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İŞIN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Qlobal iqtisadi
tendensiayalar və transformasiyalar dərinləşdikcə milli iqtisadiyyatın
davamlı inkişafının makroiqtisadi problemlərinin həlli məsələləri
aktuallığı ilə diqqət çəkir. Son illərdə dünya maliyyə böhranının mənfi
fəsadlarının aradan qldırılması istiqamətində aparılan tədbirlər,
institusional islahatlar, yeni mexanizmlərin işlənib hazırlanması və tətbiqi
problemləri mürəkkəbliyi ilə yadda qalmışdır. Dünya iqtisadi
proseslərinin ənənənvi mexanizmləri və praktiki fəaliyyət alətləri özünün
zəifliyini büruzə vermişdir, başqa sözlə, iqtisadi proseslərin əvvəlki
axarda davamı qeyri-mümkündür. Milli iqtisadiyyatın inkişafının spesifik
cəhətlərindən və inkişaf təmayüllərindən çıxış etməklə, milli
iqitsadiyyatın inkişafının davamlı və adekvat modellərinin hazırlanması
və fəal olaraq tətbiqi zərurəti ortaya çıxmışdır.
Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın inkişaf modelinin möhkəmləndirilməsi və müasir iqtisadi qlobal çağırışlar nəzərə alınmaqla təkmülləşdirilməsi problemləri də diqqət mərkəzindədir. Ölkəmizin regional və
beynəlxalq iqtisadi inkişaf proseslərində, qlobal iqtisadi layihələrdə, o
cümlədən beynəlxalq nəqliyyat və enerji layihələrində əldə etdiyi tarixi
uğurlara baxmayaraq, iqtisadiyyatımızın rəqabət qabiliyyətinin
gücləndirilməsi, antiböhran xarakterli məhsuldar iqtisadi mexanizmlərin
iqtisadi sistemə daxil edilməsi problemlərinin həll edilməsi məsələləri
ortaya çıxır. Milli iqtisadi inkişaf modelinin hazırkı mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi və yenilənməsi problemləri ölkəmizin davamlı iqtisadi
inkişafına imkan verən adekvat iqtisadi inkişaf hədəfləri və prioritetləri
əsas götürülməklə baxılmalı və həll olunmalıdır.
Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritələrinin təsdiq edilməsindən sonrakı dövr üçün adekvat olan iqtisadi
inkişaf mexanizmlərinin hazırlanması və səmərərli iqtisadi inkişaf
modelinin seçimi problemlərinin optimal həlli yollarının tapılması
məsələləri qabarıq olaraq üzə çıxmışdır. Bir tərəfdən milli iqtisadiyyatın
müxtəlif sektorları üzrə yaxın və uzaq perspektivlər nəzərə alınmaqla
strateji inkişaf hədəfləri, baxışları və indikatorları müəyyənləşdirilmişdirsə, digər tərəfdən dünya bazarlarında neftin qiymətinin qeyrisabitliyi və aşağı düşməsi səbəbindən ölkəmizin milli iqtisadiyyatının
3

strukturunun yaxın perspektivdə mütləq şəkildə diversifikasiyalaşdırılması, əlavə dəyər yaratmaq xüsusiyyətlərinə malik iqtisadiyyat sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi, milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün ölkəmizdə mövcud olan təbii sərvətlərdən və ümumilikdə resurs potensialından səmərəli istifadənin təmin olunması vacib şərtlər kimi xarakterizə
olunurlar. Son dövrlərdə mürəkkəb problemlərdən biri də milli iqtisadiyyatın artım tempinin sabitləşdirilməsi və intensivləşdirilməsi məsələsidir.
Ölkəmizdə Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) və milli gəlirin
strukturunun genişləndirilməsi problemləri həll olunmadan milli
iqtisadiyyatın artım tempinin bərpası qeyri-mümkündür. Bu baxımdan,
əlavə dəyər yaratmaq qabilliyyətinə malik milli iqtisadiyyat sahələrinin
potensialı obyektiv olaraq qiymətləndirilməli və onlardan səmərəli
istifadənin müasir məhsuldar mexanizmləri hazırlanaraq iqtisadi inkişaf
dövriyyəsinə cəlb edilməlidir. Başqa bir problem isə, ölkəmizin iqtisadi
inkişaf modelinin dünya iqtisadi proseslərinin mütərəqqi modellərinə
uyğunlaşdırılmasının optimal variantlarının müəyyənləşdirilməsi və
tətbiqinin reallaşdırılmasından ibarətdir. Belə ki, qloballaşma
meyillərinin makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinə mənfi təsirinin aradan
qaldırılması və ya azldılması problemləri həll olunmamış qalmaqdadır.
Digər tərəfdən, milli iqtisadiyyatın innovasiya proseslərinin intensivliyinə
nail olunmamış və milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi
problemləri xeyli diqqət çəkməkdədir.
Bunlarla bərabər, Azərbaycanda neftsonrakı dövrdə milli
iqtisadiyyatın inkişaf perspektivlərinin və mövcud problemlərin həll
yollarının müəyyənləşdirilməsi məsələləri kompleks və sistemli
fundamental elmi-iqtisadi araşdırımaları tələb edir. Qlobal iqtisadi
təhlükələrin və dünya maliyyə böhranının mənfi fəsadlarının azaldılması
istiqamətində güclü immunitetə malik milli iqtisadi inkişaf mexanizmləri
və alətləri hazırlanaraq tətbiq olunmalıdır. Dünya bazarında ölkənin əsas
ixrac məhsulu olan neftin qiymətinin qeyri-sabitliyi ilə bağlı mənfi təsirin
azldılması üçün ixracın strukturunun təkmilləşdirilməsi və qeyri-ixrac
məhsulları hesabına yenidən modelləşdirilməsi də bir problem kimi həll
olunmamış qalmaqdadır.
Tədqiqat zamanı baş verən qlobal məsələlərə və ölkəmiz üçün tarixi
hadisələrə münasibət bildirməyi vacib hesab edirəm və fikrimizcə, bu
proseslərin tədqiqatda qarşıya qoyulmuş problemlərlə ciddi bağlılığı
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vardır. Belə ki, dünya maliyyə böhranının mənfi təsirləri aradan
qalxmamış, dünya yeni qlobal kəskin böhranla-COVİD-19 koronavirus
pandemiyasının təsiri altına düşmüşdür və qısa müddət ərzində bu
pandemiya dünya iqtisadiyyatına əhəmiyyətli səviyyədə mənfi təsir
göstərmiş, əksər iqtisadiyyat sahələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdırmış,
xidmət sektorunun işini isə iflic etmişdir. Dünya ölkələrində, o cümlədən
Azərbaycanda pandemiyanın milli iqtisadiyyatımıza, davamlı inkişaf
proseslərinə, əhalinin yaşayış səviyyəsinə dəyən zərərlərin yumşaldılması
istiqamətində dəstək tədbirləri görülmüş, sosial müdafiə tədbirlərinin
əhatəsi genişləndirilmişdir. 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-dən başlayan
və 44 gün davam edən müharibədə rəşadətli ordumuz ermənistan silahlı
qüvvələrini darmadağın edərək, 30 ilə yaxın düşmən tapdağında qalan
torpaqlarımızı işğaldan azad etmiş və dərhal böyük həcmli dirçəliş və
bərpa işlərinə başlanılmışdır. Ölkəmizdə iqtisadi rayonlaşdırma yenilənmiş, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonları yaradılmışdır. Artıq bu ərazilərdə infrastruktur obyektlərinin
yaradılması sürətlə davam etməkdədir. Bütün bu amillər Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi güclənməsinə, onun milli iqtisadiyyatının strukturunun diversifikasiyalaşdırılmasına və rəqabətqabiliyyətinin artırılmasına, ölkədə davamlı inkişaf problemlərinin həllində yeni potensial resursların və mənbələrin formalaşdırılmasına əlavə imkanlar verəcəkdir.
Eyni zamanda, ölkə Prezidentini 2 fevral 2021-ci il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi
inkişafına dair Milli Prioritetlər”ə söykənən “2022‒2026-cı illərdə
sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” hazırlanmışdır. Bu Strategiyanın
reallaşması 2026-cı ilin sonuna ölkə iqtisadiyyatının simasında böyük
dəyişikliklərə səbəb olacaq, iqtisadi artım tamamilə yeni keyfiyyət
amilləri bazasında formalaşacaq, xüsusilə prioritet sahələrdə artım
templəri sürətlənəcək, iqtisadiyyatın və məşğulluğun dayanıqlığı daha
da güclənəcəkdir.
Göstərilən amillər, açıqlanan problemlər, ümumilikdə neftsonrakı
dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının makroiqtisadi
problemələrinin həlli yolları üzrə elmi-fundamental tədqiqatlara, əsaslı
araşdırmalara ehtiyac vardır. Qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla, “Milli
iqtisadiyyatın davamlı inkişafının makroiqtisadi problemləri”
mövsuzunda dissertasiya işi fundamental araşdırmaya ehtiyacı olan
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tədqiqat işi kimi dəyərləndirilir və bu amillər bütövlükdə dissertasiya
işinin mövzusunun aktuallığını ifadə edir.
Problemin öyrənilmə səviyyəsi baxımından qeyd edək ki, qlobal
iqtisadi çağırışların gücləndiyi bir şəraitdə milli iqtisadiyyatın davamlı
inkişafının makroiqtisadi problemlərinin fundamental öyrənilməsi
prosesləri daim fəallığı ilə fərqlənmişdir. Azərbaycanda da milli
iqtisadiyyatın inkişaf modelinin təkmilləşdirilməsi, milli iqtisadiyyatın
davamlı inkişafının makroiqtisadi problemlərinin həlli yollarının daha
optimal variantlarının müəyyənləşdirilməsi, milli iqtisadiyyatın
diversifikasiyalaşdırılması, onun rəqabət qabiliyyətliliyin artırılması,
innovasiyalaşdırılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, antiböhran
şəraitində manevrlik qabiliyyətinin yüksəldilməsi və neftsonrakı dövrdə
milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf problemlərinin konseptual həlli
yollarının
müəyyənləşdirilməsi
üzrə
tədqiqatlar
aparılmış,
monoqrafiyalar yazılmış və elmi məqalələr dərc edilmişdir. Ölkəmizin
iqtisadi siyasətinin təkmilləşdirilməsində, milli iqtisadi inkişaf modelinin
formalaşdırılmasında akademiklər A.A.Nadirov və Z.Ə.Səmədzadənin
fundamental elmi əsərlərinin və elmi baxışlarının əhəmiyyətini xüsusilə
qeyd etmək lazımdır. Bir qrup ölkə alimlərinin və tədqiqatçılarının –
A.F.Musayev,
Ş.M.Muradov,
Ə.X.Nuriyev,
Ə.C.Muradov,
F.F.Mustafayev, Ə.Ə.Ələkbərov, M.A.Əhmədov, Ş.H.Hacıyev,
Ə.İ.Bayramov, Ə.P.Babayev, Ş.S.Qafarov, İ.A.Kərimli, A.Ş.Şəkərəliyev,
Ə.Q.Əlirzayev, Z.F.Məmmədov, Q.N.Manafov, Y.A.Kəlbiyev,
B.X.Ataşov, R.T.Həsənov, Ü.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyev, H.B.Rüstəmbəyov,
T.H.Hüseynov, E.M.Hacızadə, F.Ə.Qənbərov, M.Y.Quliyev və
digərlərinin milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının nəzəri-metodoloji
aspektləri, inkişaf modelləri və konsepsiyaları, milli iqtisadiyyatın
inkişafının müxtəlif səpkili makroiqtisadi problemləri, milli iqtisadiyyatın
ayrı-ayrı sektorlarının inkişafı məsələləri, qeyri-neft sektorunun inkişafı
və ixrac potensialının diversifikasiyalaşdırılması problemləri ilə bağlı
elmi əsərlərini qeyd etmək mümkündür.
Qeyd edək ki, iqtisadiyyatın səmərəli olması, milli sərvətlərdən,
təbii və iqtisadi resurslardan xalqların və dünya əhalisinin rifahı naminə
istifadə olunması klassik iqtisadçı alimlərdən tutmuş müasir dövrdə daxil
olmaqla, dünyanın bir qrup görkəmli iqtisadçı-alimlərinin elmi
baxışlarında, nəzəriyyələrində və elmi yaradıcılığında əhəmiyyəli yer
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almışdır. Bunlara misal olaraq A.Smit, A.Marşall, D.Rikardo, F.List,
A.Veber, J.Sey, M.Keyns, R.Solou, P.Samuelson, V.Nordhaus,
P.Kruqman, M.Porter, C.Stiqlits və digərlərinin elmi baxışları və
əsərlərini göstərmək olar. Bir qrup tədqiqatçı-alimlər milli iqtisadiyyatın
inkişaf modelləri və onların formalaşması prosesləri, ÜDM-in və milli
gəlirin strukturunun təhlili, milli iqtisadiyyatın maliyyə və innovasiya
problemləri, onun rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problemləri
üzrə tədqiqatlar aparmışlar. Bunlardan S.Qlazyev, A.Bulatov,
V.Rıbalkin, İ.Qladkov, S.Baburin, A.Ursul, Q.Zaloznaya, P.İpatov,
M.Listopad, O.Malıx, Y.Orexova, A.Sarıqulov, T.Solod, L.Turqanova,
Q.Feyqin, K.Şvandar və digərlərinin elmi əsərlərini, tədqiqat işlərini qeyd
etmək olar. Bütün bunlarla belə, son dövrlərdə qlobal iqtisadi təhlükələrin
artması və neftsonrakı şəraitlə bağlı ölkəmizin milli iqtisadiyyatının
davamlı inkişafının makroiqtisadi problemləri üzrə müasir reallıqlar
nəzərə alınmaqla araşdırmalar vacib xarakter almışdır. Qeyd edilən
amillər əsas götürülməklə, milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının
makroiqtisadi
problemlərinin
həlli
yollarının
optimal
müəyyənləşdirilməsi üzrə fundamental səviyyədə elmi-tədqiqat işlərinin
aparılmasına ciddi zərurət yaranmışdır.
Tədqiqatın obyekti kimi milli iqtisadiyyat, milli iqtisadiyyatın
inkişaf modelləri, milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması
prosesləri, təşkili prinsipləri və mexanizmləri, milli iqtisadiyyatın
diversifikasiyalaşdırılması,
innovasiyalaşdırılması,
iqtisadi
təhlükəsizliyin və rəqabət qabiliyyətliliyinin gücləndirilməsi problemləri,
Azərbaycanda neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf
problemləri götürülmüşdür.
Tədqiqatın predmeti isə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının
makroiqtisadi
problemlərinin
konseptual
həlli
yollarının
müəyyənləşdirilməsi və perspektivləridir.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqat işinin məqsədi – milli
iqtisadiyyatın davamlı inkişafın makroiqtisadi problemlərinin həlli
yollarının müəyyənləşdirilməsidir. Bununla əlaqədar olaraq dissertasiya
işində qarşıya aşağıdakı məqsəd və vəzifələr qoyulmuşdur:
- milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının nəzəri əsaslarının və
metodoloji xüsusiyyətlərinin müasir aspektləri də daxil olmaqla
fundamental öyrənilməsi və ümimiləşdirilməsi;
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- milli iqtisadiyyatın inkişaf modellərinin mahiyyətinin təhlili,
öyrənilməsi və mühüm amillərinin müəyyənləşdirilməsi;
- dünya iqtisadi inkişaf proseslərində mütərəqqi iqtisadi inkişaf
modelləri üzrə təcrübənin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi;
- Azərbaycanda iqtisadi inkişafın vəziyyətinin və onun
xüsusiyyətlərinin təhlil edilməsi;
- milli iqtisadiyyatın inkiaşf meyillərinə uyğun olan iqtisadi inkişaf
modelinin seçilməsi məsələlərinin baxılması;
- milli iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı resurs potensialından səmərəli
istifadənin qiymətləndirilməsi;
- milli iqtisadiyyatın strukturunun genişləndirilməsi problemlərinin
həlli yollarının tapılması;
- ölkə ÜDM-in və milli gəlirin strukturnun diversifikasiyalaşdırılması
problemlərinin tədqiqi;
- milli iqtisadiyyatın qloballaşmanın təsirindən yaranan makroiqtisadi
problemlərinin təhlili;
- milli iqtisadiyyatın innovasiyalaşdırılması problemlərinin
araşdırılması;
- milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məsələlərinin
öyrənilməsi;
- milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi;
- qlobal böhranlar şəraitində milli iqtisadiyyatın dayanıqlılıq
problemlərinin təhlili və milli iqtisadiyyata bu kimi böhranların mənfi
fəsadlarının azaldılması yollarının tədqiqi;
- ölkənin xarici ticarət dövriyyəsinin strukturunun təkmilləşdirilməsi
istiqamətlərinin baxılması və müəyyənləşdirilməsi;
- neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın inkişafının konseptual həlli
yollarının müəyyənləşdirilməsi və s.
Tədqiqat metodları. Qeyd edək ki, tədqiqat prosesində iqtisad
elmində daha çox istifadə olunan iqtisadi metodlara və üslublara daha çox
yer vermişik. Bunlara analiz, sintez, müqayisəli təhlil, ümumiləşdirmə,
ekonometrik təhlil və statistik baza əsasında təhlillər və
qiymətləndirmələr aiddir. Tədqiqat işinin nəzəri-metodoloji əsaslarının
öyrənilməsində bir sıra Azərbacan və xarici ölkə alimlərinin elmi
əsərlərindən istifadə olunmuşdur. Nəzəri-metodoloji yanaşmaların
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əsasını milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının perspektivləri və həlli
yolları, milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının nəzəri əsasları və
metodoloji xüsusiyyətləri, milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri,
konsepsiyalar, strategiyalar, milli iqtisadiyyatın davaml inkişafının
makroiqtisadi problemləri ilə bağlı nəşrlər, elmi əsərlər, statistik
məlumatlar, qanunvericilik aktları və s. təşkil edirlər.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar:
- Qlobal çağırışlar kontekstində milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının
nəzəri-metodoloji aspektlərinə müasir dövrün prizmasından
yanaşmaların formalaşdırılmasına ehtiyac yaranmışdır;
- Dərin qlobal transformasiyalar və qlobal təhdidlər şəraitində milli
iqtisadiyyatın inkişaf modelləri və konsepsiyalarının daha üstün
cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi, müasir dövrün tələblərinə cavab verən
iqtisadi inkişaf prioritetlərinə diqqətin artırılması bir zərurət kimi ortaya
çıxmışdır;
- Milli iqtisadi inkişaf modellərinin təkmilləşdirilməsində, yeni
çağırışların nəzərə alınmasında və qlobal dünya böhranlarının təsirinə
qarşı immuniteti güclü olan iqtisadi inkişaf modellərinin
formalaşdırılmasında
beynəlxalq
təcrübənin
daha
dərindən
mənimsənilməsinə və tətbiq olunan ölkənin iqtisadi inkişaf
xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq reallaşdırılmasına tələb artmışdır;
- Azərbaycanda milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması
proseslərinin və mövcud vəziyyətin maksimum obyektiv təhlilinə və
onun əsasında milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması, inkişaf
etməsi proseslərinin qiymətləndirilməsinə ehtiyac yaranıb;
- Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyətlərindən və
onların təhlilindən yanaşmaqla qlobal risklər və təhdidlər şəraitində milli
iqtisadiyyatda səmərəli modeli seçimi probleminin həll olunması daha
çox fayda gətirə bilər;
- Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının makroiqtisadi problemlərinin
sistemli və ardıcıl şəkildə həll edilməsi üçün ölkənin resurs potensialının
fundamental təhlili və reallıqlar əsasında qiymətləndirilməsi vacibdir;
- Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın inkişaf problemlərinin və xüsusilə
yeni çağırışlardan çıxış etməklə, milli iqtisadiyyatın strukturunun
diversifikasiyalaşdırılması problemlərinin daha dərindən tədqiqi zərurəti
yaranmışdır;
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- Azərbaycanda ÜDM-in və milli gəlirin strukturunun genişləndirilməsi
problemlərinin hazırkı dövrün tələbləri kontekstində araşdırılması və
əlavə dəyər formalaşdırmaq imkanına malik olan daha perspektivli
iqtisadiyyat sektorlarının imkanlarının qiymətləndirilməsi və nəticədə
ölkənin
iqtisadi
inkişaf
modelinin
beynəlxalq
təcrübəyə
uyğunlaşdırılması problemlərinin sürətləndirilməsi səmərə verə bilər;
- Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin edilməsi
və qloballaşma meyillərinin makroiqtisadi duruma neqativ və pozitiv
təsirinin kompleks şəkildə araşdırılması və qiymətləndirilməsi tələb
edilir;
- Qlobal təsirlər nəzərə alınmaqla Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın
innovasiyalaşdırılması
problemlərinin
onun
təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsi və rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi bir vəzifə kimi həllini gözləyir;
- Azərbaycanda neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının perspektivlərinə, onun dayanıqlılıq problemlərinə, qeyri-neft ixrac
potensialının artırılmasına, qlobal böhranların milli iqtisadiyyata mənfi
təsirinin azaldılmasının daha təsirili yollarının müəyyənləşdiriməsinə
yeni yanaşmalar və tənzimləmə mexanizmləri gərəkdir;
- Postkonflikt və postpandemiya dövrünün çağırışları əsas götürülməklə, neftsonrakı dövrdə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının davamlı
inkişaf problemlərinin konseptual həlli yollarının müəyyənləşdirilməsinə,
daha təsirli və məhsuldar fəaliyyət mexanizmlərinin, strategiya və
konsepsiyaların işlənməsinə ehtiyac vardır və s.
Tədqiqatın elmi yeniliyi:
- milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının makroiqtisadi problemlərinə,
xüsusilə neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın inkişafının perspektivlərinə
və milli iqtisadiyyatın inkişaf problemlərinin konseptual həlli yollarına dair
fərqli, alternativ müasir elmi-praktiki baxış formalaşdırılmışdır;
- qlobal iqtisadi çağırışlar kontekstində milli iqtisadiyyatın davamlı iqtisadi inkişafın əsas məqsədləri, vəzifələri və meyarları təsnifləşdirilmişdir;
- milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasının təşkili və davamlı iqtisadi
inkişafına müəllif metodoloji yanaşmaları hazırlanmışdır;
- milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf indikatorlarının blok-sxemi
hazırlanmışdır;
- dünya iqtisadi inkişaf modellərinin mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri,
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mexanizmləri, prinsipləri və meyarları kompleks tədqiq olunaraq və
təsnifləşdirilərək Azərbaycanın sosial-iqtisad yönümlü inkişaf modeli ilə
müqayisəli baxılmışdır;
- milli iqtisadiyyatın inkişafı üzrə səmərəli model seçimi
problemlərinin mahiyyəti açıqlanmışdır;
- Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı mövcud resurs
potensialından maksimum səmərəli istifadənin vacibliyi ciddi elmi
dəlillərlə əsaslandırılmışdır;
- Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın diversifikasiyalaşdırılması
problemləri əhatəli formada açıqlanmış və xüsusilə ÜDM-in strukturunun
müasir qlobal iqtisadi çağırışlara adekvat olmadığı təhlillər və müəllif
yanaşması vasitəsi ilə qabardılmışdır;
- Azərbaycanda ÜDM-in və milli gəlirin strukturunun
təkmilləşdirilməsi və inklüziv iqtisadiyyat sahələrinin inkişafının
genişləndirilməsinə dair müəllif yanaşmaları hazırlanmış və onların tətbiqi
perspektivləri əsaslandırılmışdır;
- qloballaşma meyillərinin ölkəmizin makroiqtisadi səviyyəsinə mənfi
təsirindən çıxış etməklə, milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin
edilməsi üzrə mühüm fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir;
- innovasiyalara mane olan problemlərin aradan qaldırılması
proseslərinin vacibliyi əsaslandırılmışdır;
- ölkəmizdə qlobal iqtisadi təhlükələrə adekvat milli iqtisadi təhlükəsizlik mexanizmlərinin hazırlanması və tətbiqi problemləri açıqlanmışdır;
- milli iqtisadiyyatın dayanıqlılıq və manevrlilik problemləri
açıqlanmaqla, bu problemlərin həlli yolları üzrə müasir mexanizmlərin
hazırlanması və tətbiqi, real sektorun inkişafının maliyyələşdirilməsi
mexanizmlərinin yenilənməsinin vacibliyi əsaslanıdırılmışdır;
- kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrar sənaye kompleksinin dövlət
dəstəyi mexanizmlərinə fərqli elmi-praktiki baxış formalaşdırılmış,
“ələbaxımlıq” stimullaşdırıcı mexanizminin əvəzində bazar iqtisadiyyatı
prinsipləri əsasında real iqtisadi inkişaf mexanizmlərinin hazırlanması və
tətbiqinin zəruriliyi əsaslansırılmışdır;
- qeyri-neft sektoru sahələrinə investisiyaların cəlbi və xidmət
sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi mexanizmləri üzrə ölkə qanunu
statusunda qanunvericilik bazasının hazırlanması və tətbiqinin vacibliyi
əsaslandırılmışdır;
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- milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının səmərli modelləşdirilməsi
məqsədilə “kölgə iqtisadiyyat”nın azaldılması, şəffaflıq və hesabatlılığının
bir sistem kimi milli iqtisadiyyatın bütün sahələrində formalaşdırılması və
genişləndirilməsi problemləri acıqlanmışdır;
- milli iqtisadiyyatın neftsonrakı dövrdə inkişaf problemlərinin həlli
yollarının maksimum səmərəli modelləşdirilməsinə və ixracın strukturunun diversifikasiyalaşdırılmasına müəllif mövqeyi konkretləşdirilmiş,
Azərbaycanda neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf
problemlərinin həlli yollarının model-sxemi və əsas sosial-iqtisadi göstəricilər üzrə 2025-2030-cu illər üçün müəllif proqnozları hazırlanmışdır.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Qlobal iqtisadi
çağırışlar və iqtisadi transformasiyalar şəraitində milli iqtisadiyyatın
davamlı inkişafının makroiqtisadi problemlərinin optimal həlli yollarının,
səmərli milli iqtisadi inkişaf modellərinin və adekvat fəaliyyət
mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi təmin olunmuşdur. Tədqiqatın
nəzəri materiallarından və müddəalarından milli iqtisadiyyatın davamlı
inkişafının konseptual və strateji fəaliyyət istiqamətləri üzrə dövlət
proqramları, strategiyalar hazırlanmasında, milli iqtisadiyyatın davamlı
inkişafının makroiqtisadi tənzimlənməsinə dair hüquqi-normativ bazanın
gücləndirilməsində, həmçinin müvafiq elmi istiqamətlər, o cümlədən
“Milli iqtisadiyyat”, “Makroiqtisadiyyat”, “İqtisadi nəzəriyyə”,
“Azərbaycan iqtisadiyyatı”, “Makroiqtisadi təhlinin əsasları”, “Strateji
planlaşdırma və proqnozlaşdırma”, “Milli iqtisadiyyatın inkişaf
modelləri”, “Sosial-iqtisadi inkişafın proqnizlaşdırılması” və s. fənlərin
tədris proseslərində istifadə edilmə imkanları vardır.
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti isə işdə verilmiş təklif və
tövsiyələrin, proqnozların ölkəmizdə strateji yol xəritələrinin icrası
dövründə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının makroiqtisadi
problemlərinin neftsonrakı dövrün xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, fərqli
yanaşmalar
kontekstində
mövcud
fəaliyyət
mexanizmlərin
təkmilləşdirilməsi, milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının əsas
indikatorlarının potensialları üzrə yenidən modelləşdirmələrin aparılması,
konkret fəaliyyət proqramlarının və tədbirlərin hazırlanması
proseslərində istifadə edilməsi imkanları ilə izah olunur.
Aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqat işinin başlıca müddəaları və
əsas nəticələri respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli elmi-praktiki
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konfranslarda məruzə və tezislərində verilmişdir.
Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd
olunmaqla dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Giriş (25089 işarə),
I fəsil (132886 işarə), II fəsil (102072 işarə), III fəsil (92072 işarə), IV
fəsil (86255 işarə), V fəsil (56222 işarə), nəticə (31887 işarə) üzrə
cədvəllər, şəkillər, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı və əlavələr istisna
olmaqla 466483 işarədir. İşin ümumi həcmi 409 səhifədir. 5 fəsildən və
20 paraqrafdan ibarət işdə 87 cədvəl və 50 şəkil-sxem verilmişdir. İstifadə
edilmiş ədəbiyyat siyahısında 317 mənbə vardır.
Dissertasiya işinin mündəricatı
Giriş.
I Fəsil. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının nəzəri-metodoloji
aspektləri.
1.1. Müasir çağırışlar konteksində milli iqtisadiyyatın davamlı
inkişafına nəzəri yanaşmalar.
1.2. Milli iqtisadiyyatın inkişafının metodoloji xüsusiyyətləri.
1.3. Qlobal səviyyədə milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri və
konsepsiyalarının mühüm aspektləri.
1.4. Milli iqtisadi inkişaf modellərinin formalaşdırılmasında dünya
ölkələrinin təcrübəsi.
II Fəsil. Azərbaycanda milli iqtisadi inkişaf modelinin
formalaşması proseslərinin və mövcud vəziyyətin təhlili.
2.1. Ölkədə milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması prosesləri.
2.2. Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyətlərinin
təhlili.
2.3. Qlobal təhdidlər şəraitində milli iqtisadiyyatda səmərəli model
seçimi problemi.
2.4. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafı üçün ölkədəki resurs
potensialının qiymətləndirilməsi.
III Fəsil. Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın inkişaf problemlərinin
tədqiqi.
3.1. Yeni
çağırışlardan
yanaşmaqla,
milli
iqtisadiyyatın
diversifikasiyalaşdırılması problemlərinin tədqiqi.
3.2. Ölkə ÜDM-nin və milli gəlirin strukturunun genişləndirilməsi
problemləri.
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3.3. Əlavə dəyər yarada bilən milli iqtisadiyyat sektorlarının
imkanlarının qiymətləndirilməsi.
3.4. Azərbaycanın iqtisadi modelinin dünya iqtisadi modelinə
uyğunlaşdırılması problemləri.
IV Fəsil. Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının
təmin edilməsi istiqamətləri.
4.1. Qloballaşma meyillərinin makroiqtisadi duruma neqativ və
pozitiv təsiri.
4.2. Milli iqtisadiyyatın innovasiyalaşdırılması problemləri.
4.3. Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məsələləri.
4.4. Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi
istiqamətləri.
V Fəsil. Azərbaycanda neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın
davamlı inkişafının perspektivləri və həlli yolları.
5.1. Qlobal böhranlar zamanı milli iqtisadiyyatın manevrlilik və
dayanıqlılıq problemləri.
5.2. Maliyyə böhranın milli iqtisadiyyata mənfi təsirinin azaldılması
yolları.
5.3. Dünya bazarında neftin qiymətinin qeyri-sabitliyi şəraitində
xarici ticarət dövriyyəsinin strukturunun təkmilləşdirilməsi
istiqamətləri.
5.4. Postkonflikt və postpandemiya prioritetləri nəzərə alınmaqla,
neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf
problemlərinin konseptual həlli yolları.
Nəticə
İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı
Əlavələr
MÜDAFİƏYƏ ÇIXARILAN ƏSAS MÜDDƏALAR
1. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının nəzəri- metodoloji
məsələləri
Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının kompleks və sistemli
baxılması uzaq tarixə malik deyildir. Amma bununla belə, milli
iqtisadiyyatın inkişafı məsələləri, milli resurslardan, hər bir ölkənin və
millətin talehinə qismət olmuş təbii resurslardan, bütövlükdə təbii və
14

iqtisadi resurslardan səmərəli istifadənin, o cümlədən milli sərvətlərin
ədalətli bölgüsü problemləri klassik iqtisadçıların, eyni zamanda
dünyanın görkəmli alimlərinin, həmçinin dünya filosoflarının diqqət
mərkəzində olmuş, onların elmi əsərlərində və nəzəri baxışlarında yer
almışdır. Məsələn, Alman klassik fəlsəfəsinin yaradıcısı İmmanuel Kant
qeyd edir ki, iqtisadiyyat ədalətli yox, səmərəli olmalıdır. Dünya məkan
baxımından sərhəd tanımır, dünyada ümumiyyətlə, sadə heç bir şey
yoxdur, dünyanın gələcəyini düşünənlər təmiz təfəkkürü nəzərə almalıdırlar.1 Millətlərin yaşadıqları ərazidə mövcud olan təbii resurslardan,
təbii varlıqlardan millətlərin inkişafı və tərəqqisi, yaxşı yaşaması naminə
səmərəli istifadəsi görkəmli klassik iqtisadçı Adam Smitin elmi baxışlarında və nəzəriyyələrində də geniş yer almışdır.2 Milli iqtisadiyyatın
inkişafı, milli resurslardan effektiv istifadə, milli istehsal proseslərinin
inkişafı prinsipləri, istehsal proseslərinin təşkilində milli dividentlərin
alınması və bunların əsasında milli gəlirin formalaşdırılmasının
vacibliyini qeyd edən Alfred Marşall bu proseslərdə əsas iqtisadi
resurslardan olan əmək və kapitalın qarşılıqlı fəaliyyətinə xüsusi önəm
vermişdir.3 İqtisadiyyatın inkişafı və onun səmərəliliyinin artırılması, bu
proseslərdə istehsal amillərinə önəm verilməsi də diqqətdən
yayınmamışdır. Fransız klassik iqtisadçısı J.B.Sey istehsal amilləri üzrə
nəzəri baxılşarında malın dəyərinin müəyyənləşdirilməsində əsas iqtisadi
resursların - əmək, torpaq və kapitalın rolunu qiymətləndirmişdir. 4
Bunlarla bərabər, iqtisadiyyatın potensialının artırılması, inkişafının
sürətləndirilməsi, milli sərvətlərin iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi,
onlardan iqtisadiyyatın sənaye sahələrində səmərəli istifadə olunması
məsələlərinə də elmi münasibətlər diqqəti cəlb edir. Alman iqtisadçısı
A.Veberin “Sənayenin yerləşməsi nəzəriyyəsi” əsərində sənayenin
yerləşməsinin əsas şərtlərindən biri kimi başlıca sərvətlərin coğrafiyasının
dominantlılığı qeyd edilmişdir. 5 Fikrimizcə, bu nəzəri baxış müasir
dövrdə də aktuallığını qorumaqdadır və bu baxımdan milli sərvətlərdən,
Kant, I. Kritik der praktischen Vernunft, 1788. –107 p.
Smith, Adam. Wealth of Nations, edited by C. J. Bullock. Vol. X. The Harvard World
Economic and Social Survey. Sustainable Development Challenges. – 2013. – 398 p.
3 Marshall, A. Principles of Economics, 1890-1891. Prometheus Books, – 1997. – 319 p.
4 Say, J.B. A Treatise on Political Economy, 1803. Batoche Books Kitchener, –2001. – 269 p.
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təbii ehtiyatlardan maksimum səmərəli istifadənin və qənaətcil rejimin
tətbiqi əsas götürülməklə, real resurslar əsasında iqtisadiyyatın əlavə
dəyər yaradan sahələrinin və emal şəbəkəsinin genişləndirilməsi əksər
ölkələrin diqqət mərkəzindədir və strateji hədəflərindəndir.
Qeyd edək ki, milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafı dünya ölkələrinin ən çox diqqət mərkəzində olan aktual problemlərdəndir. Hər bir ölkə
özünün milli iqtisadi maraqlarına uyğun və ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsü proseslərində üstün amillərini reallaşdırmaqla milli iqtisadi inkişaf
modelini formalaşdırmağa səy göstərir. Milli iqtisadiyyatın yaradılması
və inkişafı prosesləri bir çox mühüm və mürəkkəb şərtlərlə, çətin
elementlərlə bağlıdır. Bunların bir qrupu şəkil 1.-də öz əksini tapmışdır.
Milli iqtisadiyyatın yaradılmasının əsas şərtləri və
elementləri

dövlət müstəqilliyinin
olması

vahid iqtisadi məkanın
formalaşdırılması

ölkədə sağlam və şəffaf
sosial mühitin
yaradılması

milli valyutanın olması
və onun sabitliyi

vahid dövlət iqtisadi
siyasətinin
formalaşdırılması

sabit maliyyə-kredit
sisteminin təşkili

iqtisadi və təsərrüfat
institutlarının
yaradılması

daxili bazarın inkişafı və
istehlak səviyyəsinin
artırılması siyasətinin
təşkili

maliyyə, kapital, sığorta
və qiymətli kağızlar
bazarlarının inkişafı

iqtisadi inkişafın
qanunvericilik bazasının
formalaşdırılması

bazar iqtisadiyyatı
institutunun, sahibkarlıq
və biznes mühitinin
inkişaf etdirilməsi

sağlam iqtisadi rəqabətin
təşkili, iqtisadi
təhlükəsizlik sisteminin
qurulması və s.

Şəkil 1. Milli iqtisadiyyatın yaradılmasının əsas şərtləri
və elementlərinin sxemi (Müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur)

Şəkil 1.-ə nəzər saldıqda görmək olar ki, milli iqtisadiyyatın
yaradılmasının əsas şərtlərinə nail olmaq üçün kifayət qədər mürəkkəb,
həm də tarixi vəzifələrin öhdəsindən gəlmək lazımdır. Milli iqtisadiyyatın
yaradılması və inkişafı ilə iş bitmir, həm də onun müstəqilliyini,
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təhlükəsizliyini, davamlı inkişafını təmin etmək problemləri daim aktual
olaraq qalmaqdadır. Məsələn, mütəmadi baş verən iqtisadi və maliyyə
böhranları, xüsusilə 2008-ci ilin sonlarından başlıyan dünya maliyyə
böhranı bir daha göstərdi ki, hər bir ölkənin özünəməxsus iqtisadi inkişaf
modeli olmalı, iqtisadi inkişaf prioritetləri dərindən əsaslandırılmalı,
qlobal təhlükələr konteksində strateji iqtisadi vəzifələr optimal
müəyyənləşdirilməli və onların yerinə yetirilməsi üçün effektiv adekvat
mexanizmlər hazırlanmalı, bütün bu məsələlərə və problemlərə
konseptual yanaşma təmin edilməlidir.
Əslində davamlı iqtisadi inkişaf problemləri o qədər də yeni bir
problem deyildir. Hələ XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq “davamlı
inkişaf” konsepsiyası anlayışı tədricən sosial-iqtisadi inkişaf
proseslərində işlədilməyə başladılmışdı. Bu anlayışın mənası ingiliscədən
“sustainable development” sözündən götürülmüşdür, “davamlı artım”,
“həyat qabiliyyətli”, “səmərəli artım” və s. mənaları verir. “Davamlı
inkişaf” bir çox iqtisadi və sosial proseslərin tarazlı inkişafını özündə əks
etdirir, dövrün dəyişən iqtisadi transformasiyalarına, daxili və xarici
iqtisadi təhlükələrə, qlobal elementlərə və təsirlərə qarşı güclü immunitet
nümayiş etdirir, milli iqtisadiyyatın sabitliyini təmin edir, iqtisadi inkiaşf
tempinin artmasına şərait yaradır, ölkənin rəqabətqabiliyyətini
gücləndirir, imicini artırır və s. Tam hüquqlu iqtisadi termin kimi,
“davamlı inkişaf” termini Ətraf mühitin qorunması və inkişafı üzrə
Beynəlxalq komissiyanın 1987-ci ildə Bruntlandda keçirilən tədbirində
geniş formada istifadə edilməyə başlanılmışdır. Bu komissiyanın
iclasında davamlı inkişafın mahiyyətinin və missiyasının açıqlanması
verilmişdir. Davamlı inkişaf - dedikdə, bu elə bir inkişafdır ki, müasir
dövrün mövcud tələblərini ödəyir, amma bununla belə gələcək nəsillərin
resurslara olan tələbatının ödənilməsini təhlükə altına qoymur. “Davamlı
inkişaf” konsepsiyası 5 əsas prinsip üzərində - inkişafın davamlılığı və
uzunmüddətliliyi, təbii resurslardan istifadənin məhdudlaşdırılması,
insanların elementar tələblərinin ödənilməsi və maddi rifahının
yüksəldilməsi,
enerjidən
istifadənin
razılaşdırılması
və
balanslaşdırılması, nəhayət Yerin qlobal ekoloji sisteminin potensialı
nəzərə alınmaqla əhali artımının həcminin və tempinin razılaşdırılması
prinsipləri əsasında formalaşdırılmışdır. Davamlı iqtisadi inkişafın təmin
edilməsi də mürəkkibliyi ilə diqqət çəkir və dünya ölkələrinin əksəriyyəti
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bununla bağlı problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün hələ çox iş
görməlidirlər. Davamlı iqtisadi inkişafın əsas məqsədləri, vəzifələri və
meyarları cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəl 1
Davamlı iqtisadi inkişafın əsas məqsədləri, vəzifələri və meyarları

(Müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur)

Cədvəl 1.-ə istinadən qeyd etmək lazımdır ki, dünya ölkələri
davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi məqsədilə burada yer almış
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məqsədlərə nail olmaq, vəzifələrin öhdəsindən gəlmək və qeyd olunan
meyarlara adekvat iqtisadi inkişaf modeli formalaşdırmaq üçün çox iş
görməli, tarixi səylər göstərməli, bunlarla əlaqədər problemlərin
baxılmasına kompleks və sistemli yanaşmanı təmin etməlidirlər.
Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin edilməsi, bununla
əlaqədər iqtisadiyyat sahələrinin fəaliyyətinin yeni iqtisadi hədəflər və
artım dinamikası müstəvisində müəyyənləşdirilməsi, davamlı iqtisadi
inkişafın modelləşdirilməsi üçün etibarlı və güclü potensiala malik təbii
və iqtisadi resurslar ehtiyatı olmalıdır. Müasir iqtisadiyyat sahələrinin
inkişafının sürətləndirilməsi, milliiqtisadiyyatın açıqlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsi, ölkənin investisiya və biznes mühitinin əsaslı şəkildə
münbitləşdirilməsi, xarici ticarət fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması
və ixracyönümlü məhsulların istehsalına imkan verən sənaye və emal
şəbəkəsi müəssisələrinin təşkilində yeni iqtisadi mexanizmlərin tətbiqi
zəruridır. Ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafı, şübhəsiz əsasən qeyrineft sektoru sahələrinin modernizasiyasının və inkişafının sürətləndirilməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Ölkə iqtisadiyyatının yüksək inkişaf
hədəflərini müəyyənləşdirməklə yanaşı, bu hədəflərin reallaşdırılması
istiqamətində zəruri işlərin yüksək səviyyədə təşkili və gerçəkləşdirilməsi
tələb olunur. Milli iqtisadiyyatın transformatik xüsusiyyətləri və
tendensiyaları da davamlı iqtisadi inkişaf proseslərinə ciddi təsir etmək
gücündədir. Milli iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətləri çox vaxt milli
iqtisadi maraq baxımından balanslaşdırılsa da, iqtisadi inkişaf
baxımından kifayət qədər zəifdir və ya resurs potensialı aşağı olur. Digər
tərəfdən, milli iqtisadi maraqların kifayət qədər dərindən təhlil
edilməməsi və dünya iqtisadi proseslərinin transformatik
xüsusiyyətlərinin fövqəladə təsirinin nəzərə alınmaması milli
iqtisadiyyatın davamlı iqtisadi inkişafını ləngidə və əngəlləyə bilər.
Davamlı iqtisadi inkişafın mahiyyəti və əsas məzmunu gələcək nəsillərin
daha yaxşı yaşamaq və bununla əlaqədar olaraq hazırda dünyada mövcud
olan təbii və iqtisadi resurslardan səmərəli istifadəni təmin etmək,
bunlarla bərabər müasir dövrdə insanların yaşayış səviyyəsini
yüksəltmək, insanların tələbatının sosial, iqtisadi və ekoloji aspektdən
normal təminatından ibarətdir.
“Milli iqtisadiyyat” anlayışı əsas etibarı ilə son 20-30 il ərzində
daha çox diqqəti cəlb edir və bu yanaşma dünyada yeni dövlətlərin
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yaranması, suveren dövlətlərin milli iqtisadiyyatlarına milli maraqlar
çərçivəsində baxması istəyi ilə daha çox bağlıdır. Hər bir ölkə özünün
milli iqtisadiyyatının resurs mənbələrini formalaşdırmaqla bərabər, onun
hərəkətverici və aparıcı komponentlərini və gücünü də real olaraq
qiymətləndirilməsi, reallaşdırılması məqsədilə metodolojı araşdırmalar
və tədqiqatlar nəticəsində optimal seçilən mexanizmlərdən istifadə
etməlidirlər. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafı və artım dinamikasının
təmin edilməsi üçün metodolojı yanaşmaların mühüm prinsipləri
sırasında komplekslilik, uyğunluq və dinamiklik daha çox önəm verilən
məsələlərdəndir. Komplekslilik, ilk növbədə milli iqtisadi sistemin
muxtəlif sahələrinin vahid orqanizm formasında baxılması anlamına gəlir
və bu halda milli iqtisadiyyatın inkişafının mühüm aspektlərinin obyektiv
qiymətləndirilməsi və nəzərə alınmasına maksimum əlverişli şərait
yaranır. Uyğunluluq prinsipinin əsasında milli iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinin struktur göstəricilərinin adaptivliyi və adekvatlığı, milli iqtisadi
inkişaf modelinə uyğun iqtisadi prioritetlərin inkişafına üstünlüyün
verilməsi və eyni vaxtda milli iqtisadiyyatın bütün sahələrinin davamlı
inkişafının təminatı üçün tədbirlərin görülməsi dayanır. Dinamiklik prinsipi
isə milli iqtisadi inkişaf proseslərinin davamlılıq meyarlarının nəzərə
alınması, iqtisadi inkişaf imkanlarının üzə çıxarılması, müəyyən dövr
ərzində milli iqtisadiyyatın inkişafının artım tempinin adekvatlığının
baxılması, dəqiqləşdirilməsi və bununla əlaqədar zəruri tədbirlərin işlənib
hazırlanması, həyata keçirilməsi ilə bağlıdır.
Milli iqtisadiyyaın inkişafının əsas metodlarının və strateji
hədəflərinin optimal müəyyənləşdirilməsində dövlətin rolu xüsusilə
böyükdür və bu proseslədə metodoloji yanaşmalar, dövlət iqtisadi
siyasətinin əsas mexanizmləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. P.Samuelson
və V.Nordhaus iqtisadi inkişaf proseslərində dövlətin rolu və onun əsas
funksiyları nədən ibarətdir?-sualına bu cür yanaşmışlar: bunlar üçdür:
səmərəlilik, ədalətlilik, sabitlik. Səmərəlilik funksiyası dedikdə nəzərdə
tutulur ki, dövlət bazarın inhisar kimi “səhvini” düzəldir. Dövlətin
ədalətlilik proqramı kasıbların və miskinlərin xeyrinə gəlirləri yenidən
bölür. Sabitlik siyasəti nəticəsində işgüzar tsiklin qalxıb-enməsi, işsizliyin
və inflyasiyanın səviyyəsi, iqtisadi artım tənzim edilir. 6 Dövlət bütün
6

Samuelson, P.A., Nordhaus W.D. Economics. Eighteenth Edition. McGraw-Hill
Companies, Inc. 2012. – 1360 p.
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hallarda ədalətlik prinsiplərini qorumaq meyarları sırasında, ön sırada
iqtisadi resursların milli maraqlar çərçivəsində tənzimlənməsini,
istifadəsini, onlarla bağlı cəmiyyətin, əhalinin, bütövlükdə, ictimai
münasibətin nəzərə alınmasını prioritet vəzifələrdən biri kimi qəbul
etməli və həyata keçirməlidir. Bunlarla bərabər, dövlətin əsas iqtisadi
mexanizmləri, xüsusilə, maddi-material, yanacaq-enerji, əmək, maliyyə
resursları və s. iqtisadi resursları balanslaşdırılmış formada
tənzimlənməyə istiqamətlənməli və bu sahədə iqtisadi inkişaf prioritetləri
əsas götürülməlidir. Burada milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri arasında
resurs balansı qorunmalı, iqtisadi resursların bölüşdürülməsi və istifadəsi
məsələləri balanslaşdırılmalıdır.
Milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasının təşkili və davamlı iqtisadi
inkişafın metodoloji elemetləri şəkil 2-də verilmişdir.

Şəkil 2. Milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasının təşkili və davamlı iqtisadi
inkişafın metodoloji elemetləri
(Müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur)

Milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasının təşkili və davamlı iqtisadi
inkişafının metodoloji elementlərini özündə əks etdirən Şəkil 2.-nin
təhlilinə baxsaq görərik ki, əsas və mühüm metodoloji yanaşmalar və
elementlər kimi elmi əsaslarla milli iqtisadiyyatın fəaliyyət
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istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf
siyasəti strategiyasının əsaslandırılması, bu siyasətin praktiki
mexanizmləri və alətlərinin müəyyənləşdirilməsi milli iqtisadiyyatın
inkişafının uzunmüddətli proqnozlaşdırılması, milli maraqlar, ölkənin
iqtisadi sahədə strateji məqsədləri nəzərə alınmaqla milli iqtisadi inkişaf
modellərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi daha çox diqqət çəkir.
2. Qlobal səviyyədə milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri və
konsepsiyaları. Milli iqtisadiyyatın inkişafının müxtəlif modellərinin və
variantlarının milli maraqlara və milli iqtisadi maraqlara uyğun
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi dünya dövlətlərinin ən mürəkkəb,
həm də ən məsuliyyətli strateji, eyni zamanda tarixi vəzifələrindən hesab
olunur. Tərkibindən, qarşıya qoyduğu vəzifələrdən asılı olmayaraq hər bir
dövlətin höküməti milli iqtisadiyyatın inkişafının optimal modelini
müəyyənləşdirmək, bu modelə daxil olacaq müxtəlif milli iqtisadiyyat
sektorları üzrə fəaliyyət konsepsiyalarını işləyib hazırlamaq və reallaşdırmaq
istəyinə malik olur. Bununla belə, dünya ölkələrinin əhəmiyyətli bir hissəsi
uzun illər ərzində, onilliklər ərzində milli iqtisadiyyatın inkişaf modellərinin
optimallaşdırılmasına nail ola bilməyiblər. Dünyada bu vəzifənin
öhdəsindən gələn ölkələrin sayı olduqca azdır, amma həmin ölkələrdə də
milli iqtisadiyyatın inkişafının konseptual məsələlərinin daim nəzarətdə
saxlanılması, təkmilləşdirilməsi, dövrün iqtisadi və qlobal təsirlərindən
yaranan yeni reallıqların və yeni çağırışların nəzərə alınması lazım gəlir.
Milli iqtisadiyyatın inkişaf modellərinin və konsepsiyalarının bir sıra mühüm
aspektlərinin kompleks və qarşılıqlı fəaliyyət, qarşılıqlı təsir rejimində,
konteksində baxılması aşağıdakıları şərtləndirir:
- Milli iqtisadiyyatın inkişaf modellərinin formalaşdırılması və
hazırlanmasında davamlı iqtisadi inkişaf prinsipləri və dünya
iqtisadiyyatının transformasiyasından ortaya çıxan amillərin nəzərə
alınması vacibdir;
- Milli iqtisadiyyatın artım mənbələrinin və dinamikliyinin kompleks
baxılması, onun artımına imkan verən resursların və iqtisadi
komponentlərin effektivlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi zəruruidir;
- Milli iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarının tam olaraq modernizasiya və
müasir texnologiyalar əsasında yenidən qurulması hədəfləri
müəyyənləşdirilməli və ardıcıl sürətdə yerinə yetirilməlidir;
- Milli iqtisadiyyatın innovatik funksiyalar hesabına əlavə dəyər yarada
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biləcək fəaliyyət sahələrinin zəncirvari effektivlik xüsusiyyətindən
istifadə genişləndirilməlidir;
- Milli iqtisadiyyatın inkişaf modellərinin formalaşdırılması və seçilməsi
uzunmüddətli inkişaf determinantlarına və indikatorlarına söykənməli,
strateji məqsədlər və vəzifələr ciddi arqumentlərlə əsaslandırılmalıdır;
- Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri və konsepsiyaları ölkənin milli
maraqlarını, milli təhlükəsizliyini, iqtisadi maraqları və iqtisadi
təhlükəsizliyi, təbii və iqtisadi resurslardan maksimum səmərəli istifadəni
nəzərə almaqla hazırlanmalı, onların reallaşdırılması üçün işlək və
effektiv mexanizmlər, praktiki fəaliyyət alətləri tətbiq edilməlidir və s.
Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının əsas indikatorlarının bloksxemi şəkil 3.-də verilmişdir.

Şəkil 3. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının əsas indikatorlarının blok-sxemi
(Müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur)

Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının əsas indikatorları daha çox
milli iqtisadiyyatın davamlı artımına imkan verən hədəflərdən, yəni
ÜDM-in həcminin artım dinamikası, onun strukturunun təkmilləşdirilməsi, sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının artım tempi, əsaslı kapitalı
qoyuluşu, daxili və xarici investisiyaların, həmçinin valyuta ehtiyatlarının
həcmi, milli istehsalın strukturunun effektivli səviyyəsi və s. ibarətdir.
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3. Dünya iqtisadi inkişaf modellərinin qısa açıqlaması. Milli
iqtisadi inkişaf modellərinin formalaşdırılması və hər bir ölkənin iqtisadi
inkişaf prioritetlərinə, milli maraqlarına və milli iqtisadi strateji
hədəflərinə adekvatlığının təmin edilməsi mürəkkəb problemlərin və
məsələlərin baxılmasını, dərindən öyrənilməsini şərtləndirir və bütün
bunlar müxtəlif aspektlərdən ciddi arqumentlərlə, uzunmüddətli
proqnozlarla və obyektiv reallıqlara söykənmiş hesabatlarla
əsaslandırılmalıdır. Bundan əlavə, milli iqtisadi inkişaf modelinin daha
güclü və dayanıqlı olması üçün hər bir ölkə özünün iqtisadi inkişaf
səviyyəsini real qiymətləndirməli, iqtisadi inkişaf resurslarının potensialı,
iqtisadi inkişaf indikatorlarının manevrliyi və artım dinamikası, sosialiqtisadi inkişafın səviyyəsi və s. vacib göstəricilər, şərtlər diqqətlə öyrənilməli və nəzərə alınmalıdır. Hər bir ölkə üçün milli iqtisadi inkişaf modelinin əsasında, bu ölkədə yaşayan insanların, xalqların tarixi və mədəni
irsi, adət və ənənələri, sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, ənənəvi
məşğulluq sahələri və iqtisadiyyat sektorları, geoiqtisadi üstünlüklər və s.
dayanır. Məsələn, Amerika iqtisadi modeli liberal bazar iqtisadiyyatı
xüsusiyyətləri ilə kifayət qədər fərqləndiyi halda, İsveç iqtisadi modeli isə
dövlətin iqtisadi sabitlik və gəlirlərin bölüşdürülməsində iştirakı ilə daha
çox diqqət çəkir. Və yaxud, Yapon iqtisadi modeli korporativ kapitalizm
tənzimlənməsi və bununla bərabər sosial meyarlara üstünlük verilməsi ilə
seçilirsə, Alman iqtisadi modelinin əsasında sosial yönümlü bazar
iqtisadiyyatının gücləndirilməsi dayanır. Amerika iqtisadi modeli ilk
növbədə sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına, sahibkarların
sərbəstliyinə, yüksək texnologiyaların işlənməsinə və tətbiqinin
genişləndirilməsinə, təhsil və mədəniyyətin inkişafına daha çox önəm
verir. İsveç iqtisadi modeli məşğulluğun yüksəldilməsi və əhalinin həyat
səviyyəsinin artırılması ilə bağlı fərqlənir. Yapon iqtisadi modeli “dövlət
və özəl sektor” əməkdaşlığını önə çəkir. Alman iqtisadi modeli isə iqtisadi
təşəbbüslərin inkişafına daha çox üstünlük verir. Qeyd edək ki, hər bir
milli iqtisadi inkişaf modelinin əsasında sistemli yanaşma və kompleks
meyarlar dayanır. Bu onunla bağlıdır ki, milli iqtisadiyyatın inkişafı, ilk
növbədə təsərrüfat xüsusiyyətləri müxtəlifliyi ilə seçilir və onların milli
iqtisadiyyata adekvatlığı, milli iqtisadi inkişaf proseslərinin səmərəliliyi,
əhalinin iqtisadi fəallıq səviyyəsi, dövlətin iqtisadi inkişaf prosesləri ilə
bağlı iqtisadi siyasətinin optimallığı və işləkliyi sistemli yanaşmaya, eyni
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zamanda milli iqtisadi maraqları, milli iqtisadi təhlükəsizliyi təmin
etməyə qadir olan kompleks meyarlara söykənməlidirlər. Milli iqtisadi
inkişaf
modelinin
fundamental
iqtisadi
konsepsiyalardan
formalaşdırılması və reallaşdırılması milli iqtisadiyyatın davamlı və
artımla inkişafının əsas zəmini ola bilər.
Ümumiyyətlə, dünya iqtisadi proseslərində nisbətən formalaşmış
və müəyyən iqtisadi inkişaf proseslərini keçmiş, dünya iqtisadi sistemində
özünəməxsus xüsusiyyətləri, mexanizmləri, prinsipləri və meyarları ilə
fərqlənən bir qrup iqitsadi inkişaf modeli cədvəl 2-də öz əksini tapmışdır.
Cədvəl 2
Dünya iqtisadi inkişaf modellərinin mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri,
mexanizmləri, prinsipləri və meyarları

(Müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur)

Cədvəl 2-də əsasən kifayət qədər dünya iqtisadi proseslərində
özünü təsdiq etmiş iqtisadi inkişaf modelinə üstünlük verilmişdir.
Cədvəldə postsosialist və postsovet respublikalarına yer verilməməsinin
səbəbi həmin ölkələrin Azərbaycan kimi iqtisadi inkişaf modelinin
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formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi proseslərini həyata keçirməsi ilə
bağlıdır. Azərbaycanın bu cədvələ daxil edilməsi müqayisə zərurətindən
yaranmışdır. Obyektivlik naminə qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizin
iqtisadi inkişaf modellərinin əsas aparıcı mexanizmləri, məqsəd və
vəzifələri, strateji hədəfləri müəyyənləşdirilmişdir. Amma, birmənalı
şəkildə qeyd etmək istərdik ki, ölkə iqtisadiyyatının immunitetinin
artırılması, onun qlobal böhranlara qarşı dayanıqlılığının yüksəldilməsi
problemləri qalmaqdadır və bu amillər nəzərə alınmaqla Azərbaycanda
dünya iqtisadi inkişafı proseslərində ciddi səmərə verən və uğurlu olan
iqtisadi inkişaf modellərinin adaptivliyi və adekvatlığı dərindən
baxılmalı, onların hansının və yaxud hansı elementlərinin tətbiqinin
kifayət qədər obyektiv dəlillərlə əsaslandırılması vacibdir.
4. Azərbaycanda milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması
prosesləri və mövcud vəziyyət. Son dövrlərdə, xüsusilə neftin qiymətinin dünya bazarında qeyri-sabitliyi ilə bağlı, başqa sözlə neftdən sonrakı
dövr təmayüllü və yönümlü iqtisadi siyasət mexanizmləri formalaşdırılmaqdadır. Bunlarla əlaqədar olaraq, milli iqtisadi inkişaf modelinin yenilənməsi və müasir dövrdə milli iqtisadi inkişaf modelinin prioritet vəzifələrinin, yaxın və uzunmüddətli dövr nəzərə alınmaqla strateji hədəflərin
müəyyənləşdirilməsi, mühüm tədbirlərin görülməsi istiqamətində real
addımlar atılmaqdadır. Dövlətin iqtisadi siyasətinin təkmilləşdirilməsi,
davamlı iqtisadi islahatların dərinləşdirilməsi, qlobal iqtisadi çağırışlara
adekvat və müasir konseptual yanaşmaların təmin edilməsi, milli iqtisadiyyatın səmərəli formada diversifikasiyalaşdırılması istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsi, milli iqtisadiyyatın davamlı artımının formalaşdırılması və bunlarla bağlı prioritet qeyri-neft sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi, qlobal çətinliklər şəraitində və dünyada qeyri-sabitmaliyyə
mühitinin hökm sürdüyü dövrdə ölkə əhalisinin sosial rifahının davamlı
olaraq yaxşılaşdırılmasına nail olması kimi mürəkkəb vəzifələr və
problemlər həllini gözləyir. Bütün bunlar 2016-2020-ci illər üçün strateji
inkişaf strategiyasını və tədbirlər planını, 2025-ci ilədək olan dövr üçün və
2025-ci ildən sonrakı dövrə hədəf baxışı ehtiva edir. Strateji Yol Xəritəsi
12 istiqamət üzrə təsdiq edilmişdir, bunların sırasında milli iqtisadiyyat
perspektivi, neft və qaz sənayesinin inkişafı, kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalı və emalı, kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının
istehsalı, ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafı, ixtisaslaşmış turizm
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sənayesinin inkişafı, logistika və ticarətin inkişafı, maliyyə xidmətlərinin
inkişafı, telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafı,
xüsusilə əhəmiyyətli və perspektivlidir. Göründüyü kimi, yaxın
perspektivdə ölkəmizin milli iqtisadiyyatının inkişaf modelinin əsaslı
şəkildə yenilənməsi və təkmilləşdirilməsi imkanları vardır.
Milli iqtisadiyyatın inkişafının modelləşdirilməsi və milli iqtisadi
inkişaf modelinin təkmilləşdirilməsi problemləri ilk növbədə milli
iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyətlərinin dərindən öyrənilməsini, bu
xüsusiyyətlərin hər birinin təsir dairəsinin və inklüzivliyinin
qiymətləndirilməsi, milli iqtisadi inkişafa verə biləcəyi töhfənin və
konkret nəticələrin optimal proqnozlaşdırılması, ölkə iqtisadiyyatının
müxtəlif sahələrinin və milli strukturun rəqabətqabiliyyətlilik
xüsusiyyətlərinin araşdırılması, ölkədə imumi iqtisadi inkişafın
dinamikliyinin və onun artım tempinin təmin edilməsini, bütövlükdə
makroiqtisadi tarazlığın qorunması ilə bağlı xüsusiyyətlərin sistemli və
kompleks şəkildə araşdırılmasını şərtləndirir. Azərbaycanın milli inkişaf
modelinin əsas xüsusiyyətlərini şəkil 4-dəki kimi vermək olar.

Şəkil 4. Azərbaycanın milli inkişaf modelinin əsas xüsusiyyətləri.7
Babayev, Ə.P. Milli iqtisadi inkişaf modelinin nəzəri-metodoloji tədqiqi. Azərbaycan. 2011,
23 yanvar, s.5. -nin əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
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Azərbaycan iqtisadiyyatı hazırda özünün ən mürəkkəb dövrlərindən birinə daxil olmuşdur. Belə ki, uğurlu neft strategiyasının reallaşdırılması və bir neçə illər ərzində dünya bazarında neftin qiymətinin daim
artan dinamika ilə müşayiət olunması hesabına ölkəmiz dünyada sabit
inkişaf edən milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşdırılmasına nail
olmuşdur. Ölkə iqtisadiyyatı bir neçə dəfə artmış, ixrac potensialı
yüksəlmiş, milli iqtisadiyyatın genişləndirilməsi potensialı yaranmışdır.
Amma, obyektiv reallıqlar içərisində uzun müddət ciddi diskusiyalara
məruz qalan bir sualın cavabının hazırkı dövrə qədər ciddi arqumentlərlə
əsaslandırılması və onların real mexanizmlər, real praktiki fəaliyyət
istiqamətləri və fəaliyyət alətləri ilə təmin edilməsi tam mənada mümkün
olmamaışdır. Bu məsələ, şübhəsiz milli iqtisadiyyatın neftdən asılılığının,
eyni zamanda ixracın da əsasən xam neft və təbii qazdan, başqa sözlə
mineral xammal resurslarından asılılığının əhəmiyyətli şəkildə azalması
ilə bağlı olmuşdur və hazırda da xeyli aktual olaraq qalmaqdadır. Düzdür,
dövlətimizin iqtisadi siyasəti tam gücü ilə milli iqtisadiyyatın
strukturunun təkmilləşdirilməsinə, ayrı-ayrı qeyri-neft sektoru sahələrinin
inkişafının gücləndirilməsinə, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı kompleks
tədbirlərin görülməsinə və biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına, ölkəyə
xarici investisiyaların gətirilməsinin stimullaşdırılması məqsədilə
əlverişli şəraitin yaradılmasına, bir sözlə milli iqtisadiyyatın inkişafının
dianamikliyinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin ardıcıl sürətdə həyata
keçirilməsinə yönəldilmişdir. Bu məqsədlərlə çoxlu sayda dövlət
proqramları, tədbirlər işlənib hazırlanmış, həyata keçirilmiş və bir çox
istiqamətlər üzrə hazırda bu proseslərin sürətləndirilməsi üçün işlər
görülməkdədir. Digər tərəfdən, milli iqtisadiyyatın inkişafının əsas
mexanizmlərinin və indikatorlarının yenilənməsi, təkmilləşdirilməsi
məqsədilə strateji yol xəritələri müəyyənləşdirilmiş və onların
reallaşdırılmasına başlanılmışdır. Bütün bunlar təqdirəlayiq amillər kimi
qiymətləndirilməlidir və hesab edirik ki, yaxın perspektivdə nəzərdə
tutulan srateji tədbirlərin kifayət qədər səmərəsi olacaq, milli
iqtisadiyyatın inkişaf modelinin əsas mexanzimlərinin yenilənməsi
sürətlənəcək və bütövlükdə milli iqtisadiyyatın diversifikasiyalaşdırılması problemlərinin həllinə münbit şərait yaranacaqdır.
Şəkil 5-də Azərbaycan Respublikası üzrə 2020-ci ildə ümumi daxili
məhsulun strukturu verilmişdir.
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Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

9,7%

Sənaye

6,9%

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı,
bölüşdürülməsi və təchizatı
Su təchizatı; tullantıların təmizlənməsi və emalı

18,9%

Tikinti

2,0%

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

33,7%

1,2%
7,1%

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə
İnformasiya və rabitə

11,5%
7,7% 0,2%

Sosial və digər xidmətlər

1,1%

Xalis vergilər

Şəkil 5. Azərbaycan Respublikası üzrə 2020-ci ildə ümumi daxili məhsulun
strukturu, faizlə.8

Şəkil 5-dən göründüyü kimi milli iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsində qeyri-neft sektoru sahələrinin fəaliyyətinin, həmçinin xidmətlərin çeşidinin genişləndirilməsi vacib məsələlər kimi diqqət çəkir.
5. Azərbaycanda milli iqtisadiyyatının mövcud vəziyyət. ÜDMin və milli gəlirin davamlı artımı əslində iqtisadiyyatın bütövlikdə əhatə
olunduğu iqtisadi mexanizmlərin və praktiki alətlərin adekvatlığı ilə
birbaşa bağlıdır. Bu halda iqtisadi yanaşmalar və iqtisadi mexanizmlərin
tətbiqi kifayət qədər məqsədli və effektiv olmalı və tətbiq olunan
mexanizmlər dövlətin iqtisadi sistemi, milli iqtisadiyyatın inkişafının
strateji hədəfləri ilə uyğunlaşdırılmalıdır. Milli iqtisadiyyatın uğurlu və
səmərəli inkişafının təmin edilməsi, ÜDM və milli gəlirin artımına imkan
verən fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsi milli iqtisadi sistemin
komponentlərindən qarşılıqlı və səmərəli fəaliyyət mexanizmlərinin
təşkilini vacib edir. Milli iqtisadiyyat sahələrinin əlavə dəyər yaratmaq və
milli gəlirin artım mənbələrinin genişləndirilməsinə imkan verən
fəaliyyət istiqamətlərinin mövcud mexanizmlərinin tənzimlənməsi və
təkmilləşdirilməsi milli iqtisadi sistemin dayanıqlılığına müsbət təsir
göstərir və milli istehsalın həcminin artırılmasına məhsuldar əlavə
Azərbaycanın Milli Hesabları. Bakı, 2021, 149 s. Azərbaycanın Sənayesi. Statistik məcmuə.
Bakı, 2021, 243 s. -nin əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
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mənbələr formalaşdırır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində və gərginləşən
qlobal təsirlərin fonunda ÜDM-in və milli gəlirin artırılması və bunlarla
bağlı fəaliyyət sahələrinin strukturunun genişləndirilməsi müasir dövrün
həlledici məsələləri kimi xarakterizə olunur. Bu məsələlərin mühümlüyü
milli iqtisadiyyatın inkişafının dinamikliyinin dayanıqlı təminatı ilə
bilavasitə bağlıdır.
Ölkəmizin yüksək potensiala malik əlavə dəyər yarada biləcək milli
iqtisadiyyat sahələrinin fəaliyyətinin əsas mexanizmlərinin dəyişdirilməsi
vaxtının gəlib çatdığı qənaətindəyik. Xüsusilə, ənənəvi rəqabət
qabiliyyətli sənaye sahələrinin potensialından zəif istifadə edilməsi
ÜDM-in artım dinamikasında özünü əhəmiyyətli şəkildə büruzə
vermişdir. Milli iqtisadiyyatın artımının və inkişafının mühüm məsələlərinin keyfiyyətcə və kəmiyyətcə yeni mərhələdə baxılması mütləq
zərurət kimi diqqət çəkir. Milli hesablar sisteminin və iqtisadiyyatın vacib
göstəricisi kimi ÜDM-in və milli gəlirin 2009-2020-ci illəri əhatə edən
təhlili və dinamikası cədvəl 3-də öz əksinin tapmışdır.
Cədvəl 3
Azərbaycan Respublikasında ümümi daxili məhsulun həcmi (mln. manat)
və artım sürəti (əvvəlki ilə nisbətən, %-lə)9
Göstəricilər
2009
I.Ümumidaxili
məhsulun
35601,5
həcmi – cəmi,
o cümlədən:
neft-qaz
16065,5
sektoru
qeyri-neft
16726,0
sektoru
məhsula və
idxala xalis
2810,0
vergilər
II. Ümumi
daxili
109,3
məhsulun
artım sürəti
neft-qaz
114,0
sektoru
qeyri-neft
103,7
sektoru
məhsula və
idxala xalis
101,8
vergilər

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

42465,0

52082,0

54743,7

58182,0

20409,5

25829,9

24487,3

23778,1 21405,2 15382,2 19552,6 25000,8 32231,7 30051,9 20577,6

19179,0

23196,1

26864,4

30525,9 33195,9 34138,8 35951,1 40012,4 41662,0 44481,8 44862,1

2876,5

3056,0

3392,0

3878,0

4413,0

4859,0

4921,5

5121,9

6198,3

7362,5

6992,5

105,0

100,1

102,2

105,8

102,8

101,1

96,9

100,1

101,5

102,5

95,7

101,8

90,7

95,0

101,0

97,1

100,6

100,1

94,7

100,5

100,4

93,0

107,9

109,4

109,7

109,9

107,0

101,1

95,6

102,7

102,0

104,0

97,4

107,6

108,3

106,9

108,5

104,9

103,7

95,6

102,4

101,6

103,1

97,1

59014,1 54380,1 60425,2 70135,1 80092,0 81896,2 72432,2

Cədvəl 3-ün təhlilinə baxsaq görmək mümkündür ki, 2010-ci ildən
Azərbaycanın Milli Hesabları. Bakı, 2021, 149 s. Azərbaycanın Sənayesi. Statistik məcmuə.
Bakı, 2021, 243 s. -nin əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
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etibarən ÜDM-in həcminin artım tempi davam etmiş, 2015-ci ildə isə
2013-2014-cü illərə nisbətən azalma tendensiyası baş vermişdir. Bu
azalma, ilk növbədə neft-qaz sektoru ilə bağlı olmuşdur. 2015-ci ildə
ÜDM-in həcmi neft-qaz sektorunda 2011-ci ilə nisbətən 40,4 %
azalmışdır. Əlbəttə, bu azalmaların əsasında dünya bazarlarında neftin
qiymətinin bir neçə dəfə düşməsi daha çox yer almışdır, amma həmin
dövr ərzində qeyri-neft sektorunda 47,2 % artımın olması buna əsas verir
ki, milli iqtisadiyyatımız əlavə dəyər yaratmaq, milli məhsulun və milli
gəlirlərin həcmini əhəmiyyətli səviyyədə artırmaq potensialına və
xüsusiyyətlərinə malikdir.
6. Azərbaycanın iqtisadi modelinin dünya iqtisadi modelinə
uyğunlaşdırılması problemləri. Azərbaycan iqtisadiyyatı son illərdə
güclü və dinamik iqtisadi inkişaf tempi toplayaraq kifayət qədər güclənməyə nail olmuş və iqtisadi inkişaf modelinin əsas fəaliyyət istiqamətləri
və mexanizmləri müəyyən mənada formalaşdırılmışdır. Ancaq, etiraf
etmək lazımdır ki, hər bir ölkənin milli iqtisadi inkişaf modelinin
təkmilləşdirilməsinə, dayanıqlılığının gücləndirilməsinə müəyyən dövr
lazım gəlir və bunlarla əlaqədar olaraq milli iqtisadiyyatın strukturunun
təkmilləşdirilməsi, onun strateji hədəflərinin yenidən baxılması, yaxın və
uzaq perspektivli hədəflər nəzərə alınmaqla, milli iqtisadiyyatın inkişaf
xüsusiyyətlərinin dəyərləndirilməsi, obyektiv qiymətləndirilməsi, adekvat
tədbirlərin görülməsi mühüm məsələlərdəndir. Son dünya maliyyə
böhranının və xüsusilə dünya bazarlarında neftin qiymətinin bir neçə dəfə
aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq milli iqitsadiyyatımızın rəqabətqabiliyyətliliyi baxımından zəif cəhətləri qabarıq şəkildə üzə çıxmış və neft
gəlirlərinin azalan hissəsinin kompensasiya edilməsinə imkan verən iqtisadiyyat sahələrinin potensialından səmərəli istifadənin təmin edilmədiyi xüsusi olaraq diqqət mərkəzinə qaldırılmışdır. Mühüm bir həqiqət və obyektiv
reallıq kimi baxılası və dəyərləndiriləsi bir fikir formalaşmışdır ki, bu da
milli iqtisadiyyatın inkişafında mütləq yeni məhsuldar mexanizmlərin və
qeyri-ənənəvi yanaşmaların təmin edilməsini şərtləndirir.
Bu baxımdan, uzun illər ərzində mürəkkəb və çətin, kəşməkeşli və
ziddiyyətli iqtisadi inkişaf yolu keçmiş dünya ölkələrinin və bütövlükdə
dünya iqtisadi inkişaf proseslərinin təcrübəsindən, baş vermiş iqtisadi,
maliyyə, valyuta, neft, energetika və s. yönümlü dünya böhranlarının
mənfi və müsbət aspektlərindən, ümumilikdə dünya iqtisadiyyatının
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inkişafının xüsusiyyətlərindən və əsas inkişaf tendensiyalarından çıxış
etməklə, milli iqtisadiyyatın əsas fəaliyyət istiqamətlərinin potensialının
obyektiv qiymətləndirilməsi, ölkənin iqtisadi inkişaf modelinin dünya
iqtisadi modelinə uyğunlaşdırılması problemlərinin həlli müasir dövrün
mühüm və aktual məsələlərindən olaraq qalmaqdadır. Bunlar
aşağıdakılarla izah olunur:
- əvvəla, heç bir ölkənin milli iqtisadi sistemi və iqtisadi inkişaf modeli
tam dayanıqlılığı, etibarlılığı və optimallığı ilə daim yüksək səviyyədə
qalmaq iqtidarında olmasına tam zəmanət verilmir;
- qlobal böhranlar və qlobal təhlükələr şəraitində xammal əsaslı milli
iqtisadi inkişaf modelllərinin zəif cəhətləri və zəif immunitetləri daha
çox qabarıq olaraq üzə çıxmışdır;
- ölkəmizin strateji iqtisadi inkişaf hədəflərinin reallaşdırılmasına
müəyyən zamanın lazım gəldiyini nəzərə alsaq, hələ yaxın perspektivdə
milli iqtisadiyyatın artımında və onun iqtisadi modelinin dünya iqtisadi
modelinə uyğunlaşdırılmasında, milli maraqlar və milli iqtisadi
prioritetlər əsas götürülməklə bu iqtisadi inkişaf modelinin təkmilləşdirilməsi, gücləndirilməsi və qlobal iqtisadi təhlükələrə adekvat
səviyyəyə qədər inkişaf etdirilməsi probleminin həlli yollarını tapmaq
lazım gələcəkdir və s.
7. Milli iqtisadiyyatın innovasiyalaşdırılması səviyyəsi və
innovasiyalara mane olan problemlər
Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı və dinamik inkişafının
təmin edilməsində məhsuldarlığı və eyni zamanda səmərəliliyi ilə
fərqlənən vasitələrdən biri innovatik yanaşmadır. Milli iqtisadiyyatın
innovasiyalaşdırılmasının təmin edilməsi və innovasiya funksiyaları
əsasında milli iqtisadiyyat sektorlarının yenilənməsi əksər dünya
dövlətləri üçün kifayət qədər aktual olaraq qalmaqdadır. Azərbaycan da
bu mənada istisna təşkil etmir. Belə ki, ölkəmizin iqtisadi sisteminin
müasir qlobal çağırışlara daha dayanıqlı olmasının təmin edilməsi
innovatik funksiyaların tətbiqinin sürətləndirilməsini tələb edir. Nəzərə
almaq lazımdır ki, dünya iqtisadi proseslərində və təsərrüfat
mexanizmlərinin yenilənməsində innovasiyaların əhəmiyyəti və xüsusi
çəkisi daim artmaqdadır. Qlobal təhlükələrin artan templə getdiyi şəraitdə
milli iqtisadiyyatın strukturunun yenilənməsi və təkmilləşdirilməsi, müxtəlif iqtisadiyyat sahələrinin məhsuldarlığının artırılması, bu sahələrin
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fəaliyyətinin strateji hədəflər çərçivəsində modelləşdirilməsi innovasiya
funksiyalarının tətbiqi nəticəsində daha tez başa gələ bilər. Milli
iqtisadiyyatın innovasiyalaşdırılması proseslərinin tezləşdirilməsi onun
kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin əhəmiyyətli şəkildə yüksəldilməsini təmin etmək iqtidarındadır. Milli iqtisadiyyatın manevrlilik
qabiliyyətinin artırılması və onun dinamik inkişafının təmin edilməsində
innovasiya funksiyalarının sistemli və effektiv formada tətbiq edilməsi
yüksək nəticələrin əldə edilməsinə gətirib çıxara bilər. Amma qeyd edək
ki, ölkənin milli iqtisadiyyatın innovasiyalaşdırılması proseslərinin
reallaşdırlması hələlik zəif templə gedir. Digər tərəfdən, milli innovasiya
sisteminin formalaşdırılması və inkişafının idarə edilməsi sisteminin
təkmilləşdirilmiş modelinin hazırlanması və tətbiqi hələlik təmin
olunmamışdır. Ölkəmizdə tətbiq edilən innovasiya funskiyalarının,
istehsal edilən innovasiya məhsullarının və göstərilən innovasiya xidmətlərinin çeşidi məhduddur. Xüsusi ilə, real iqtisadiyyat sektorlarında bu
göstərici kifayət qədər aşağıdır.
Şəkil 6-da Azərbaycanda innovasiyalara mane olan əsas
problemlər, bunlarla əlaqədar iqtisadi və istehsal amilləri verilmişdir.
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Şəkil 6. Azərbaycan Respublikasında innovasiyalara mane olan əsas problemlər10

Şəkil 6-dan göründüyü kimi, ölkəmizdə innovasiyaların inkişafının
sürətləndirilməsinə mane olan amillər kifayət qədərdir və bunlarla bağlı
problemlərin dərindən öyrənilərək sistemli formada baxılması, həll
edilməsi zərurəti diqqət çəkir. Ölkəmizdə innovasiyaların fəal şəkildə
tətbiqinə mane olan istehsal amilləri sırasında müəssisənin innovasiya
potensialının zəif olması, innovasiya konsepsiyalarının işlənibhazırlanmasına marağın azlığı, bu proseslərin təşkili üçün yüksək ixtisaslı
mütəxəssislərin çatışmaması, yeni texnologiyalar və innovatik
mexanizmlər barəsində informasiyaların qıtlığı, texnologiyalar bazarının
ölkəmizdə zəif inkişaf etməsi, nəhayət, innovasiyaların tətbiqi
proseslərinə daha münbit şərait yaradan qanunvericilik bazasını
Azərbaycanın Sənayesi. Statistik məcmuə. Bakı, 2021, 243 s. -nin əsasında müəllif
tərəfindən hazırlanmışdır.
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formalaşdırılması zərurəti daha çox diqqət çəkirlər.
8. Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi
problemləri. Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsi məsələləri müasir qlobal çağırışlar və qlobal təhlükələr
kontekstində kifayət qədər aktuallaığı ilə diqqət çəkən mürəkkəb
problemlər sırasındadır. Əvvəlcədən qeyd edək ki, milli iqtisadiyyatının
təhlükəsizliyinin təmin edilməs istiqamətində son 10-15 ildə ardıcıl
olaraq dövlət proqramları, konsepsiayalar, strategiyalar, çoxlu sayda
kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir və bir çoxları üzrə işlər hələ də
davam etməkdədir. Ölkəmiz iqtisadi təhlükəsizliyin bir çox mühüm
indikatorları üzrə əhəmiyyətli irəliləyişə və sabitliyə nail olmuş, milli
iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə heç də az olamyan
təcrübə toplamış, milli ənənələr formalaşdırmış, milli iqtisadi sistemin
əsas dayaq sütunlarının möhkəm özüllər üzərində dayanması üçün
genişmiqyaslı işlər görülmüş, ayrı-ayrı milli təhlükəsizlik meyarlarının
qorunması üçün təkmilləşdirilmiş mexanizmlər hazırlanmış, ümumilikdə
milli iqtisadi sistemin dayanıqlılıq xüsusiyyələri formalaşdırılmışdır.
Milli iqtisadi təhlükəsizliyin bir qrup əsas indikatorları şəkil 7-də
verilmişdir.
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Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsas
indikatorları

ÜDM-in həcmi və artım tempi

Adambaşına düşən ÜDM-in
tempi

İnflyasiyanın və onun idarə
edilməsi səviyyəsi

İşsizliyin azaldılması və
məşğulluğun gücləndirilməsi
səviyyəsi

Valyuta ehtiyatlarının həcmi və
artım tempi. Milli valyutanın
sabitliyi

Sənaye istehsalının artım tempi

Əsas kapitala investisiyalar.
ÜDM-də %-lə

Kənd təsərrüfatının inkişaf
səviyyəsi və məhsullarının
qiymət indeksi

Xairici ticarət dövriyyəsində
saldo. İxracın
divesifikasiyalaşdırılması
səviyyəsi

Əhalinin həyat şəraitinin, sosial
rifahının və gəlirlərinin səviyyəsi

Ərzaq təhlükəsizliyinin səviyyəsi
və idxaldan asılılığı, %-lə

Dövlət büdcəsinin kəsiri. %-lə
ÜDM-də

“Kölgə” iqtisadiyyatının ÜDMdə xüsusi çəkisi, %-lə

Xarici və daxili dövlət borcu.
ÜDM-də %-lə

Şəkil 7. Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsas indikatorlarının sxemi.11

Şəkil 7-dən göründüyü kimi milli iqtisadiyyatın təhlükəszilyinin
əsas indikatorları milli iqtisadiyyatın artım dinamikası ilə inkişafını və
beynəlxalq əmək bölgüsündə səmərəli fəaliyyətini şərtləndirir. Bunlara
əməl etmədən milli iqtisadi təhlükəsziliyin əsas indikatorlarının
dinamikliyini təmin etmək qeyri-mümkündür. Məsələn, ölkəmizdə milli
iqtisadiyyatın strukturunun diversifikasiyalaşdırılmasındakı problemlər
və dünya bazarlarında hələlik xammalyönlü ixrac məhsulları ilə
ixtisaslaşması milli iqtisadi təhlükəsizlik indikatorlarının əksəriyyətinə
11

Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
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mənfi təsir göstərmişdir və s.
Yaxın perspektivdə ölkəmizdə əsas məqsəd və vəzifələr milli
iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı yeni
mexanizmlərin dövriyyəyə cəlb edilməsi, iqtisadi təhlükəsizliyin əsas
indikatorlarının inkişaf dinamikasının təmin edilməsidir. Bunlarla
əlaqədər olaraq, ölkəmizdə milli iqtisadiyyatın struktrunun təkmilləşdirilməsi, qlobal çağırışlara adekvat tədbirlərin effektivliyinin artırılması,
hazırda istifadə edilən milli iqtisadi fəaliyyət mexanizmlərinin əsasən
yenilənməsi, yüksək texnologiyaların tətbiqi hesabına milli iqtisadiyyatın
innovasiyalaşdılrmasının və modernizasiyasının sürətləndirilməsi,
bütövlükdə milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətləliyinin artırılması ilə
bağlı tədbirlərin kompleksliliyinin və ardıcıl olaraq həyata keçirilməsinin
təmin olunmasıdır.
9. Qlobal böhranlar zamanı milli iqtisadiyyatın manevrlilik və
dayanıqlılıq məsələləri. Dünya iqtisadi prosesləri yeniləndikcə və
transformasiyalara məruz qaldıqca milli iqtisadiyyatın manevrlilik və
dayanıqlılıq mexanizmlərinin gücləndirilməsi vacib şərtlərdən biri kimi
xarakterizə olunur. Qlobal iqtisadi böhranlar və qlobal tendensiyalar
özlərinin təsir elementləri ilə milli iqtisadiyyatın uzun dövr ərzində
formalaşmış sabitliyini pozmaqla bərabər, milli iqtisadiyyatın inkişafının
bundan sonrakı istiqamətlərinin yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi
problemlərini ortaya çıxarır.
Qeyd edək ki, qlobal böhranlar baxımından Azərbaycanın milli
iqtisadiyyatının manevrlilik və dayanıqlılıq problemləri ilə bağlı
yanaşmalar və diskussiyalar son illərdə xeyli aktuallaşmışdır. Bu, ilk
növbədə Azərbaycanda neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı
inkişafının maksimum perspektivli fəaliyyət istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsi, milli iqtisadiyyatın manevrlilik və dayanıqlılıq
problemlərinin effektiv həlli yollarının tapılması zərurəti ilə bilavasitə
bağlıdır. Şübhəsiz, qlobal iqtisadi böhranlar, həmçinin qlobal maliyyə
böhranı ölkəmizin milli iqtisadi sisteminə və iqtisadi inkişaf modelinə
əhəmiyyətli səviyyədə təzyiq və təsir göstərə bilmişdir. Qlobal iqtisadimaliyyə böhranları nəticəsində ölkəmizin iqtisadi-maliyyə sabitliyi
nisbətən zəifləmiş, amma ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tempinin
qorunması və gücləndirilməsi istiqamətində görülən çoxsaylı və
çoxvektorlu strateji tədbirlərin müsbət tendensiyası da öz bəhrəsini
37

verməkdədir. İqtisadi islahatlar və antiböhran xarakterli tədbirlər ölkə
iqtisadiyyatının manevrlilik və dayanıqlılıq problemlərinin həllində
əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Azərbaycan yaxın perspektivdə mütləq formada özünün strateji
hədəflərinin əsas hissəsini yerinə yetirməli, xüsusilə qeyri-neft
sektorunun çoxdan gözlənilən effektiv inkişafına nail olmalıdır. Ölkənin
qeyri-neft sektoru sahələrinin inkişafının prioritetliyi iqtisadi siyasətin
əsasını təşkil edir və bununla əlaqədar olaraq dövlət tərəfindən ardıcıl
tədbirlər görülməkdədir. Amma, hələ də aparılan iqtisadi islahatların,
struktur dəyişikliklərinin və reallaşdırılan strateji tədbirlərin məhsuldar
nəticələrinin əldə edilməsi mümkün olmayıb. Belə ki, ölkədə iqtisadimaliyyə sabitliyinin əsas sütunları və mexanizmləri zəifləyib, onların
manevrlilik və dayanıqlılıq keyfiyyətləri azalmışdır. Bu baxımdan, milli
iqtisadiyyatın manevrlilik və dayanıqlılıq problemləri həllində daha
müasir və effektiv yanaşmaların ortaya qoyulması zərurəti qalmaqdadır.
Bir qrup müstəqil iqtisadçı ekspertlər dünya maliyyə böhranı başladıqdan
sonra ölkəmizin iqtisadi-maliyyə sabitliyinin qorunması məqsədilə
antiböhran konsepsiyası irəli sürmüşlər. Bu konsepsiyada qeyd
olunmuşdur ki, böhran illərində dövlətin sahibkarların, bankirlərin və
bütövlükdə bütün vətəndaşaların yanlarında olması vacibdir.
Qlobal böhran nəticəsində maliyyə resurslarının qıtlığı problemini
nəzərə alaraq konsepsiya dolayı yardım metodlarına üstünlük verir. Əsas
antiböhran tədbirlərindən biri kimi inhisarçılığa qarşı mübarizənin
aparılmasıdır. Süni qiymət artımlarına qarşı kompleks mübarizə bir sıra
sektorlarda, eləcə də tikintidə canlanmanın yaranmasına səbəb ola bilər.
Azad iqtisadi zonaların yaradılması ilə bağlı aparılan işlər
sürətləndirilməlidir. Yerli məhsulların ixracının stimullaşdırılması ilə
bağlı tədbirlər həyata keçirilməlidir və s.
10. Azərbaycanda maliyyə sabitliyi məsələləri. Milli iqtisadiyyatın inkişafının modelləşdirilməsi və maliyyə böhranları şəraitində onun
fəaliyyətinin sabitliyinin təmin olunması, böhranın mənfi təsirinin
azaldılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Amma, bu məsələlər heç də
sadə və asan deyildir. Məsələ burasındadır ki, 2008-ci ilin sonlarında
başlayan dünya maliyyə böhranının neqativ fəsadlarının təsiri hələ də
dünyanın əksər ölkələrində davam etməkdədir.
Maliyyə böhranlarının mənfi təsirinin azaldılması üçün vahid
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resept olmadığı kimi, bu böhranın təsir dairəsinin sərhədlərini də
müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Amma bütün hallarda dövlətin
əsas vəzifəsi maliyyə bazarının tənzimlənməsi və sabitləşdirilməsini
təmin etməkdən ibarətdir. Fikrimizcə, dövlət və hökümət strukturları
maliyyə böhranının baş verməsinə “zəlzələ effekti” konteksində
yanaşmalı və dərhal anti-böhran tədbirlərinin mərhələli həlli proseslərini
təşkil etməlidir. Maliyyə böhranının milli iqtisasdiyyata təsirinin
dərinliyi, iqtisadi proseslərə edəcəyi mənfi təsirin müddətliliyi, böhranın
coğrafiyası və miqyası, böhranın daha dərin təsir edəcəyi həssas
iqtisadiyyat sahələrinin immunitetlik səviyyəsi adekvat olaraq ölçülməli
və anti-böhran tədbirləri müəyyənləşdirilməlidir. Dövlət və hökümətlər
anti-böhran tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı obyektiv
reallıqdan çıxış etməli və populist siyasətdən uzaq durmalıdırlar. Antiböhran tədbirləri və milli iqtisadiyyatın bu böhrandan üz-üzə qaldığı
mənfi təsirlərin inzibati yollarla məhdudlaşdırılması və tənzimlənməsi
sonradan yeni fəsadlara yol aça bilər. Məsələn, bir çox ölkələr maliyyə
böhranının ilkin fazasında milli valyutanın kursunu tənzimləmək üçün
valyuta bazarına fəal müdaxilə edərək ölkənin valyuta ehtiyatlarının əksər
hissəsini qısa zamanda itirməli olmuşlar. Amma, son nəticədə məcburi
şəkildə milli valyutanın devalvasiya prosesləri qaçılmaz olmuşdur.
Maliyyə böhranının əsas səbəblərindən biri də milli iqtisadiyyatın
inkişafının preventiv tədbirlərinin uzunmüddətli strategiyalar əsasında
formalaşdırılmaması və antiböhran tədbirlər üzrə hazırlanmış
proqramların səmərəsizliyidir. Məsələn, son maliyyə böhranının
fəsadlarının aradan qaldırılması üçün trilyon dollardan yuxarı vəsaitin
xərcləndiyi antiböhran tədbirlərinin ABŞ və digər Amerika ölkələrinin,
həmçinin Avropa Birliyi ölkələrinin iqtisadi-maliyyə problemlərinin
yumşaldılmasında güclü əhəmiyyəti olmamışdır.
Azərbaycan höküməti valyuta bazarının və ümumilikdə maliyyə
bazarının tənzimlənməsi və nəzarətə götürülməsi üçün bir-birinin ardınca
tədbirlər həyata keçirmiş, institusional mexanizmlər tətbiq edilmiş,
maliyyə bazarlarına nəzarət sistemi formalaşdırılmış, bank sisteminin
fəaliyyətinin sağlamlaşdırılması və bank aktivlərinin konsolidasiyası
reallaşdırılmışdır. Bütün bunlarla belə ölkəmizdə maliyyə böhranının
mənfi təsirlərindən qaçmaq mümkün olmamışdır, əhalinin milli valyuta
ilə əmanətləri dəyərini itirmiş, əhalinin gəlirləri istehlak qiymətlərinin
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arması fonunda dəyərsizləşmiş, istehlak kreditlərinin verilməsi əsasən
dayandırılmış, əhalinin banklara borcları artmış, dollarla olan kreditlərin
qaytarılmasında ciddi problemlər yaranmış, bunlarla bağlı mübahisəli
məsələlərin və məhkəmə proseslərinin sayı dəfələrlə artmış, bankların
müflisləşməsi prosesləri dərinləşmiş, bank sektorunda kütləvi ixtisarlar
aparılmış, bir çox banklar birdəfəlik bağlanmış, real sektorun kredit
resurlarına çıxışı məhdudlaşmış, ümumilikdə ölkənin valyuta-pul və
bank-kredit sistemində problemlər artmış, maliyyə sabitliyinin əsas
mexanizmləri zəifləmişdir.
Fikrimizcə, bu problemlər özünü qabarıq şəkildə neftsonrakı
proseslərdə, neftin qiymətinin qeyri -sabitliyi ilə bağlı yaranmış yeni
şəraitdə, dünya maliyyə böhranın mənfi fəsadlarının milli iqtisadiyyatımıza təsirinin güclənməsi proseslərində göstərməyə başlamışdır. Bu
baxımdan, ölkəmizdə daxili valyuta və pul bazarının inkişafının yeni
mexanzimlər əsasında modelləşdirilməsi, maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin inzibati tənzimləmələrdən çox bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri müstəvisinə keçirilməsi təmin olunmalıdır. Neft
gəlirlərindən və neftqaz ixracından formalaşan maliyyə resursları asılılığının minimuma endirilməsi tədbirləri sürətləndirilməlidir. Azərbaycan
Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasında xüsusi olaraq qeyd
edilir ki, neft və qaz gəlirlərindən həddən artıq asılılıq mənfi nəticələrə
gətirib çıxara bilər.
Bu baxımdan, ölkənin maliyyə sabitliyinin əsasında yer alan mühüm mexanizmlərin və mənbələrin daha geniş diversifikasiyası bir zərurət
kimi ortaya çıxmışdır və həmin problemin həlli tapılmadan ölkəmizin
maliyyə sabitliyinin gücləndirilməsi xeyli çətin olacaqdır. Digər tərəfədn,
Azərbaycanın qlobal iqtisadi mühitə inteqrasiyasının ilk fazaları başa
çatdırılsa da, ölkəmizin dünya maliyyə sisteminə milli maraqlar və milli
iqtisadi maraqlar çərçivəsində daha geniş və dərin inteqrasiyasına ehtiyac
vardır. Çünki maliyyə böhranının milli iqtisadiyyata mənfi təsirinin təhlili
göstəirir ki, heç bir ölkənin avtonom və kənar təsirlərdən qorunmaq
mexanizminə malik maliyyə-iqtisadi sistemi yoxdur.
11. Azərbaycanda xarici ticarət dövriyyəsinin strukturunun
təkmilləşdirilməsi problemləri və istiqamətləri. Ölkəmizdə ixrac
potensialaının artırılması, milli brendlərin hazırlanması və dünya bazarla-
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rında möhkəmlənməsi, qeyri-neft ixracının dövlət dəstəyi mexanizmlərinin tətbiq edilməsi və stimullaşdırılması, ayrı-ayrı qeyri-neft sektoru
sahələrinin inkişafının ixracyönlü meyllərinin dəstəklənməsi, ixrac potensialına malik mal və məhsulların region və dünya bazarlarına çıxarılması
proseslərinin sadələşdirilməsi, logistik-nəqliyyat infrastrukturunun gücləndirilməsi, liman infrastrukturnun genişləndirilməsi, Azərbaycanla ənənəvi ixrac-idxal əlaqələrinə malik bir sıra ölkələrdə ticarət nümayəndəliklərinin yaradılması tədbirlərinin görülməsi (Rusiya, Çin, Belarus və
s.) ölkəmizdə xarici ticarət fəaliyyətinə marağı əhəmiyyətli dərəcədə
artırmışdır və təqdirəlayiq haldır ki, bu proseslərdə regionlarda fəaliyyət
göstərən təsərrüfat və biznes subyektləri də kifayət qədər fəallıq nümayiş
etdirməyə çalışırlar. Bəs bütün bunlar ölkəmizin xarici ticarət dövriyyəsinin strukturunun təkmilləşdirilməsi və diversifikasiyalaşdırılması üçün
bəs edəcəkmi? Əlbəttə, qısa zaman kəsiyində bu vəzifənin və problemin
öhdəsindən gəlinəcəyini gözləmək heç də real deyildir, amma bir sıra
müsbət tendensiyaların perspektivliyindən çıxış etməklə ölkəmizin xarici
ticarət dövriyyəsinin strukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinə dair
fikir və düşüncələrimizi əsaslandırmağa çalışmışıq. Hökümət tərəfindən
isə bu sahədə milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji yol xəritəsində
xarici ticarət fəaliyyətinin genişləndirilməsi və ixrac potensialının
artırılması məsələlərinə dair strateji hədəflər müəyyənləşdirilmişdir.
Bütün bunların müqabilində daha hansı tədbirləri əsaslandırmaq və
tətbiq üçün təklif etməyin məsuliyyətini dərk edərək bir sıra problemləri
qabartmaq və onların həlli istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə səy
göstərməyi məqsədəmüvafiq hesab etmişik:
1. Artıq ölkəmizdə neftsonrakı milli iqtisadi inkişaf proseslərinin
başladığı konseptual səviyyədə dərk olunmalı və milli iqtisadi sistemin
mexanizmləri bu amil əsas götürülməklə modernləşdirilməlidir.
2. Ölkəmiz üçün adekvat olan milli iqtisadi inkişaf modellərinin
adaptivliyi və səmərəliliyi məsələləri müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın
üzləşdiyi qlobal problemlər nəzərə alınmaqla obyektiv qiymətləndirilməli
və nəticələr çıxarılmalıdır.
3. İxrac potensialının əhəmiyyətli artım ehtiyatları və imkanları
bəlli olduğundan və bunun əsasən iki istiqamətdə: birincisi neftqaz
emalının həcminin artırılması hesabına neftqazkimyası və bununla
əlaqədər əlavə dəyər yaratmaq xüsusiyyətinə malik digər iqtisadiyyat
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sahələrinin emal şəbəkəsinin genişləndirilməsi və ikincisi - kənd
təsərrüfatının, aqrar sənaye kompleksinin ənənəvi, həm də mövcud ixrac
potensiallarından maksimum istifadənin təmin edilməsinin praktiki
məsələləri həll olunmalı, bu məqsədlərlə xarici kompaniya və firmaların
bu sahələrə gəlməyinin təşkili problemləri aradan qaldırılmalı,
inhisarçılıq ortadan götürülməli və haqlı rəqabət mühiti yaradılmalıdır.
4. Bir çox ənənəvi ixrac bazarlarının, xüsusilə keçmiş SSRİ
məkanında, əsas etibarı ilə Rusiya bazarında ölkəmizin kənd təsərrüfatı
və aqrar sənaye kompleksi məhsullarının geniş potensiala malik olması
amili obyektiv qiymətləndirilməlidir.
5. Ölkəmizin xarici ticarət dövriyyəsinin strukturunun
təkmilləşdirilməsi təkcə Rusiya bazarlarının potensialı və meyvə-tərəvəz
məhsulları ilə bitmir. Hökümət və ayrı-ayrı sahibkarlıq subyektləri,
biznes qurumları, ticarət firmaları hətta Avropa Birliyi və digər ölkələrə
bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı proseslərinə başlamışlar
(fındıq, şirələr, bitki yağları və s.). Bu imkanlar əvvəldə qeyd etdiyimiz
kimi real qiymətləndirilməli və ixrac həcmi göstərilməklə hədəflər
müəyyənləşdirilməlidir. Keçmiş SSRİ-nin digər slavyan respublikaları
(Ukrayna, Belarus), bir qrup Avropa Birliyi ölkələri Azərbaycanın ixrac
potensialı dairəsində yer almaq imkanlarına malikdirlər (Baltikyanı
dövlətlər, Mərkəzi və Şərqi Avropa postsosialist ölkələri). Son illərdə
ixrac potensialının artırılması mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi
baxımından bu amillərə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Şəkil 8-də isə ölkəmizin Beynəlxalq Standart Ticarət Təsnifatı üzrə
idxalının quruluşu 2020-ci ilin yekununa görə əyani şəkildə əks
olunmuşdur.
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Müxtəlif sənaye
məmulatları
8,9%

Digər kateqoriyalara
daxil edilməyən
mallar
0,0%

Yeyinti məhsulları
və diri heyvanlar
14,5%

Qeyri-ərzaq
İçkilər və tütün
xammalı
1,3%
(yanacaqdan başqa)
2,5%
Mineral yanacaq,
sürtkü yağları,
analoji materiallar
2,6%
Heyvan və bitki
mənşəli yağlar,
piylər
1,3%

Maşınlar və
nəqliyyat
avadanlıqları
37,6%

Əsasən materialın
növünə görə
təsnifləşdirilən
sənaye malları
18,7%

Kimyəvi mallar və
digər kateqoriyalara
daxil edilməyən
analoji məhsullar
12,6%

Şəkil 8. Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Standart Ticarət
Təsnifatı üzrə 2020-ci il üçün idxalın quruluşu, %-lə.12

Şəkil 8-dan göründüyü kimi 2020-ci ilin yekununda idxalın
quruluşunda maşınlar və nəqliyyat avadanlıqları 37,6 %, yeyinti
məhsulları və diri heyvanlar 14,5 %, müxtəlif hazır məmulatlar 8,9 %,
kimyəvi mallar və digər kateqoriyalara daxil edilməyən analoji məhsullar
12,6 % və s. təşkil edir.

Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri. Bakı, 2021, 752 s. -nin əsasında müəllif tərəfindən
hazırlanmışdır.
12
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Əsasən materialın
Maşınlar və nəqliyyat
növünə görə
təsnifləşdirilən sənaye avadanlıqları 0,5 %
malları 2,1 %
Kimyəvi mallar və digər
kateqoriyalara daxil
edilməyən analoji…

Müxtəlif hazır
məmulatlar 0,2 %

Digər kateqoriyalara
daxil edilməyən
mallar 1,5 %
Yeyinti məhsulları və
diri heyvanlar 5,1 %
İçkilər və tütün 0,2 %

Heyvan və bitki
mənşəli yağlar, piylər
və mumlar 0,1 %

Yanacaqdan başqa
qeyri-ərzaq xammalı
1,3 %

Mineral yanacaq, sürtkü
yağları və analoji materiallar
87,2 %

Şəkil 9. Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Standart Ticarət
Təsnifatı üzrə 2020-ci il üçün ixracın quruluşu, %-lə.13

Şəkil 9-a görə ölkəmizin 2020-ci il üçün ixracının quruluşunda
mineral yanacaq, sürtkü yağları və analoji materiallar 87,2 %
səviyyəsində olmuşdur. Təəssüf ki, son illərdə emal sənayesi sektorunun
modernizasiyasının genişləndirilməsinə baxmayaraq, hələlik bu sahənin
məhsullarının ixracın quruluşunda xüsusi çəkisi adekvat deyildir, analoji
vəziyyət kənd təsərrüfatı məhsulları və aqrar sektorun istehsal etdiyi
mallara da aiddir.
Qeyd edək ki, xarici ticarət dövriyyəsinin strukturunun təkmilləşdirilməsi, ixrac potensialının yeni mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi,
ənənəvi ixrac bazarları ilə yanaşı daha məhsuldar ixrac bazarlarının
qazanılması və bu bazarlarda möhkəmlənməsi, idxalın strukturunun
modelləşdirilməsi və idxaləvəzedici fəaliyyət sahələrinin yaradılması
kimi mühüm tədbirlərin reallaşdırılması vacibdir. Fikrimizcə, müasir
dövrdə dövlət tərəfindən ixracın təşviqi və ixracın stimullaşdırılması üzrə
Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri. Bakı, 2021, 752 s. -nin əsasında müəllif tərəfindən
hazırlanmışdır.
13
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görülən tədbirlərin əhəmiyyəti kifayət qədər böyükdür və həmin
tədbirlərin praktiki nəticələrinin yaxın perspektivdə artacağı qənaətindəyik. Belə ki, xarici ticarətin həcminin artırılması, strukturunun təkmilləşdirilməsi mövcud vəziyyətin və potensialın fundamental tədqiqinin,
öyrənilməsini, adekvat tədbirlərin görülməsini şərtləndirir. Bu proseslərdə problemlər aşkara çıxarılmalı və onların həlli yolları müəyyənləşdirilməli, hər bir problem, o cümlədən idxal-ixrac əməliyyatlarının
valyuta təhlükəsizliyi məsələləri ciddi nəzarətdə saxlanılmalıdır.
12. Neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf
perspektivləri və proqnozları
Qlobal iqtisadi tendensiyaların və qlobal iqtisadi təhlükələrin
artması ilə əlaqədər olaraq neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı
inkişaf təmayüllərinin optimal müəyyənləşdirilməsi və təşkili
mexanizmləri ilə bağlı problemlərin fundamental baxılması, onların
konseptual həlli yollarının tapılması və modelləşdirilməsi müasir dövrdə
ölkəmizin qarşısında duran strateji vəzifələrdəndir. Amma bütün bunlar
hələ ki, intensiv fazaya keçməmişdir və məhsuldar nəticələrin əldə
edilməsini gözləmək lazım gəlir. Neftsonrakı dövr üçün milli
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin, həmçinin xidmət sektorlarının strateji
hədəflərinin reallaşdırılması ilə bağlı 2030-cu ilədək olan dövr üçün
konkret hədəflər müəyyənləşdirilmiş, proqnozlar hazırlanmışdır.
Qurulmuş ekonometrik modellərin nəticəsində, 2025-2030-cu illərdə
Azərbaycan Respublikasının əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri üzrə
hazırlanan proqnozlar cədvəl 4-də verilmişdir.
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Cədvəl 4
Azərbaycan Respublikasının əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri üzrə 20252030-cu illər üçün proqnozlar14
S/S

01
02

03

04

05

06

2018

2019

2020

Müəllif
proqnozları
2025
2030

mlrd. man.

80,1

81,9

72,4

105,0

125,0

man.

8156,2

8268,8

7262,8

9613,0

10747,0

mlrd. man.

35,6

33,9

24,4

45,0

43,0

mlrd. man.

4,2

4,7

5,0

12,0

18,0

mlrd. man.

40,3

43,3

43,0

48,0

64,0

%

100

100

100

100

100

%

44,5

41,4

33,7

42,59

34,2

%

5,2

5,7

6,9

11,91

14,2

%

50,3

52,9

59,4

45,5

51,6

mlrd. $

44,12
(01.01.19)

49,56
(01.01.20)

49,97
(01.01.21)

60,0

70,0

31,8

33,2

24,4

36,0

40,0

11,5
20,3

13,7
19,5

10,7
13,7

10
26

10
30

Əsas sosial iqtisadi
göstəricilər

Ölçü
vahidi

ÜDM, o cümlədən
Adambaşına düşən
ÜDM
ÜDM-in strukturu,
o cümlədən:
Sənaye
Kənd təsrrüfatı,
meşə təsərrüfatı və
balıqçılıq
Xidmət sektoru və
digərlər
ÜDM-in strukturu,
o cümlədən:
Sənaye
Kənd təsərrüfatı,
meşə təsərrüfatı və
balıqçılıq
Xidmət sektoru və
digərlər
Ölkə üzrə cəmi
valyuta ehtiyatları
Ölkə üzrə xarici
ticarət dövriyyəsi,
o cümlədən:
İdxal
İxrac

Fakt

mlrd. $

mlrd. $
mlrd. $.

Şəkil 10-da isə Azərbaycanda neftsonrakı dövrdə milli
iqtisadiyyatın davamlı inkişaf problemlərinin həlli yollarının modelsxemi verilmişdir. Cədvəl 4 və şəkil 10-da 2030-cu ilədək Azərbaycanın
milli iqtisadiyyatının sosial-iqtisadi inkişafının proqnozlaşdırılması
indikatorları və göstəricilərinin ümumiləşdirilməsinə əsasən bu qənaətə
gəlmək olar ki, 2030-cu ilədək ölkə iqtisadiyyatının 1,78 dəfə artımını
proqnozlaşdırmaq mümkündür. Həmin ildə ÜDM-in həcminin 125 mlrd.
ARDSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən faktlar əsas götürülməklə müvafiq
ekonometrik modellər qurulmuş və proqnozlar hazırlanmışdır.
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manata çatdırmağa potensialın olması qənaətindəyik. Əlbəttə, ölkəmizdə
2025-ci və ondan sonrakı dövr üçün strateji hədəflər, proqnozlar strateji
yol xəritələrində öz əksini tapmışdır. Bununla belə, fərqli proqnozlar
verilməsi, milli iqtisadiyyatın yaxın onilliklərdə inkişaf istiqamətlərinin
və hədəflərinin müxtəlif variantlarının işlənib hazırlanması və
əsaslandırılması, bizə görə milli iqtisadiyyatın inkişafının daha optimal
səmərəli modelləşdirilməsinə əlavə imkanlar formalaşdıra bilər.

Şəkil 10. Azərbaycanda neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı
inkişaf problemlərinin həlli yollarının model-sxemi
(Müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur)
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Zənnimizcə, bütün bu problemlərin həlli ilə bağlı fəaliyyət
istiqamətləri və hədəflərin müəyyənləşdirilməsi, onların ölçülməsi üzrə
ölkəmizdə hazırda formalaşmış iqtisadi rayonlar əsas götürülməklə
proqnozlaşdırmaq və modelləşdirmək potensialına malikdir.
Ümumilikdə, Şəkil 10-da verilmiş ölkəmzidə neftsonrakı dövrdə milli
iqtisadiyyatın davamlı inkişaf problemlərinin həlli yollarının modelsxemini aşağıdakılarla əsaslandırmağı məqsədəuyğun saymışıq:
- İlk növbədə, miili iqtisadiyyatın idarə edilməsi prinsipləri yenilənməli və
institusional islahatlar dərinləşdirilməlidir;
- Qarşıya qoyulmuş staretji iqtisadi hədəflərə adekvat qanunvericilik bazası
formalaşdırılmalıdır;
- Milli iqtisadiyyatın innovasiyayönlü inkişafında konkret milli proqram və
strategiya hazırlanaraq həyata keçirilməlidir, innovasiya məhsullarının
istehsalı və texnologiyası üçün məqsədli investisiyalar yatırılmalıdır;
- Ölkə ÜDM-nin strukturunun təkmilləşdirilməsi və onun artımının yeni
mənbələrinin formalaşdırılması prosesləri intensivləşdirilməlidir. ÜDMin ölçülməsi və regionların potensialına adekvat yeni artım mənbələrinin
formalaşıdlrması tədbirləri konkretləşdirilməlidir, bu sahədə
planlaşdırma və icra mexanizmləri dəqiqləşdirilməlidir;
- Əlavə dəyər yaradan emal sənayesi sahələrinin və yaradılması nəzərdə
tutulan müəssisələrin məqsədləri və hədəfləri, bu sahəyə tələb olunan investisiyaların həcmi konkretləşdirilməli, emal sənayesi şəbəkəsinə daxili
və xarici investisiyaların fəal cəlbinin təşkili gecikdirilmədən həll
edilməlidir;
- Kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrar sənaye kompleksinin dövlət dəstəyi
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, bu subyektlərin iqtisadi fəallığının
artırılması istiqamətində səmərəli mexanizmlərin hazırlanması, “ələbaxımlıq” stimullaşdırıcı mexanizmlərinin əvəzinə, bazar iqtisadiyyatı
prinsiplərinə söykənmiş real iqtisadi rıçaqların dövriyyəyə buraxılmasına
nail olunmalıdır;
- Ölkədə təbii və iqtisadi resurslardan uzunmüddətli dövr üçün səmərəli
istifadənin əsas meyarları və prinsipləri qorunmalı, ekoloji-iqtisadi
sistemin etibarlılığı təmin edilməli və təbii resurslardan məhsuldar
istifadənin əsasında ölkə əhalisinin rifahı, həyat səviyyəsinin əhəmiyyətli
səviyyədə yaxşılaşdırılması dayanmalıdır;
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- Son onillikdə özünü doğrultmuş regional sosial-iqtisadi inkişaf modeli
yeni iqtisadi inkişaf səviyyəsinə qaldırılmalı və bu iqtisadi inkişaf
modelinin kökündə regionlarda bazar iqtisadiyyatı infrastrukturunun
gücləndirilməsi və iqtisadi fəallığın artması dayanmalıdır.
- Ölkədə neft və qaz emalı sahəsində konkret olaraq 2025-2030-cu illəri
əhatə edən dövlət proqramı işlənib hazırlanmalı və reallaşıdırılmalıdır.
Bakının içərisindən köçürülməsi nəzərdə tutulan neftemalı və neftayırma
zavodlarının əvəzində yeni və müasir neftqaz emalı kompleksinin
tikintisinin gecikdirilməsi ciddi narahatçılıq doğurur. Bu problemlərin
həlli bir tərəfədən neft və qaz emalının müasir texnologiyalar əsasında və
ekoloji aspektlərin yüksək səviyyədə nəzərə alınması şəraitində təşkilinə
imkan verərdisə, digər tərəfədən yüksək əlavə dəyər yaratmaq
potensialına malik milli iqtisadiyyat sahələrinin inkişafına güclü təkan
verərdi (kimya və neft-kimya və s.);
- Ölkədə enerjidaşıyıcıların - elektrik enerjisi, qaz və su təchizatı
resurslarının istehsalı, istehlakı proseslərində rəqabət mühitinin formalaşdırılması, şəffaflığın təşkili təmin edilməlidir, bu sahələrdə inhisarçılıq
aradan qaldırılmalı, sahibkarlıq sürətlə inkişaf etdirilməlidir;
- Xidmət sektorunun ölkə ÜDM-də xüsusi çəkisinin artırılması, bu
sektorda şəffaflığın təmin edilməsi, vergi qanunvericiliyinə əməl
olunması və s. məqsədlərlə 202-2030-cu illəri əhatə etməklə “Azərbaycan
Respublikasında xidmət sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi və bu
sahədə şəffaflığın, hesabatlılığın təmin edilməsi üzrə Dövlət Proqram”ı
hazırlanmalı və reallaşdırılmalıdır;
- Azərbaycanda bilik iqtisadiyyatı infrastruktrunun formalaşdırılması, bilik
və texnologiyalar bazarının inkişafı proseslərinin dünya təcrübəsinə adekvat təşkili üzrə milli strategiya və milli proqramlar həyata keçirilməlidir;
- Ölkənin maliyyə sabitliyinin uzundövrə təmin edilməsi, valyuta ehtiyatlarından istifadənin modelləşdirilməsi istiqamətində milli iqtisadi maraqlara uyğun fəaliyyət mexanizmləri hazırlanmalı və tətbiq edilməlidir;
- İnsan kapitalı və intellektdən maksimum səmərəli istifadənin təmin
edilməsi məqsədilə sistemli tədbirlərin davamlı şəkildə reallaşdırılmasına
nail olunmalıdır;
- Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin edilməsi mənbələrinin aşkarlanması və üzə çıxarılması məqsədi ilə, ölkədə “kölgə iqtisadiyyatı”nın
minimuma endirilməsi, şəffaflıq və hesabatlılıq təmin edilməlidir və s.
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Dissertasiya işi üzrə əsas nəticələr və təkliflər:
1. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının əsas indikatorları kimi, ilk
növbədə milli iqtisadiyyatın davamlı artım hədəfləri, ÜDM-in artım
dinamikası, ÜDM-in strukturunun təkmilləşdirilməsi, sənaye
məhsullarının çeşidinin genişləndirilməsi və əlavə dəyər yaradan sahələrin
inkişaf etdirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının artım tempi, milli
iqtisadiyyatın inkişafının sürətləndirilməsinə yönəldilən əsaslı kapital
qoyuluşunun həcmi, daxili və xarici investisiyaların həcmi, valyuta
ehtiyatlarının həcmi, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin həcmi, xarici ticarət
dövriyyəsinin dinamikası, milli istehsalın strukturunun səmərəlik səviyyəsi
və s. mütləq şəkildə diqqətdə saxlanılmalıdır.
2. Milli iqtisadi inkişaf modellərinin formalaşdırılmasında dünya
ölkələrinin mütərəqqi təcrübələrinin araşdırılması, öyrənilməsi və ölkənin
milli iqtisadi inkişaf təmayüllərinə uyğun tətbiqi məsələlərinin baxılması
və tətbiq edilməsi olduqca vacibdir. Bu halda dünya ölkələrinin hər hansı
bir iqtisadi inkişaf modelinin kor-koranə tətbiqi yolverilməzdir. Hər hansı
bir adekvat dünya iqtisadi inkişaf modelinin mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri,
mexanizmləri, prinsipləri və meyarları kompleks şəkildə baxılmalı və
tətbiq edilən ölkənin spesifik milli iqtisadi inkişaf ənənələri, mexanizmləri
konteksində bu modelin tətbiqinin məqsəduyğunluğu müəyyənləşdirilməli
və yalnız bu proseslərdən sonra əsaslandırılmış qərarlar qəbul olunmalıdır.
3. Azərbaycanda milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması
proseslərinin və mövcud vəziyyətin obyektiv təhlili vacib məsələdir. Belə
ki, milli iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması proseslərinin
adekvatlığının obyektiv qiymətləndirilməsi, sonrakı zəruri inkişaf
mexanizmlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqi üçün zəmin rolunu yerinə
yetirir. Təklif olunan mexanizmlər və fəaliyyət istiqamətləri milli
iqtisadiyyatın davamlı inkişafına və artım tempinin təmin edilməsi
səviyyəsinə adekvatlıq təşkil etməlidir.
4. Müasir dövrdə ən mürəkkəb məsələlərdən biri də milli
iqtisadiyyatda səmərəli model seçimi probleminin uğurlu həllinə nail
olmaqdır. Dünya iqtisadi proseslərində güclü resurs potensialına malik
ölkələrin əksəriyyəti özlərinin səmərəli və dayanıqlı iqtisadi inkişaf
modellərinin tam olaraq formalaşdırılmasına nail ola bilməmişlər. Ölkəmiz
də bu istiqamətdə strateji tədbirləri reallaşdırmaqda davam etməkdədir.
Əsas məqsəd milli iqtisadiyyatın şaxələnməsinə və davamlı inkişafına
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imkan verən iqtisadi inkişaf modelinin işlək mexanizmlərinin hazırlanması
və optimal olaraq tətbiqinin reallaşdırılması olmalıdır.
5. Müasir dövrdə və yaxın perspektivdə Azərbaycanda milli
iqtisadiyyatın inkişaf problemlərinin içərisində ən mürəkkəb problemlərdən biri milli iqtisadiyyatın diversifikasiyalaşdırılmasının təmin olunmasıdır. Bunun üçün, ilk növbədə birmənalı şəkildə milli iqtisadiyyatın hasilat
sənayesindən asılılıq dərəcəsi minimuma endirilməlidir, əvəzində isə
qlobal iqtisadi çağırışlara dayanıqlılıq nümayiş etdirən qeyri-neft sektoru
sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi və rəqabətqabiliyyətliliyinin
artırlması təmin edilməlidir. Milli iqtisadiyyatın strukturunda daxili və
xarici bazarda adekvat səviyyədə rəqabətə tab gətirən məhsulların istehsalı
və onların ixrac potensialının artırılması problemləri həll olunmalıdır.
6. Ölkə ÜDM-nin və milli gəlirin strukturunun genişləndirilməsi
problemləri üzrə strateji hədəflərin müəyyənləşdirilməsi və tədbirlərin
icrasına başlanılması kifayət qədər təqdirəlayiq haldır. Amma, ortada olan
hədəflər 2025-ci il və ondan sonrakı dövr üçün strateji baxışların və
hədəflərin hansı mexanizmlər əsasında daha optimal və məhsuldar
reallaşdırılması məsələlərinə, bunlarla bağlı praktiki fəaliyyət modellərinin
müəyyənləşdirilməsinə, praktiki işlərin intensivləşdirilməsinə obyektiv
reallıqlar prizmasından yanaşılması təmin olunmalıdır. Strateji hədəflərin
və baxışların deklarativ qalmaması üçün, ilk növbədə həmin hədəflərin
reallaşdırılması üzrə icra mexanizmləri adekvat olaraq tətbiq edilməlidir.
7. Qlobal iqtisadi təhlükələrin artdığı bir dövrdə ölkəmizin milli
iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məsələlərinə və onun
əsas mexanizmlərinə yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi təmin
edilməlidir. Bank sisteminin dayanıqlılığının artırılması problemləri fəal
şəkildə həll edilməlidir. Valyuta ehtiyatlarından səmərəli istifadənin
uzunmüddətli
strateji
yanaşmaları
müəyyənləşdirilməli
və
reallaşdırılmalıdır. Ölkədə qeyri-neft ÜDM-nin və maliyyə mənbələrinin
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi tədbirlərinin miqyası
genişləndirilməlidir.
8. Ölkəmizdə sənaye istehsalının inkişafı və həcminin
genişləndirilməsi ilə bağlı ardıcıl şəkildə reallaşdırılan dövlət
proqramlarının və əhəmiyyətli tədbirlərin xarakterində və məqsədlərində
daha konkret hədəflər müəyyənləşdirilməli, mühüm sənaye sahələrində
inhisarçılıq halları minimuma endirilməli, xüsusilə ağır maşınqayırma
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sənayesi, kimya və neftkimya, metallurgiya sənaye sahələrində
sahibkarlığın inkişafına mane olan baryerlərin aradan qaldırılması, bu
sahələrə xarici investorların məqsədli şəkildə cəlbinin sürətləndirilməsi
təmin edilməlidir.
9. Ölkəmizin milli iqtisadiyyatının yeni inkişaf səviyyəsinə
qaldırılması və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində aparılan
tədbirlərin səviyyəsinin və miqyasının dərinləşdirilməsi zərurəti vardır.
Belə ki, beynəlxalq aləmdə qəbul olunan əsas meyarlar, o cümlədən
ölkənin iqtisadi vəziyyəti və bununla əlaqədar olaraq milli iqtisadiyyatın
obyektiv vəziyyəti, beynəlxalq ticarət və beynəlxalq investisiyalar,
məşğulluq və qiymətlər kimi amillər ciddi nəzərə alınmalıdır. Dövlətin
fəaliyyətindəki effektivlik prinsipləri, o cümlədən dövlət maliyyəsi, fiksal
siyasət və s. mühüm mexanizmlər qlobal iqtisadi tendensiyalara tam
adekvat olmalıdır. Ölkədə biznes üçün əlverişli şərait, o cümlədən biznes
münasibətləri və dəyərləri təmin edilməlidir. Milli iqtisadiyyatın rəqabət
qabiliyyətinin əhəmiyyətli səviyyəyə qaldırılması üçün elmi və texnoloji
infrastruktur ən yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməlidir.
10. Azərbaycanda neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı
inkişafının perspektivləri və həlli yolları optimal olaraq uzunmüddətli dövr
üçün müəyyənləşdirilməli, amma bunlarla bərabər yaxın perspektivdə
yerinə yetirilməsi vacib olan işlərin dəqiq həcmi, hədəfi və səmərəliliyi
olmalıdır. Qlobal böhranlar zamanı milli iqtisadiyyatın manevrlik və
dayanıqlılıq problemlərinin həlli yolları çoxfunksiyalı və məhsuldarlığı ilə
seçilməlidir. Milli iqtisadiyyatın davamlı və dinamik inkişafında hər bir
iqtisadi inkişaf determinantından və onun resurs potensialından maksimum
səmərəli istifadə təmin edilməlidir.
11. Müasir dövrdə daha çox qabarıq şəkildə özünü göstərən qlobal
problemlərdən biri də maliyyə böhranın milli iqtisadiyyata mənfi təsirinin
azaldılması yollarının optimal olaraq müəyyənləşdirilməsidir. Maliyyə
məsələləri strateji xarakter daşıdığından bu sahədəki problemləri həll
etmədən milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının makroiqtisadi
problemlərinin aradan qaldırılması qeyri-mümkündür. Ölkədə maliyyə
sisteminin dayanıqlılığı möhkəmləndirilməli və strateji makroiqtisadi
tədbirlərin ardıcıl sürətdə maliyyələşdirilməsi təmin olunmalıdır.
12. Yaxın perspektivdə qeyri-neft sektoru sahələrinə xarici
investisiyaların cəlbi problemlərinin baxılması və həll edilməsi vacib
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məsələ kimi qiymətləndirilməlidir. Bizə görə, “Azərbaycanda qeyri-neft
sektoru sahələrinə xarici investisiyaların cəlbi mexanzimləri və onların
stimullaşdırılması” adlı ölkə Qanununun hazırlanması və tezliklə qəbul
edilərək, biznes aləminə, potensial dünya investorlarına, beynəlxalq
investisiya fondlarına, dünyanın iri firma və kompaniyalarına geniş
formatda təqdim edilməli, onların ölkəmizə daha fəal gəlməsinin təşkili
üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Ölkənin qeyri-neft sektorundakı
inhisarçılıq halları gecikdirlmədən aradan qaldırılmalı və bu sektorun
müxtəlif fəaliyyət sahələrində sağlam rəqabət mühiti formalaşdırılmalıdır.
13. Dünya bazarında neftin qiymətinin qeyri-sabitliyi şəraitində
xarici ticarət dövriyyəsinin təkmilləşdirilməsi tezliklə həll olunmalıdır və
bununla əlaqədər görülən tədbirlərin səmərəliliyi artırılmalıdır. Xüsusilə
ixrac potensialının qeyri-neft məhsulları hesabına gücləndirilməsi üçün
neftqazkimya emal şəbəkəsinin və əlavə dəyər zənciri üzrə istehsal sahələri
yaradılmalı və sürətli inkişaf etdirilməlidir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının
ixrac
bazarlarının
genişləndirilməsində
ənənəvi
bazarların
potensiallarından maksimum istifadə edilməklə, yeni və güclü ixrac
bazarlarının mənimsənilməsi və həmin bazarlarda milli məhsullarımızın,
milli brendlərimizin möhkəmləndirilməsi təmin olunmalıdır.
14. Neftsonrakı dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf
problemlərinin həlli yolları optimal, aydın, nisbətən dəqiq müəyyənləşdirilməli, verilən proqnozlar obyektiv reallıqlardan hazırlanmalı,
hazırlanmış proqnozlar və strateji hədəflər üzrə milli iqtisadiyyatın artım
mənbələri adekvat ölçülməli, onların formalaşdırılması üzrə fəaliyyət
istiqamətlərinin praktiki mexanizmləri və alətləri səmərəlilik
xüsusiyyətlərinə malik olmalıdırlar.
15. Neftsonrakı dövr üçün milli iqtisadiyyatın inkişafının və artımının 2025-2030-cu illər üzrə bir sıra mühüm sosial-iqtisadi göstəricilərinə
dair verdiyimiz proqnozların optimallığına və qarşıya qoyulmuş hədəflərin
reallaşdırılmasının adekvatlığına əsas verən iqtisadi amillərdən və
ölkəmizin resurs zənginliyi potensialından səmərəli istifadənin
reallaşdırılması tədbirləri maksimum məhsuldarlığı ilə fərqlənməlidir.
ÜDM-in artım mənbələri əhəmiyyətli səviyyədə genişləndirilməli, onun
strukturunda hasilat sənayesinin payı minimuma endirilməlidir.
16. “Kölgə iqtisadiyyatı” minimuma endirilməli, milli
iqtisadiyyatın bütün sahələrində şəffaflılığa və hesabatlılığa nail olunmalı,
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milli iqtisadiyyatda məhsulların, xidmətlərin ölçülməsi və obyektiv
statistikasının təşkili, insan kapitalı və intellektdən maksimum səmərəli
istifadə təmin edilməlidir və s.
17. Hesab edirik ki, postpandemiya dövrünün çağırışları və
torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə bağlı yeni reallıqlar, Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yaradılması və perspektivdə
Zəngəzur Beynəlxalq Nəqliyyat-Kommunikasiya dəhlizinin açılması
ümumilikdə milli iqtisadiyyatımızın davamlı inkişaf problemlərinin
həllinə yeni stimullar formalaşdıracaq və daha güclü potensial
yaranacaqdır. Fikrimizcə, bu amillər milli iqtisadiyyatın davamlı
inkişafının makroiqtisadi problemlərinin həlli istiqamətində hazırki
dövrün inkişaf drayverlərinə uyğun şəkildə mexanizmlərin ortaya
qoyulmasında önəmli rol oynayacaqdır. Yaxın və uzaq perspektivdə
ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən bu fəaliyyət istiqamətlərində
milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf proseslərinin yeni keyfiyyət
mərhələsinə keçəcəyinə və milli iqtisadi inkişaf modelinin maksimum
yenilənməsinə əminliyi ifadə etmək olar və s.
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