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Η διενέργεια των πρόσφατων προεδρικών εκλογών στο Αζερμπαϊτζάν έλαβε χώρα σε μία μεταβατική περίοδο για 

την χώρα από κάθε άποψη. Η οικονομική διαδικασία συνδυάζεται με κοινωνικές και πολιτικές ζυμώσεις για την 

περαιτέρω προσαρμογή της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας στα σύγχρονα παγκόσμια δεδομένα. Σε 

αυτό το πλαίσιο η δημοκρατική ζωή της χώρας αποτελεί βασική παράμετρο της πολιτικής διαδικασίας με τις 

εκλογές να αποτελούν την κορωνίδα των διαδικασιών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 

Για να κατανοήσει κάποιος τον βαθμό της εξέλιξης που έχει συντελεσθεί στο Αζερμπαϊτζάν, πρέπει να λάβει υπόψη 

του το πολιτικό παρελθόν της χώρας. Η χώρα κατά το απώτερο παρελθόν μέχρι και την πτώση της Σοβιετικής 

Ένωσης αλλά και το οικονομικό παρόν της. Βάσει αυτών των παραμέτρων εκτός της περιόδου 1918-1920, 

διοικήθηκε με απολυταρχικό τρόπο. Βάσει αυτού του στοιχείου είναι δυνατή η σύγκριση του σήμερα με το χθες και 

το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης είναι θετικό, προς όφελος της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν σήμερα και στο 

μέλλον παρά τις όποιες δυσκολίες. 

Η πρώτη επιτυχής προσπάθεια για την ίδρυση εκκοσμικευμένου δημοκρατικού πολιτεύματος στον ισλαμικό 

κόσμο έλαβε χώρα στο Αζερμπαϊτζάν στις 28 Μαΐου 1918, όταν ιδρύθηκε η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν. Η εν 

λόγω προσπάθεια εκδημοκρατικοποίησης διακόπηκε μόλις 23 μήνες μετά με την σοβιετική κατάκτηση και κατοχή 

του Αζερμπαϊτζάν. Το 1991 και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το Αζερμπαϊτζάν ανέκτησε την 

ανεξαρτησία του και επέλεξε την οδό της δημοκρατίας για την διαμόρφωση του νέου εσωτερικού πολιτικού του 

σκηνικού. Οι εν λόγω αζερικές φιλοδοξίες όμως θα αποδεικνύονταν ιδιαίτερα ακριβές για το ίδιο το Αζερμπαϊτζάν, 

κυρίως με τον πόλεμο με την Αρμενία, έναν πόλεμο που προκάλεσε την απώλεια περίπου του 20% των εδαφών του 

και την μετακίνηση ενός εκατομμυρίου Αζέρων προσφύγων εκτός και εντός της αζερικής επικράτειας. Επιπλέον 

κατά τα πρώϊμα χρόνια της ανεξαρτησίας του, το Αζερμπαϊτζάν αντιμετώπισε την εγγενή πολιτική αστάθεια 

καθώς και την οικονομική και κοινωνική κρίση. 

Από οικονομική άποψη το Αζερμπαϊτζάν έχει επιτύχει σημαντικό βαθμό ανάπτυξης και συνεχίζει να ευημερεί 

οικονομικά με αυξητικούς ρυθμούς. Η εν λόγω οικονομική ανάπτυξη έχει κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο, 

καθώς η ανεργία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και το βιωτικό επίπεδο των Αζέρων κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα 

(6.4%). Παράλληλα οι επενδύσεις στην χώρα (19%) αλλά και η άυξηση δραστηριοτήτων και κεφαλαίων στην 

οικονομία πλην του ενεργειακού τομέα (10%) δίνουν το στίγμα της ανάπτυξης στο Αζερμπαϊτζάν. Είναι εύλογο, 

λοιπόν, η οικονομική ανάπτυξη να ασκεί επιρροή στις κοινωνικές ζυμώσεις και πολιτικές διαδικασίες και να 

αποτελεί κριτήριο σε σημαντικό ποσοστό για τις πολιτικές προτιμήσεις των Αζέρων βάσει των εκλογικών και 

δημοσκοπικών αποτελεσμάτων. 

Έχοντας διανύσει σημαντικό μέρος της διαδικασίας ανάδειξης της δημοκρατίας σε βασικό πυλώνα της πολιτικής 

ζωής της χώρας, οι πρόσφατες εκλογές λειτούργησαν εποικοδομητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Ο γράφων με 

την ιδιότητα του διεθνούς παρατηρητή στο πλαίσιο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Οργανισμού των 

χωρών της Μαύρης Θάλασσας επισκέφθηκε το Μπακού και είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί μερικά από τα εκεί 

εκλογικά κέντρα. Η συγκροτημένη εντύπωση που αποκομίζει κάποιος από την εκλογική διαδικασία της 

9ηςΟκτωβρίου εστιάζεται σε διάφορους τομείς της εκλογικής διαδικασίας, τόσο σε επίπεδο εφαρμογής όσο και 

διαφάνειας των διαδικασιών. 
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Αναφορικά με το κλίμα των εκλογών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ήπιο μεταξύ των υποψηφίων και των 

υποστηρικτών τους. Η κρατική οργάνωση και στάση κρίνεται ως μετριοπαθής σε σχέση με τη διεξαγωγή των 

εκλογών. Το Αζερμπαϊτζάν έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την διενέργεια και δημιουργία προϋποθέσεων 

ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών. Αυτή η πρόοδος αναγνωρίζεται από την πλειονότητα των διεθνών 

οργανισμών, όπως την Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία 

στην Ευρώπη. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης διαπίστωσε ότι εν γένει οι πρόσφατες 

προεδρικές εκλογές στο Αζερμπαϊτζάν διεξήχθησαν με «τρόπο, ελεύθερο, δίκαιο και διαφανή.» Αντίθετα το 

Γραφείο για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέδειξε συγκεκριμένες αδυναμίες των 

πρόσφατων αζερικών εκλογών, ενθαρρύνοντας το Μπακού να προβεί στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεών του. 

Μερικοί ειδικοί εξέφρασαν αμφιβολίες για τα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψήφων, με τις δημοσκοπήσεις 

ωστόσο να συμπίπτουν σχεδόν με τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών. Από την πλευρά του το Μπακού δεν 

απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρξαν ατασθαλίες και ατέλειες κατά την διάρκεια των εκλογών. Ωστόσο αυτές οι 

ατέλειες δεν αρκούν για να επισκιάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών και να αποτρέψουν την πορεία 

εκδημοκρατικοποίησης της χώρας. 

Κάτι τέτοιο κρίνεται ως ρεαλιστική εξέλιξη, εάν σκεφθεί κάποιος τα βήματα προόδου που έχει επιτελέσει η χώρα 

σε αυτό τον τομέα. Επομένως το σημαντικό στοιχείο από την διενέργεια των πρόσφατων εκλογών είναι η 

πρόοδος που έχει επιτευχθεί από την χώρα σε θέματα εκλογικής διαφάνειας και οργάνωσης σε σχέση με το 

παρελθόν. Αυτή η πρόοδος αποτελεί και τη βάση για την περαιτέρω εξέλιξη των πολιτικών διαδικασιών στην 

χώρα. Αυτή η εξέλιξη κρίνεται ως θετική και ενθαρρυντική σε ένα πλαίσιο σταδιακής αλλαγής η οποία θα 

διασφαλίσει την υπάρχουσα σταθερότητα του Αζερμπαϊτζάν στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του καθώς και την 

ενίσχυσή του ως πυλώνα γεωπολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου.   
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Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 
εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που 
δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος.. 
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