlərarası Komissiyanın sonuncu  6-

cı iclası 2016-cı il 14-15 iyun tarixlərində Riqada kecirilmişdir. Hər iki olkənin iqtisadi 

yönumlü şirkətləri qarşılıqlı olaraq fəaliyyət göstərir, Azərbaycan sərmayəsi Latviyada təmsil 

olunur. Latviyanın inkişaf etmiş dəniz və hava limanlarına malik olması Azərbaycanın iştirak 

etdiyi “Şimal–Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi” layihəsi üçün maraq kəsb edə bilər və 

bu, iki ölkənin iqtisadi əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar açır [2]. İki ölkə arasında regional 

səviyyədə də əməkdaşlıq qurulmuşdur. 2014-cu ilin sentyabr ayında Siyəzən və Xızı 

rayonlarından olan numayəndə heyətinin Latviyaya səfəri çərcivəsində Valmiyera Şəhər 

Özünüidarə Duması və Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyəti araısında əməkdaşlıq haqqında saziş 

imzalanmışdır [2]. 

Hər iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin mühüm hissəsini kənd təsərrufatı, yeyinti, 

yungul, neft, kimya və tikinti sənayesi, əczacılıq məhsulları tutur. Aşağıdakı cədvəldə iki 

dövlət arasında 2015-2018-ci illəri əhatə edən ticarət dövriyyəsi əks olunur [3]. 
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Cədvəl 1. Azərbaycan və Latviya arasında ticarət əlaqələri, 2015-2018-ci illər (min ABŞ dolları ilə) 

 

İl İdxal İxrac 

2015 9685,7 845,5 

2016 8342,4 800,4 

2017 13 033,3 2 028,1 

2018 19 875,2 2 510,9 

  Mənbə: stat.gov.az 

 

Latviya Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələrin, üzv dövlət kimi AI-nin enerji təhlükəsizliyi 

ilə bağlı gələcək qaz idxalı və iqtisadi sahələrin inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Eyni 

zamanda qarşılıqlı investisiyaların qoyuluşu və Azərbaycandan olan biznes şirkətlərinin bu 

ölkədə daha geniş iştirakı Latviya üçün çox əlverişlidir. Azərbaycan üçün Avratlantik 

əməkdaşlıq təşkilatlarında (AI, NATO) təmsil olunan Latviya ilə əlaqələrin inkişafı mühum 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Latviya Azərbaycanın AI ilə munasibətlərinin inkişafını dəstəkləyir, rəsmi Brussel və 

Bakı arasında strateji tərəfdaşlıq sazişi ilə bağlı başlanan danışıqların uğurla nəticələnməsi 

üçün səylər həyata kecirir. Azərbaycan Latviya ilə əməkdaşlığa həm beynəlxalq təşkilatlar, 

həm də regional strukturlar, o cümlədən Baltikyanı Dövlətlər Şurası çərçivəsində xüsusi 

diqqət ayırır. Bu əməkdaşlıq Baltik, Xəzər və Qara dəniz hövzələri regionunda inteqrasiya 

proseslərinin sürətləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir [3]. Azərbaycan mallarının Avropa 

İttifaqı bazarına ixracı üçün nəqliyyat logistikası sahəsində azərbaycanlı sahibkarlara 

Latviyanın tranzit dəhlizinin – limanların, dəmir yolların, aeroportun, avtonəqliyyatın 

imkanlarından istifadə etmək təklif olunub. Qeyd edilib ki, Azərbaycanın Avropa ölkələrinə 

göndərilən xarici ticarət yüklərinin saxlanması və emal edilməsi məqsədilə Latviya ərazisində 

yeni nəqliyyat–logistika mərkəzləri, terminallar, anbarlar yaratmaq üçün geniş imkanlar var. 

Qeyd edək ki, indiyə qədər Azərbaycan Latviya iqtisadiyyatına 164 milyon ABŞ 

dolları, Latviya isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 84 milyon dollar investisiya qoyub. Hazırda 

Azərbaycanda tikinti, xidmət, sənaye, rabitə, nəqliyyat, ticarət, bank və sığorta sahələrində 40 

Latviya şirkəti fəaliyyət göstərir [8]. 

Litva Respublikası Azərbaycanın mustəqilliyini 1991-ci il dekabrın 20-də tanımış və 

1995-ci ilin noyabr ayında iki ölkə arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur. Litva 

Respublikasının Prezidenti V.Adamkusun 8-9 iyun 2006-cı iltarixlərində Azərbaycana rəsmi 

səfəri zamanı imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Litva Respublikası 

Prezidentinin Birgə Bəyannaməsi”, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

Litvaya rəsmi səfəri zamanı 2007-ci il sentyabrın 13-də Vilnusdə qəbul olunmuş “Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin və Litva Respublikası Prezidentinin tərəfdaşlıq munasibətlərinin 

inkişafı haqqında Birgə Bəyannaməsi”, o cumlədən 2009-cu il aprelin 7-də Bakıda 

imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ilə Litva Respublikası Xarici 

İşlər Nazirliyi arasında siyasi dialoqun gucləndirilməsi və əməkdaşlıq haqqında 
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Memorandum” ikitərəfli münasibətlərə əsaslı zəmin yaradan və əlaqələri tənzimləyən əsas 

sənədlərdir [4]. İki ölkə arasında sənaye və energetika, kənd təsərrüfatı, turizm, nəqliyyat, 

rabitə və informasiya texnologiyaları, gömruk sahələrində əməkdaşlıq mövcuddur. ARDNŞ 

Litvanın “Klaypedos Nafta” SC şirkəti ilə “Sarmatia” birgə müəssisəsi çərçivəsində 

əməkdaşlıq edir. Azərbaycan Respublikasının “Teleradio” İstehsalat Birliyi və Litva 

Respublikasının “Vigintos Elektronika”, “TV and Communication Systems” və “TERRA” 

şirkətləri arasında əməkdaşlıq qurulmuşdur. 

Litva dövlət qurumları Azərbaycanda həyata keçirilən tvinninq layihələrində iştirak 

edirlər. İki ölkə arasında iqtisadiyyat, sənaye və enerji sahələrində əməkdaşlıq üzrə 

Hökümətlərarası Komissiya yaradılmışdır. Komissiyanın ilk iclası 2010-cu il mayın 26-da 

Vilnusdə, 2-ci iclası 2012-ci il aprelin 2-də Bakıda, 3-cu iclası isə 2013-cuil iyunun 28-də 

Vilnus şəhərində kecirilmişdir. Komissiyanın 2014-cuil oktyabrın 22-də Şəmkir şəhərində baş 

tutmuş 4-cu iclasında hər iki olkənin iqtisadi durumu, ikitərəfli munasibətlərin inkişaf 

perspektivləri, muqavilə-hüquq bazasının inkişafı, energetika, kənd təsərrüfatı və ekologiya, 

gənclər və idman, mədəniyyət və turizm, təhsil və elm, nəqliyyat, informasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları, gömruk və səhiyyə sahələrində, eləcə də Azərbaycan və 

Litvanın regionları arasında əməkdaşlıq məsələləri ətrafında geniş müzakirələr aparılmışdır. 

Azərbaycanla Latviya arasında ticarət dövriyyəsinin mühüm hissəsini kənd təsərrufatı, 

yeyinti, yüngül, kimya, neft və tikinti sənayesi məhsulları tutur. Aşağıdakı cədvəldə iki dövlət 

arasında 2015-2018-ciilləri əhatə edən ticarət dövriyyəsi əks olunur [3]. 

 

Cədvəl 2. Azərbaycan və Litva arasında ticarət əlaqələri, 2015-2018-ci illər (min ABŞ dolları ilə) 

 

İl İdxal İxrac 

2015 26 941,9 512,9 

2016 14 861,3 2 398,6 

2017 23 885,9 2 304,5 

2018 20 106,1 1 956,2 

Mənbə: stat.gov.az 

  

Litva Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələrin, üzv dövlət kimi Aİ-nin enerji təhlükəsizliyi 

ilə bağlı gələcək qaz idxalı və iqtisadi sahələrin inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Litva üçün 

qarşılıqlı investisiyaların qoyuluşu və biznes şirkətlərinin bu ölkədə daha geniş iştirakı 

mühüm əhəmiyyət daşıyır. Hazırda Azərbaycan Beynəlxalq Transxəzər Nəqliyyat 

Marşrutunun inkişafından sonra mühüm nəqliyyat qovşağına çevrilmişdir. Eyni zamanda 

Litva Baltik və Qara dəniz vasitəsilə yükdaşımalarda biraraya gələn tərəfdaşların köməyi ilə 

istehsal etdiyi “Vikinq” konteynerqatarı layihəsini uğurla həyata kecirir. Artıq bir necə ildir 

Litva yükdaşıma marşrutunun müxtəlif istiqamətlərə uzadılması ilə bağlı mümkün yollar 

təklif edir. Litva Gürcüstan, Azərbaycan və Qazaxıstan vasitəsilə Ukraynadan Çinə dəmir 
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yolu ilə yükdaşımaları həyata kecirən “İpəkYolu” layihəsi ilə birləşmək ideyasına müsbət 

yanaşır [6]. Azərbaycan ücün Avratlantik əməkdaşlıq təşkilatlarında (AI, NATO) təmsil 

olunan Litva ilə əlaqələrin inkişafı əhəmiyyət daşıyır. Qeyd edək ki, məhz Litvanın Avropa 

Şurasında sədrliyi dovrundə Azərbaycanla AI arasında vizaların sadələşdirilməsinə dair 

razılaşma imzalanmışdır. AI-nin üzvü olan Litva Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında 

əlaqələrin genişlənməsini dəstəkləyir. NATO-nun tərəfdaşlıq proqramında iştirak edən 

Azərbaycan və qurumun üzvü olan Litva bu proqram çərçivəsində səmərəli əməkdaşlıq 

edirlər. İki dövlət arasında müxtəlif sahələrdə formalaşmış əlaqələrin gələcəkdə inkişafı ücün 

mövcüd potensialı nəzərə alaraq Azərbaycanvə Litva arasında münasibətlərin qarşıdakı illərdə 

də inkişaf xətti üzrə gedəcəyini söyləmək mümkündür. 

 1992-ci il fevral ayının 20-də Estoniya Respublikası Azərbaycanın müstəqilliyini 

tanımış və iyun ayında diplomatik əlaqələr qrulmuşdur. Vaxtilə SSRİ tərkibində eyni siyasi-

iqtisadi məkanda olmuş Azərbaycan və Estoniyanın yenidən mustəqillik qazanmalarından 

sonraiki dovlət arasında formalaşan iqtisadi əlaqələr inkişaf etməkdədir. Əlaqələrin inkişafı 

üçün böyük potensial mövcuddur. Azərbaycan qida sənayesi, elektrik təchizatı, toxuculuq, 

mebel və taxta sənayesi, turizm sahələrində əməkdaşlıq etməkdə, Estoniya isə özünün İKT və 

elektron hökumət sahəsindəki imkanlarını həyata keçirməkdə maraqlıdır. Qeyd edək ki, 

Estoniya informasiya kommunikasiya texnalogiyaları və proqram təminatı sahəsində ixracatçı 

dövlətlər arasında liderlər sırasındadır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 noyabr 2011-ci il tarixli 1850 nomrəli 

sərəncamı ilə Ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan–Estoniya Hökumətlərarası 

Komissiyası yaradılmışdır. Bu komissiyanın ilk iclası 2012-ci il iyunun 28-də Bakıda, 2-ci 

iclası isə 29-30 sentyabr 2014-cu il tarixlərində Tallin şəhərində kecirilmişdir. Azərbaycanlı 

biznesmenlər Estoniyanın 1 dekabr 2014-cu il tarixindən fəaliyyətə başlayan və iş adamları 

üçün nəzərdə tutulan elektron rezidentlik (e-residence) sistemindən yararlanırlar. Bu sistem 

xarici ölkələrdən olaniş adamlarına ölkədə fəaliyyət göstərmək və sahibkarlıqla məşğul olmaq 

üçün elektron formada qeydiyyatdan keçmək imkanı verir [7]. İki ölkə arasında ticarət 

dövriyyəsinin muhum hissəsini kənd təsərrüfatı, yeyinti, yüngül, kimya, neft və tikinti 

sənayesi məhsulları tutur. Aşağıdakı cədvəldə iki dövlət arasında 2015-2018-ci illəri əhatə 

edən ticarət dövriyyəsi əks olunur [3]. 

 

Cədvəl 3. Azərbaycan və Estoniya arasında ticarət əlaqələri, 2015-2018-ci illər (min ABŞ dolları ilə) 

 

İl İdxal İxrac 

2015 5 697,9 253,4 

2016 2 424,1 660,7 

2017 2 526,6 700,0 

2018 3 740,1 1 314,5 

Mənbə: stat.gov.az 
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Bu ölkələr arasında eləcə də, elm və təhsil sahəsində də əməkdaşlıq movcuddur. 2014-

cu il yanvarın 16-da Latviya Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Oyars Sparitisin 

rəhbərlik etdiyi numayəndə heyəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) 

Rəyasət Heyətində olmuş və səfər çərçivəsində Latviya Elmlər Akademiyası ilə AMEA 

arasında elmi innovasiya potensialı sahəsində ikitərəfli əlaqələrin inkişafına dair 

memorandum, 2014-cu il mayın 22-də isə elmi əməkdaşlıq haqqında muqavilə imzalanmışdır.   

Bakı Biznes Universitetinin koordinatoru olduğu və Avropa Komissiyası tərəfindən 

maliyyələşdirilən “Azərbaycan Universitetlərində Keyfiyyət Təminatı Mərkəzlərinin 

yaradılması və inkişaf etdirilməsi” (EQAC) adlı Erasmus+ layihəsi çərçivəsində 6 yanvar 

2020-ci il tarixində Bakı Biznes Universitetində bütün professor-müəllim heyətinin, Baltik 

ölkələrinin bir sıra təhsil nümayəndələrinin və Azərbaycanın aparıcı 11 universitetinin 

əməkdaşlarının iştirakı ilə keyfiyyət təminatı üzrə avropalı ekspert İnga Juknytė-Petreikienė 

tərəfindən geniş məzmunda bir günlük təlim keçirilmişdir. Təlimin məqsədi tədris prosesinin 

tələbə mərkəzli yanaşma əsasında qurulmasını praktiki olaraq nümayiş etdirmək olmuşdur. 

Nəticə. Baltikyanı ölkələri Avropa ölkələri ilə gömrük barierlərini aradan qaldırdıqdan 

sonra bir çox sahədə inkişafa nail olmuşdur. Strateji coğrafi mövqeyi eləcə də, qonşu ölkələrlə 

sıx əlaqələrin olması bu ölkələrin inkişafını sürətləndirərərk kəskin dinamik fərq yaratdı. 

Respublikamız eyni tarixi yaşa bərabər olan bu ölkələrdən iqtisadi geriliyinin səbəbini 

araşdırmaqla öz inkişaf mexanizmini genişləndirə bilər. Çünki, Azərbaycan öz təbii sərvətləri 

ilə Baltik ölkələrindən dəfələrlə öndədir və əsas strateji coğrafi məkanda yerləşir. Məhs buna 

görə də ölkəmizdə yaradılmış əlverişli biznes mühiti, mövcud potensial və investisiya 

imkanları çox genişdir. Burada Baltik ölkələri iş adamları ölkədə yaradılmış sənaye 

parklarından, sənaye məhəllələrindən və aqroparklardan istifadə etməyə, habelə təklif olunan 

güzəştlərlə iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif növləri ilə məşğul olmaq üçün şərait yaradılmışdır. 

 Latviya ağac məhsulları və qida emalı sənayesi ilə qonşu ölkələrindən fərqlənib. 

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan qida məhsullarının əksəriyyətini xarici ölkələrdən idxal edir. 

Lakin ölkəmizdə kənt təsərrüfatı məhsullarının emalı üçün prespektiv şərait var. Buna görə də 

Latviya ilə Azərbaycan arasında yeyinti sahəsində əməkdaşlığı artırmaq daha yaxşı olardı. 

Eyni zamanda heyvandarlığın inkişafı və bitkiçiliyin intensiv inkişafını sürətləndirmək üçün 

Litvada araşdırma aparılması və ölkədə tətbiqini reallaşdırmaq məqsədəuyğun olar. Çünki 

Baltik ölkələri arasında ən geridə olan Litva Respublikasının iqtisadiyyatının 70%-ə qədəri 

kənt təsərrüfatının payına düşür. 

  İKT sahəsinin inkişaf səviyyəsinə görə Baltik və Şərqi Avropa ölkələri arasında ilk 

yerlərdə olan Estonya Respublikası ölkəmizdə xalqa daha yaxşı xidmətin göstərilməsi ilə 

əlaqədar elektron hökumətin yaradılmasına təşəbbüs göstərə bilər. Bu da respublikamızda 

xidmət sektorunun inkişafına böyük köməklik etmiş olar. 

Latviya, Litva və Estoniya tərəfindən Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə münasibətdə beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun olaraq dövlətlərin ərazi 
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bütövlüyünün əsas götürülməsi və münaqişənin Azərbaycanın xeyrinə yekunlaşmasını 

dəstəklənməsi Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. Belə münasibət Azərbaycan və Baltikyanı 

ölkələr arasında çoxtərəfli münasibətlərin inkişafı üçün sağlam əsaslar yaradır. Bu dövlətlər 

arasında ziddiyyətlərin mövcud olmaması, müsbət tarixi təcrübə və eyni zamanda iqtisadi 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün potensialın mövcudluğu Azərbaycan və Baltikyanı 

ölkələr arasında münasibətlərə gələcəkdə də qarşılıqlı maraqlara əsaslanan inkişaf 

perspektivləri vəd edir. 
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