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-NIN  İQTİSADİ KONSEPTUAL BAZA MÜDDӘALARİ 
 

Xülasə 
Məqalədə Azərbaycanda 2008-2014-cü illər dövründə yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı dövlət 

proqramının yerinə yetirilməsinin əsas iqtisadi nəticələri qiymətləndirilmişdir. BMT tərəfindən ölkələrə təklif 

olunmuş ―2030-cu il dövrünədək davamlı inkişaf üçün hədəflər‖ sənədinə uyğun olaraq, Azərbaycanda 
―Azərbaycan – 2030: davamlı inkişaf strategiyası‖ sənədinin işlənməsinin iqtisadi baza müddəalarının nəzərə 

alınması təklif edilmişdir. Baza müddəaları sırasına ―Azərbaycan iqtisadiyyatının uzaq müddətli dövrdə silsilə 

fəaliyyəti‖ iqtisadi modeli əsasında 2016-2032-ci illər dövrünün proqnoz hesabatları aparılmış, 2020-ci ildən 
başlayaraq ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətinin tənəzzül mərhələsinə keçməsi, tənəzzül mərhələsinin 2028-cı 

ilədək davamlı olması  hesablanmışdır. Həmçinin, baza müddəaları sırasına ölkə iqtisadiyyatının 

təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı üç şərt irəli sürülmüş, Azərbaycan iqtisadiyyatının fəaiyyətində 

yarana bilən risklərin qarşısının alınması məqsədilə ölkə iqtisadiyyatının dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin 
aktiv  idarəetmə sisteminə keçirilməsi təklif edilmişdir. 

Açar sözlər: silsilə fəaliyyət, təhlükəsiz fəaliyyət, kasıb ölkələr, iqtisadiyyatın tənzimlənməsi, iqtisadiyyatın 

idarə edilməsi. 

 

GİRİŞ 

2000-ci ilin sentyabrında BMT-nin təşkilatçı-

lığı ilə ölkələr, Minilliyin İnkişaf Məqsədlərini 

əks etdirən birgə Bəyannamə imzalamış və 

2015-ci ilədək ölkələrdə yoxsulluğun azaldılma-

sı məsələlərini öz öhdəlikləri kimi müəyyənləş-

dirmişlər. Bəyannamədə göstərilən vəzifələrin 

həyata keçirilməsi üçün 18 hədəf və 48 gös-

təricini özündə əks etdirən 8 qlobal məqsəd mü-

əyyənləşdirilmişdir. Həmin qlobal məqsədlər-

dən birincisi ifrat yoxsulluq və aclıq içində ya-

şayan dünya əhalisinin sayının yarıyadək azal-

dılmasını nəzərdə tuturdu [8].  

Ölkəmizdə sosial problemlərin, o cümlədən 

yoxsulluq probleminin həlli istiqamətində Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 20 

fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―2003-

2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında 

yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə 

Dövlət Proqramı‖ xüsusi əhəmiyyətə malik 

olmuşdur. Göstərilənlə yanaşı, əhalinin rifah 

halının yaxşılaşdırılması istiqamətində əldə 

olunmuş nailiyyətləri davam etdirmək, yoxsul-

luq səviyyəsinin daha da azaldılmasını, habelə 

bununla bağlı BMT-nin qəbul etdiyi ―Minilliyin 

İnkişaf Məqsədləri‖ndən irəli gələn vəzifələrin, 

ölkəmizin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 

yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədi ilə, 

Azərbaycan Dövlətinin Prezidenti cənab İlham 

Əliyev tərəfindən 15 sentyabr 2008-ci il tarixli 

3043 saylı sərəncamla təsdiq edilmiş ―2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf 

Dövlət Proqramı‖nda aşağıdakı əsas doqquz 

strateji məqsəd müəyyənləşdirilmişdir:  

1) makroiqtisadi sabitliyi saxlamaqla və qey-

ri-neft sektorunu tarazlı inkişaf etdirməklə da-

vamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi; 

2) əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının 

genişləndirilməsi, yoxsul əhalinin sayının əhə-

miyyətli dərəcədə azalmasına nail olunması;  

3) səmərəli sosial müdafiə sistemini inkişaf 

etdirməklə yaşlı əhalinin, aztəminatlı ailələrin 

və sosial cəhətdən xüsusilə həssas qrupların so-

sial riskinin azaldılması;  

4) qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat 

şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin sistemli 

şəkildə davam etdirilməsi;  

5)təhsil və səhiyyə sahəsində əsas xidmət-

lərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onları əldə 

etmək üçün bərabər imkanların yaradılması; 

6)sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, 

kommunal xidmətlər sisteminin təkmilləşdiril-

məsi; 

UOT: 338.1: 330.341.35: 388.261.28: 338.12 
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7) ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, ətraf 

mühitin davamlı idarə olunmasının təmin 

edilməsi; 

8) gender bərabərliyinin dəstəklənməsi; 

9)institusional islahatların davam etdirilməsi 

və dövlət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi. 

2008-2015-ci illəri əhatə edən dövrdə qarşıya 

qoyulmuş strateji məqsədlərə nail olmaq üçün 

həyata keçiriləcək tədbirlər dörd funksional 

istiqamətdə qruplaşdırılmışdır: 1) makroiqtisadi 

sabitlik və iqtisadi artım; 2) məşğulluq siyasəti 

və əhalinin sosial müdafiəsi; 3) insan kapitalının 

inkişafı və sosial tərəqqi; 4) institusional siyasət 

və səmərəli idarəetmə.  

“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respub-

likasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı 

inkişaf Dövlət Proqramı”nın icrasının nəticə-

ləri.Makroiqtisadi sabitliyi saxlamaq və qeyri-

neft sektorunu tarazlı inkişaf etdirməklə, da-

vamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi məqsədilə, 

―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respub-

likasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı 

inkişaf Dövlət Proqramı‖nda: 1) inflyasiya 

səviyyəsinin  2008-2010-cu illərdə ilbəil azaldıl-

maqla, idarəolunan həddə saxlanılması, 2011-ci 

ildən isə bu göstəricinin birrəqəmli çərçivədə 

olmasının təmin edilməsi; 2) 2008-2015-ci 

illərdə ölkədə hər nəfərə istehsal olunan ümumi 

daxili məhsul istehsalının həcminin 2 dəfə 

artırılması; 3) 2008-2015-ci illərdə qeyri-neft 

sektoru üzrə ümumi daxili məhsul istehsalının 

real həcminin 2dəfə artırılması; 4) 2008-2015-ci 

illərdə qeyri-neft sektoru üzrə ümumi daxili 

məhsul istehsalı həcminin orta illik real artım 

tempinin minimum 7-8% civarında saxlanılması 

nəzərdə tutulurdu. 

Azərbaycan DSK-nin məlumatları göstərir 

ki, Azərbaycanda istehlak məhsulları bazarında 

qiymət indeksi 2009-cu ildən başlayaraq bir-

rəqəmli çərçivədə olmuşdur. Belə ki, istehlak 

məhsulları bazarında qiymətlər indeksi 2009-cu 

ildə 1,5 faiz, 2010-cu ildə  5,7 faiz, 2011-ci ildə 

7,9 faiz, 2012-ci ildə 1,1 faiz, 2013-cü ildə 2,4 

faiz, 2014-cü ildə isə 1,4 faiz artmışdır [1], [2] . 

Həmçinin, ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qo-

runması strateji istiqamətində görülmüş tədbir-

lər nəticəsində, hər il ölkə iqtisadiyyatının isteh-

lak bazarında qiymətlərin artımı indeksi azalma 

meyilli olmuşdur. Hesabatlarla müəyyən 

edilmişdir ki, ölkə iqtisadiyyatının istehlak 

bazarında qiymətlər indeksinin dəyişməsi  

q* = - 0,0097t + 1,0945,      (1) 

xətti-funksional asılılığı ilə ifadə olunur. Alın-

mış (1) asılılığında (- 0,0097) əmsalı ona dəlalət 

edir ki, 2008-2014-cü illər dövründə Azərbay-

canda istehlak bazarında istehlak məhsullarının 

qiymət indeksi hər il orta hesabla, təqribən (-

1,0) faiz azalmışdır. 

 ―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respub-

likasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı 

inkişaf Dövlət Proqramı‖nda 2008-2014-cü illər 

dövrü ərzində makroiqtisadi sabitliyin saxla-

nılması məqsədilə,  adambaşına  ümumi daxili 

məhsul həcminin 2,0 dəfə artırılması nəzərdə 

tutulmuşdur. Lakin, Azərbaycan DSK-nin 

məlumatları əsasında aparılmış hesablamalar 

göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında 2008-

2014-cü illər dövründə adambaşına  ümumi 

daxili məhsul həcmi proqramda nəzərdə tutul-

duğu kimi 2,0 dəfə yox, cari qiymətlərdə cəmi 

36,3 faiz, real qiymətlərdə isə cəmi 18,4 faiz art-

mışdır (bax cədvəl 1). Hesab edirik ki, baxılan 

dövrdə qəbul olunmuş dövlət proqramında 

makroiqtisadi sabitliyin  saxlanılması üzrə 

nəzərdə tutulan göstərici üzrə hədəfə  nail 

olunmamışdır.  

―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respubli-

kasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı in-

kişaf Dövlət Proqramı‖nda2008-2015-ci illərdə 

qeyri-neft sektoru üzrə ümumi daxili məhsul is-

tehsalının real həcminin 2dəfə artırılması nə-

zərdə tutulurdu.  

Azərbaycan DSK-nin məlumatları əsasında 

aparılan hesablamalar göstərmişdir ki, 2008-

2014-cü illər dövründə qeyri-neft sənaye sa-

həsində real əlavə dəyər istehsalı həcmi 1,889 

dəfə artmışdır. Aparılan hesablamalarla müəy-

yən edilmişdir ki, tədqiq olunan 2008-2014-cü 

illər dövründə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft 

bölməsində müqayisəli qiymətlərdə real əlavə 

dəyər istehsalı həcminin riyazi qanunauyğun-

luğu  

ÜDQ* = 0,1267 t + 0,9508,      (2) 

xətti asılılığı ilə qiymətləndirilir. Bu asılılıq-

da 0,1267 əmsalı 2008-2014-cü illər dövründə 

ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sənaye sahəsin-

də real əlavə dəyər istehsalı həcminin hər il orta 

illik real artımlarını ifadə edir. Asılılıqda 0,9508 
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həddi ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sənaye 

sahəsində ümumi daxili məhsul istehsalı həc-

minin nizamlanmlş sırasının birinci həddini 

ifadə edir. 

Cədvəl №1 

Azərbaycan iqtisadiyyatında 2008-2014-cü illər dövründə ölkə əhalisinin, istehsal olunmuş 

ümumi daxili məhsul həcminin, qiymət deflyatorunun, hər nəfərə istehsal olunan ümuni daxili 

məhsul həcminin statistikası * 

  
ümumi daxili məhsul, 

cari qiymətlərdə 
deflator 

ümumi daxili məhsul, 

2014-cü il qiymətlərində 

 əhali 

cəmi, 

mlrd 
manat 

hər 

nəfərə, 
manat 

dinamika 

 

ötən 

ilə 
nisbətən 

dinamika 

cəmi, 

mlrd 
manat 

hər 

nəfərə, 
manat 

dinamika 

          

2008 8897,0 40,1 4511,3 1,000 1,000 1,000 46,2 5192,8 1,000 

2009 8997,6 35,6 3956,8 0,877 0,812 0,812 50,5 5609,1 1,080 

2010 9111,1 42,5 4660,8 1,033 1,136 0,922 53,0 5816,0 1,120 

2011 9235,1 52,1 5639,6 1,250 1,225 1,130 53,1 5744,8 1,106 

2012 9356,5 54,7 5850,9 1,297 1,029 1,163 54,2 5792,1 1,115 

2013 9477,1 58,2 6139,2 1,361 1,004 1,167 57,4 6053,3 1,166 

2014 9593,0 59,0 6148,0 1,363 0,986 1,151 59,0 6148,0 1,184 

* Cədvəl: 1) Azərbaycan DSK-nin ―Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010‖ statistik məcmusu, rəsmi nəşr, 
c.14.1, 14.5;  2)  Azərbaycan DSK-nin ―Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2015‖ statistik məcmusu, rəsmi 

nəşr, c.14.1, 14.5  məlumatları əsasında hazırlanmışdır 

 

Hesablamalar göstərir ki, 2008-2014-cü illər 

dövründə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sənaye 

sahəsində ümumi daxili məhsul istehsalının real 

həcmi, hər il orta hesabla 12,8 faiz artmışdır. Bu 

hesabla, fikrimizcə 2015-ci ildə  ―2008-2015-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsul-

luğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət 

Proqramı‖nda nəzərdə tutulmuş qeyri-neft 

sənaye sahəsi üzrə ümumi daxili məhsul isteh-

salının real həcminin 2dəfə artması mümkün ola 

bilər. 

―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respub-

likasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı 

inkişaf Dövlət Proqramı‖nın əsas məqsədi əha-

linin gəlir əldə etmək imkanlarının genişləndiril-

məsi, yoxsul əhalinin sayının əhəmiyyətli də-

rəcədə azalmasına nail olunmasından ibarət 

olmuşdur. Azərbaycan DSK-nin məlumatları 

əsasında aparılan hesablamalar göstərir ki, 

2008-ci ildə 8680,1 min nəfər ölkə əhalisinin 

1302,0 min nəfərinin, və ya 15,0 faiz qisminin 

orta aylıq gəlirləri yoxsulluq səviyyəsi hesab 

olunan 80,0 manat səviyyəsindən aşağı olmuş-

dur. (cədvəl 2). Dövlət proqramı əsasında hə-

yata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 2014-ci ildə 

ölkədə yoxsul əhali qisminin sayı 2008-ci ildə 

1302,1 nəfərdən 2,6 dəfə azalaraq 495,2 min nə-

fər səviyyəsinə enmişdir. Beləliklə,  ölkədə yox-

sulluğun azaldılması ilə bağlı qarşıya qoyulmuş 

hədəfə nail olunmuşdur. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən, 

2000-ci ildə qəbul edilmiş ―Minilliyin çağırışı‖ 

ümumdünya proqramının icrasının başa çat-

masının monitorinqinin nəticələrini elan edil-

mişdir. Monitorinqin nəticələri göstərir ki, dün-

ya ölkələrində  həyata keçirilmiş tədbirlərə bax-

mayaraq, hələ də dünyada 1,2 mlrd. nəfər ifrat 

yoxsulluq səviyyəsində yaşayır, hər dörd uşaq-

dan biri beş yaşınadək inkişafdan qalmışdır. 

Dünya əhalisinin hər 5 nəfərdən biri, gün ər-

zində 1,25 ABŞ $ məbləğində ehtiyaclarını ödə-

yə bilmir. Bu əhali qisminin əksər hissəsi, əsa-

sən iki regionda –  cənubi Asiya və Afrika qi-

təsinin Saxara səhrasından cənubda yerləşmiş 

ölkələrində yaşayırlar. Yüksək yoxsulluq səviy-

yəsi hərbi-siyası problemlərlə üzləşmiş qeyri-sa-

bit ölkələrdə müşahidə olunur. 2013-cü ildə hər 

gün 32 min nəfər, baş verən konfliktlərlə əla-

qədar öz yaşayış evlərini tərk etmişlər [9].   

Göstərilənlərlə yanaşı, dünyada təqribən 805 

million nəfər (dünya əhalisinin hər 9 nəfərdən 

biri) özlərini ərzaqla kifayət qədər təmin edə bil-

mədiklərindən, sağlam aktiv həyat tərzi sürə bil-

mirlər. Bu əhali qisminin əsas hissəsi inkişaf et-
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məkdə olan ölkələrdə yaşayırlar. İnkişaf etmək-

dəolan ölkələrdə əhalinin 13,5 faizi aclıqdan 

əziyyət çəkirlər. Aclıqdan əziyyət çəkən dünya 

əhalisinin 70 faizə yaxın qismi Asiya qitəsi 

ərazisində yaşayırlar. Baxmayaraq ki, son il-

lərdə cənubi Asiya regionunda əhalinin ac qalan 

qisminin xüsusi çəkisi azalmaya meyilli olmuş-

dur, hazırda qərbi Asiya regionunda ac qalan 

əhali qismi artmağa başlamışdır. Həmçinin, 

Afrika qitəsində Saxara səhrasından cənub öl-

kələrində əhalinin hər dörd nəfərindən biri aclıq 

şəraitində yaşayır. Yeməkdən ac qalma səbə-

bindən, hər il  bir yaşından beş yaşınadək 3,1 

mln nəfər və ya bu uşaqların 45 faizi ölürlər. 

Hər gün məktəbə ac gedən uşaqların sayı 70,0 

mln nəfərə yaxındır [10].  

Cədvəl №2 

Azərbaycanda əhalinin yoxsulluq səviyyəsinin göstəriciləri* 

 
ölkə əhalisi,  
min nəfər 

yoxsulluq  həddi, 
manat 

yoxsul əhali qismi, 
min nəfər 

yoxsul əhali qisminin 
xüsusi çəkisi, % 

1 2 3 4 5 

2008 8680,1 78,6 1302,1 15,0 

2014 9535,1 129,6 495,2 5,2 

* Cədvəl: 1) Azərbaycan DSK-nin ―Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010‖ statistik məcmusu, rəsmi nəşr, 

c.5.14, 6.7;  2)  Azərbaycan DSK-nin ―Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2015‖ statistik məcmusu, rəsmi 
nəşr, c.5.14, 6.7;  məlumatları əsasında hazırlanmışdır.    

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatında 25 sentyabr 

2015-ci il tarixində dünya ölkələrinin nümayən-

dələrinə 2030-cu il dövrünədək ölkələrin yeni 

davamlı inkişaf proqramı təklif edilmişdir [11]. 

Təklif olunan yeni davamlı inkişaf proqramı 17 

məqsədi əhatə edən 169 vəzifənin yerinə yetiril-

məsini nəzərdə tutur. Yeni, 2030-cu il döv-

rünədək ölkələrin davamlı inkişafını nəzərdə 

tutan məqsədlər, biri-biri ilə əlaqəli olaraq hər-

tərəflilik xüsusiyyəti daşıyır və ölkənin iqtisadi, 

sosial və ekoloji sferalarını əhatə edir.  

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən dün-

ya ölkələrinə təqdim edilən yeni, 2030-cu il 

dövrünədək davamlı stabil inkişaf proqramının 

məqsədlərini, Azərbaycanda mövcud olan döv-

lətçilik və milli xüsusiyyətləri, həmçinin ölkə 

iqtisadiyyatının dinamik fəaliyyətinin xüsusiy-

yətlərini nəzərə almaqla, aşağıdakı mətnlə təq-

dim edirik: 

1) ölkə əhalisinin məhsuldar məşğulluğunu 

təmin etməklə, ölkənin hərtərəfli, ardıcıl da-

vamlı iqtisadi inkişafına nail olunması; 

2) ölkənin rasional istehsal və istehlak mode-

linin qurulması; 

3) innovasiyaların tətbiq edilməsinə, etibarli 

infrastruktur sisteminin yaradılmasına nail 

olunması; 

4) ölkə əhalisinin qeyri-bərabərlik səviyyə-

sinin, həmçinin ölkələrarası qeyri-bərabərlik 

səviyyəsinin aşağı salınması; 

5)bütün formalarda yoxsulluğun ləğv 

edilməsi; 

6)kənd təsərrüfatının davamlı inkişafına nail 

olunması, qidaların yaxşılaşdırılması və ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, aclığın ləğv 

edilməsi; 

7)hamının baha olmayan müasir, etibarlı, 

sabit enerji mənbələrindən istifadə etməsinin 

təmin edilməsi; 

8)hamının su ehtiyyatları ilə təmin olunması  

və onlardan səmərəli istifadəyə nail olunması, 

sanitariyanın təmini; 

9)stabil inkişaf maraqlarında dəniz ehtiyyat-

larının səmərəli istifadəsi, dənizlərin və oke-

anların qorunması; 

10)quru ərazinin ekosistemlərinin qorunma-

sı, bərpası və onlardan səmərəli istifadəyə nail 

olunması. Meşə ehtiyyatlarınınağılabatanidarə-

olunması, biyabanların yaranmasının, tor-

paqların deqradasiya prosesinin və bioloji müx-

təlifliyin itirilməsinin qarşısının alınması; 

11)iqlim dəyişkənliyinin və onun fəsadları-

nın aradan qaldırılması məqsədilə təcili təd-

birlərin görülməsi; 

12)hamı üçün bütün yaşlarda sağlam həyat 

tərzi şəraitinin yaradılması və  hamının firavan 

yaşayışlarına kömək göstərilməsi; 

13)hamıya həyatı boyu hərtərəfli və key-

fiyyətli təhsil almalarına şəraitin yaradılması, 
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təhsilin keyfiyyətinin artırılması, təhsil almağa 

həvəsləndirilmənin təmini;  

14) gender bərabərliyinin təmin olunması, 

bütün qadınların və qızların hüquqi imkanla-

rının təmin edilməsi; 

15) şəhərlərin və yaşayış məntəqələrinin 

açıqlığının, təhlükəsizliyinin, həyat qabiliyyətli-

liyinin sabitliyinin təmin edilməsi; 

16) sabit inkişaf maraqlarında açıq və sülhse-

vər cəmiyyətlərin yaradılması, hamıya ədalət 

məhkəməsinə müraciətin mümkünlüyünün tə-

min edilməsi, bütün səviyyələrdə ictimayyətin 

geniş iştirakı ilə effektiv, hesabat verməli olan 

təsisatların yaradılması. 

17) davamlı sabit inkişaf imkanlarının 

möhkəmləndirilməsi və davamlı sabit inkişaf 

maraqlarında qlobal əməkdaşlıq mexanizmləri-

nin aktivləşdirilməsi. 

Beləliklə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

tərəfindən dünya ölkələrinə təklif olunan 2030-

cu il dövrünədək ölkələrin yeni davamlı inkişaf 

proqramına uyğun olaraq, hesab edirik ki, 

Azərbaycan Respublikasının 2030-cu ilədək 

davamlı  inkişafının həyata keçirilməsi məqsə-

dilə ―Azərbaycan – 2030: davamlı inkişaf gtra-

tegiyası‖ sənədinin qəbul edilməsi tələb olunur. 

Azərbaycanda 2030-cu il dövrünədək ölkə iq-

tisadiyyatının davamlı  inkişafının məqsədləri 

sırasına: 1) ölkə əhalisinin məhsuldar məşğullu-

ğunun tam təmin edilməsi; 2) ölkənin rasional 

istehsal və istehlak modelinin qurulması; 3) 

kənd təsərrüfatının davamlı inkişafına nail olun-

ması, qidanın yaxşılaşdırılması və ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, aclığın ləğv 

edilməsi; 4) baha olmayan müasir etibarlı enerji 

mənbələrindən istifadənin təmin edilməsi; 5) 

məhsilların istehsalı və xidmətlərin göstərilmə-

sindəinnovasiyaların tətbiq edilməsi, etibarlı 

infrastruktur sisteminin yaradılması iqtisadi 

hədəfləri daxil edilməlidir.   

BMT tərəfindən təklif olunan hədəflərə nail 

olunmasını nəzərdə tutan ―Azərbaycan – 2030: 

davamlı inkişaf strategiyası Dövlət Proqramı‖ 

sənədinin hazırlanması, ilk növbədə bu proqram 

sənədinin iqtisadi nəzəri-metodoloji konseptal 

baza müddəalarının hazırlanmasını tələb edir.  

“Azərbaycan – 2030: davamlı inkişaf 

Strategiyası” sənədinin iqtisadi konseptual 

baza müddəaları.Hesab edirik ki, bu  sənədin 

əsasını aşağıdakı iqtisadi konseptual müddəalar 

təşkil etməlidir.  

1.Ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətinin özünü 

təşkil etmə və özünü tənzimləmə mexa-

nizminə malik olması müddəası.Ölkə iqtisadi 

sistemi, müəyyən özünütəşkil etmə və özünü-

tənzimləmə mexanizmi, həmçinin bu mexaniz-

mə kənardan, dövlət tərəfindən müdaxilə olun-

ma əsasında fəaliyyət göstərir. Ölkə iqtisadiyya-

tı sisteminin fəaliyyəti mexanizmini, ölkə iq-

tisadiyyatı sistemini təşkil edən elementlər, ölkə 

iqtisadiyyatındakı prosesslər arasında mövcud 

olan və yeni əmələ gələn qaydalar formalaşdırır. 

Tələb olunduqda, ölkə iqtisadiyyatı sisteminin 

özünütəşkil etmə və özünütənzimləmə qay-

dalarını öyrənməklə, qanunvericilik qaydasında 

məqsədli olaraq ölkə iqtisadiyyatının fəaliy-

yətinə cəmiyyət tərəfindən (dövlət timsalında) 

müdaxilə edilır. Bu müdaxilə, ölkə iqti-

sadiyyatının fəaliyyəti qaydalarını məcburi su-

rətdə ləğv etmə, bu qaydaların təsiri istiqamətini 

dəyişmə, həmçinin ölkə iqtisadiyyatının fəaliy-

yətinə yeni qaydaların daxil edilməsi vasitəsilə 

baş verir. Biz bu qaydalar məcmusunu – ölkə 

iqtisadiyyatı sisteminin fəaliyyəti mexanizmi 

adlandırırıq. 

Ölkə iqtisadiyyatında mövcud olan qaydala-

rın təsiri istiqamətinin dövlət tərəfindən rasional 

idarəetmə qaydasında dəyişməsini, biz ölkə iq-

tisadiyyatının fəaliyyətinin dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi adlandırırıq. Ölkə iqtisadiyyatı-

nın fəaliyyətini müəyyənləşdirən mövcud qay-

daların dövlət tərəfindən strateji idarəetmə qay-

dasında ləğv edilməsini, həmçinin məcburi ola-

raq yeni qaydaların tətbiq edilməsini isə biz ölkə 

iqtisadiyyatının fəaliyyətinin dövlət tərəfindən 

aktiv idarəedilməsiadlandırırıq. Ölkə iqtisa-

diyyatının fəaliyyətində təhlükələr (risklər) 

yarandıqda, dövlət tərəfindən ölkə iqtisadiyyatı-

nın fəaliyyətinin aktiv idarəedilməsi mexaniz-

minin tətbiqini məqsəduyğun hesab edirik. 

2. Azərbaycan iqtisadiyyatı sisteminin sil-

silə xüsusiyyətli fəaliyyəti müddəası. Ölkə iq-

tisadiyyatı sistemlərinin fəaliyyətlərində, zaman 

axarında dövrlərin müddətləri ilə fərqlənən bir 

neçə silsilə prosessləri mövcuddur [5]. 

Göstərilənlərlə yanaşı, hesab edirik ki, 30-40 

illik uzaq müddətli dövrdə, ölkə iqtisadiyyatı 

sisteminin malik olduğu mexanizmlə bağlı di-
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namik fəaliyyəti silsiləli xüsusiyyət daşıyır. 

Klassik iqtisadi nəzəriyyələrə əsasən, ölkə iq-

tisadi sistemlərinin uzaq müddətli dövrdə fə-

aliyyəti dörd mərhələdən: inkişaf, durğunluq 

(böhran), tənəzzül, sabitləşmə mərhələlərindən 

ibarət olan silsilə xüsusiyyətinə malikdirlər [5]. 

Aparılmış tədqiqatlarla müəyyən etmişik ki, 

Azərbaycanın iqtisadiyyatı sistemi dövrü 32-36 

il təşkil edən silsilə xüsusiyyətli fəaliyyətə ma-

likdir [6]. Hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatının 

36 illik 1979-2014-ci illər dövrünü əhatə edən 

uzaq müddətli dinamik fəaliyyəti  

Y*= 31,959 + 0,819T + 40,182 cos t + 7,192 

sin t - 10,443 cos 2t - 7,272 sin 2t -  

- 4,562 cos 3t - 7,799 sin 3t + 0,768 cos 4t - 

0,563 sin 4t,      (4) 

triqanometriksilsiləfunksiyasıilə qiymətlən-

dirilir.  

 

Cədvəl №3 

Azərbaycanda 2009-2014-cü illə dövründə məhsul istehsalı həcmləri* 

İllər 

Məhsul istehsalı,  

cari qiymətlərdə 
Deflator indeksi 

Məhsul istehsalı, 

2014-cü il qiymətlərindədə 

cəmi, 

mlrdmanat 

əvvəki ilə  

nisbətən 
dinamika 

cəmi, 

mlrdmanat 

əvvəlki ilə  

nisbətən artımı, % 

dinamika,  

% 

1 2 3 4 5 6 7 

2009 30,9 1,000 1,000 43,1 100,0 100,0 

2010 32,6 1,116 1,116 40,7 94,4 94,4 

2011 44,3 1,225 1,367 45,1 110,9 104,7 

2012 42,7 1,029 1,407 42,3 93,8 98,3 

2013 42,7 1,004 1,412 42,1 99,6 97,8 

2014 38,4 0,986 1,393 38,4 91,1 89,2 

* Cədvəldəki rəqəmlər: 1) Azərbaycan DSK-nin ―Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2013‖ sta-

tistik məcmusu, rəsmi nəşr, c.14,5. 18.1, c.19.1, c.20.1; 2) Azərbaycan DSK-nin ―Azərbaycanın sta-

tistik göstəriciləri 2015‖ statistik məcmusu, rəsmi nəşr, c.14,5. 18.1, c.19.1, c.20.1; məlumatları əsa-

sında hesablanmışdır.     

 

Azərbaycan DSK-nin məlumatları əsasında 

aparılan hesabatlarla müəyyən etmişik ki, 2009-

cu ildən başlayaraq Azərbaycan istisadiyyatının 

fəaliyyətində, bütün pul-əmtəə kanallarında mü-

qayisəli qiymətlərdə ümumi məhsul buraxılışı 

göstəricisinin artımları davamlı olsa da, titrəyişli 

xüsusiyyət daşımışdır. Belə ki, 2010-cu ildə 

ölkənin bütün pul-əmtəə kanallarında mü-

qayisəli qiymətlərdə ümumi məhsul buraxılışı 

həcminin 2009-cu ilə nisbətən artımı 5,5 faiz 

təşkil etsə də, 2011-ci ildə ümumi məhsul bura-

xılışı həcmi 2010-cu ilə nisbətən 0,6 faiz azal-

mış, 2012-ci ildə 2011-ci ilə nisbətən 4,6 faiz, 

2013-cü ildə 2012-ci ilə nisbətən 6,6 faiz, 2014-

cü ildə isə 2013-cü ilə nisbətən 4,4 faiz art-

mışdır ([3], [4] məlumatları əsasında 

hesablanmışdır.  

Göstərilənlərlə yanaşı, tədqiqatlar göstərir ki, 

2009-2014-cü illər dövründə Azərbaycan iqti-

sadiyyatında balıqçılıq və ovçuluq sahələri də 

daxil olmaqla kənd təsərrüfati sahələrində, sə-

nayə sahəsində və tikinti sahəsində  ümumi 

məhsul istehsalı həcmi azalma xüsusiyyətli 

olmuşdur. Belə ki, hesabatlarla müəyyən edil-

mişdir ki, müqayisəli qiymətlərdə 2010-cu ildə 

ümumi məhsul istehsalı həcmi 2009-cu ilə 

nisbətən 5,6 faiz azalmış, 2011-ci ildə ümumi 

məhsul istehsalı həcmi 2010-cu ilə nisbətən 

10,9 faiz artsa da, 2012-ci ildə ümumi məhsul 

istehsalı həcmi 2011-ci ilə nisbətən 6,2 faiz, 

2013-cü ildə 2012-ci ilə nisbətən 0,4 faiz, 2014-

cü ildə isə 2013-cü ilə nisbətən 8,9 faiz 

azalmışdır (cədvəl 3). Tədqiqatlarlarla müəyyən 

edilmişdir ki, 2009-2014-cü illər dövründə 

Azərbaycanda ümumi məhsul istehsalının həc-

minin dəyişməsi  

YM* = -1,4369 t + 102,430,      (5) 

xətti funksiya ilə qiymətləndirilir. Təqdim 

olunan (5) funksiyası onu ifadə edir ki, 2009-

2014-cü illər dövründə ümumi məhsul istehsa-
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lının orta illik azalması (1,437) faiz təşkil etmiş-

dir. Asılılıqda göstərilən 102,430 həddi nizam-

lanmış sıranın ilk həddini ifadə edir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının silsilə xüsusiyət-

li fəaliyyətinin tədqiqatlarını apararaq müəyyən 

etmişik ki, 2011-2012-ci illərdən başlayaraq  

Azərbaycan iqtisadiyyatının fəaliyyətində böh-

ran mərhələsi formalaşmağa başlamışdır (bax 

qrafik 1). Hesabatlar göstərir ki, Azərbaycan 

DSK-nin elan etdiyi məlumatlardan fərqli 

olaraq, ölkə iqtisadiyyatının bütün pul-əmtəə 

kanallarında ümumi məhsul buraxılışı həcmi 

2013-ci ildə 2012-ci ilə nisbətən (1,716) faiz 

azalmış, 2014-cü ildə 2013-ci ilə nisbətən 

(1,746) faiz azalmış, 2015-cü ildə isə 2014-cü 

ilə nisbətən (0,701) faiz azalmışdır. Hesabatlar 

göstərir ki, 2015-cü ildə ümumi məhsul bu-

raxılışı həcmi 2012-cu il səviyyəsinin 95,8 fai-

zini təşkil etmişdir (bax Qrafik 1). 

 
 

Lakin, 0,986 dəqiqlik əmsalı ilə aparılmış 

proqnoz hesabatlar göstərir ki, 2016-2019-cu il-

lər dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının fəaliy-

yətində, bütün pul-əmtəə kanallarında ümumi 

məhsul buraxılışı həcmlərinin artım meyilli ola-

raq formalaşması gözlənilir. Belə ki, 2016-cı 

ildə bütün pul-əmtəə kanallarında ümumi məh-

sul buraxılışının 2015-ci ilə nisbətən artımı 

0,582 faiz, 2017-ci ildə 2016-cı ilə nisbətən ar-

tımı 1,834 faiz, 2018-ci ildə 2017-ci ilə nisbətən 

artımı 2,582 faiz olması proqnozlaşdırılır. Gös-

tərilənlərlə yanaşı, 2019-cu ildən başlayaraq 

ölkə iqtisadiyyatında bütün pul-əmtəə kanal-

larında ümumi məhsul buraxılışı həcmlərinin 

artım templərinin təkrar olaraq azalma meyil-

liliyi xüsusiyyəti alması mümkündür. Belə ki, 

hesabatlar göstərir ki, əgər 2018-ci ildə ümumi 

məhsul buraxılışı həcminin 2017-ci ilə nisbətən 

artımı 2,6 faiz təşkil etməsi proqnozlaşdırılsa da, 

2019-cu ildə ümumi məhsul buraxılışının 2018-

ci ilə nisbətən artımı 2,403 faiz, 2020-ci ildə 

2019-cu ilə nisbətən artımı 1,300 faiz təşkil edə 

bilər. Apardığımız tədqiqatlar əsasında hesab 

edirik ki, 2021-ci ildən başlayaraq, ölkə 

iqtisadiyyatının dinamik fəaliyyəti silsilə 

dövrünün tənəzzül mərhələsinə keçməsi və 

tənəzzül mərhələsinin 2028-ci ilədək davamlı 

olması istisna edilmir.  

Apardığımız proqnoz-hesabatlar göstərir ki, 

2021-ci ildə ölkə iqtisadiyyatının bütün pul-əm-

təə kanallarında ümumi məhsul buraxılışı həcmi 

2020-ci ilə nisbətən (0,3) faiz, 2022-ci ildə 

2021-ci ilə nisbətən (1,7) faiz, 2023-cü ildə 

2022-ci ilə nisbətən (2,7) faiz, 2024-cü ildə 

2023-cü ilə nisbətən (3,2) faiz, 2025-ci ildə 

2024-cü ilə nisbətən (3,2 faiz), 2026-cı ildə 

2025-ci ilə nisbətən (2,8) faiz, 2027-ci ildə 

2026-cı ilə nisbətən (2,0) faiz 2028-ci ildə 2027-

Qrafik 1. Azərbaycan iqtisadiyyatı sisteminin 1978-2014-ci illər dövrünün dinamik silsilə 

fəaliyyəti və 2032-ci il dövründək proqnoz əyrisi
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            2032-ci il dövrədək proqnoz əyri

Y*= 31,959 + 0,819T + 40,182 cos t + 7,192 sin t - 10,443 cos 2t - 7,272 sin 2t - 

           - 4,562 cos 3t - 7,799 sin 3t + 0,768 cos 4t - 0,563 sin 4t 
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ci ilə nisbətn isə (0,8) faiz azalması proq-

nozlaşdırılır. Hesabatlar göstərir ki, ölkə iqtisa-

diyyatının fəaliyyətində 2028-ci ildə bütün pul-

əmtəə kanallarında ümumi məhsul buraxılışı 

həcminin səviyyəsi 2012-ci il səviyyəsinin 87,8 

faizi səviyyəsinədək azala bilər. Göstərilənlərlə 

yanaşı, aparılmış proqnoz-hesabatlar göstərir ki, 

ölkə iqtisadiyyatının dinamik fəaliyyətində sa-

bitləşmə  mərhələsi 2028-2032-ci illər dövrünü 

əhatə edə bilər.    

Beləliklə, BMT-nın təklif etdiyi davamlı  in-

kişaf proqramına uyğyun olaraq, Azərbaycan 

Respublikasının 2030-cu ilədək davamlı  in-

kişafının həyata keçirilməsi məqsədilə qəbul 

edilməsi nəzərdə tutulan ―Azərbaycan – 2030: 

davamlı inkişaf gtrategiyası‖ sənədinin işlən-

məsində, Azərbaycan iqtisadiyyatının 2032-ci il 

dövrünədək silsilə xüsusiyyətli fəaliyyətinin 

proqnoz hesablamalarla  alınmış nəticələrinin 

nəzərə alınmasını zəruri şərt hesab edirik.  

3. Ölkə iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin 

təmin olunması müddəası. BMT tərədindən 

təklif olunan 2030-cu il dövrünədək ölkələrin 

yeni davamlı inkişaf proqram sənədində ölkə 

əhalisinin qeyri-bərabərlik səviyyəsinin aşağı 

salınması ilə yanaşı, ölkələrarası qeyri-bərabər-

lik səviyyəsinin də aşağı salınması hədəfləri 

göstərilir.  

Müasir dövrdə dünya əhalisinin sürətlə sayı-

nın artması, həmçinin dünya ehtiyyatlarının 

məhdudluğu səbəbindən, bir dövlət digər döv-

lətlərin mineral-xammal ehtiyyatlarını ələ keçir-

məyə çalışmaqla yanaşı, ölkələrarası ticarətdə 

də üstünlük qazanmağa çalışırlar. Belə ki, ölkə 

iqtisadiyyatlarının fəaliyyətində kapitalın 

mənfəəti müsbət xarici ticarət saldosu he-

sabından yaranır. Ölkələr arası iqtisadi rəqa-

bətdə bir qisim ölkələrin kapitallarının əldə 

etdikləri mənfəət, digər ölkələrin kapitalına 

yaranan zərərlər hesabından formalaşır. Bu iqti-

sadi əsasda, hazırda bütün ölkələr ilk növbədə 

qonşu və tərəfdaş ölkələrlə xarici ticarətdə müs-

bət saldo əldə etməyə çalışırlar.  Bu səbəbdən 

ölkələrarası rəqabət iqtisadi mahiyyətindən kə-

nara çıxaraq hərbi, siyası, sosial, ideoloji sa-

hələri də əhatə edir. Beləliklə, daim bir qrup öl-

kələr daha da varlanır, digər qrup ölkələr daha 

da kasıblayır. Hesab edirəm ki, mütəmadi olaraq 

təkrar olunan bu səbəb-nəticə əlaqəsi, dünyada 

kasıb ölkələrin daim mövcud olması ümum-

dünya iqtisadi qanunu formasında özünü biruzə 

verir. Mən bu səbəb-nəticə əlaqəsini – ümum-

dünya iqtisadi qanununu, çevrilmiş üslubda 

millətlərin məhv olmaqdan qurtulmasına can 

atmaları qanunu adlandırmışam [7].  

Aparılan nəzəri-metodoloji tədqiqatlar əsa-

sında, ölkə iqtisadiyyatının təhlükəsiz fəaliyyəti-

nin aşağıda göstərilən 3 baza şərtini müəyyən 

etmişik.       

1-ci şərt. Ölkə iqtisadiyyatının müvazinətli 

fəaliyyəti, ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətində 

yaranan (± NX) ixrac – idxal saldosunun 

miqdarı, ölkə iqtisadiyyatının xammal istehsalı 

sahələrində məhsulların istehsalı prosesində 

istifadə olunmuş  ARI aralıq istehlak məhsulları-

nın miqdarı, son məhsullar istehsalı sahələrində 

məhsulların istehsalında istifadə məqsədilə idxal 

olunmuş Y
İ
II aralıq istehlak məhsullarının miq-

darı, həmçinin ölkə iqtisadiyyatının fə-

aliyyətində yaranan P makroiqtisadi mənfəətin 

miqdarı cəmi ilə  eynilik şərtində təmin olunur: 

(± NX) =  ARI+ Y
İ
II + P,      (6)  

Təqdim olunan (6) eyniliyi əsasında hesab 

edirik ki, ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətində 

makroiqtisadi mənfəətin yaranması  

P >  (± NX) – (AR1+Y
İ
II)    (7) 

şərtində təmin olunur. 

Beləliklə, ölkə daxilində məhsulların istehsa-

lı prosesində (AR1+Y
İ
II) xərclərin və ölkə iq-

tisadiyyatının fəaliyyətində yaranan P mak-

roiqtisadi mənfəətin ölkədaxili iqtisadi mənbəsi 

yoxdur. Ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətində 

makroiqtisadi P mənfəətin yaranması, ölkə iq-

tisadiyyatının fəaliyyətində yaranan müsbət (± 

NX) ixrac-idxal saldosunun, xammal istehsalı 

sahələrində istehsal prosesində istifadə olunmuş 

ARI aralıq istehlak materiallarının və son məh-

sullar istehsalı sahələrində, aralıq məhsul olaraq 

istifadə edilməsi məqsədilə ölkəyə idxal 

olunmuş Y
İ
II miqdar xammal-materialların miq-

darı cəmindən böyük olması şərtində yaranır. 

Göstərilən əsasda hesab edirik ki, ölkə daxilində 

kapitalın makroiqtisadi P mənfəəti yaranmır. 

Həmçinin hesab edirik ki, (± NX) ≤ (AR1+Y
İ
II) 

şərtində ölkə daxilində bir qisim iqtisadiyyat 

subyektlərin əldə etdikləri mənfəət, digər qisim 

iqtisadiyyat subyektlərin zərərləri hesabından 

əldə edilir. Ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətində 



 

 

AMEA İqtisadiyyatİnstitutu                                    «ELMİ ӘSӘRLӘR»  - №6- 2015 

65 

 

makroiqtisadi P mənfəətin yaranması, ölkə 

iqtisadiyyatının müsbət (± NX) ixrac-idxal 

saldosunun, xammal istehsalı sahələrində 

istehsal prosesində istifadə olunmuş ARI aralıq 

istehlak materiallarının və son məhsullar 

istehsalı prosesində aralıq məhsul olaraq istifadə 

edilməsi məqsədilə ölkəyə idxal olunmuş Y
İ
II 

miqdar xammal-materialların miqdarı cəmindən 

böyük olması şərtində formalaşır.  

Həmçinin hesab edirik ki,  (± NX) ≤ 

(AR1+Y
İ
II) şərtində ölkə daxilində bir qisim iq-

tisadiyyat subyektlərin əldə etdikləri mənfəət, 

digər qisim iqtisadiyyat subyektlərin zərərləri 

hesabından yaranır. 

Beləliklə, ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətində 

kapitalın P makroiqtisadi mənfəəti, ölkə iq-

tisadiyyatının fəaliyyətində yaranan müsbət (± 

NX) ixrac-idxal saldosunun, xammal istehsalı 

sahələrində istehsal prosesində istifadə olunmuş 

ARX aralıq istehlak materiallarının və ölkəyə 

idxal edilmiş Y
İ
II miqdar xammal-materialların  

miqdarından böyük olması şərtində yaranır. Bu 

səbəbdən Azərbaycan Respublikasının 2030-cu 

ilədək davamlı  inkişafın həyata keçirilməsi 

məqsədilə qəbul edilməsi nəzərdə tutulan 

―Azərbaycan – 2030: davamlı inkişaf Strategi-

yası‖ sənədinin işlənməsindəölkələrarası rəqa-

bətin daim mövcudluğu ümumdünya qanunu-

nun nəzərə alınmasını məqbul sayırıq.  

2-ci şərt.  Ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətinin 

kapital axınları ilə bağlı müvazinətli fəaliyyəti 

S = (İ ± Nx),      (8) 

eyniliyi ilə müəyyənləşir. 

Əgər ölkə iqtisadiyyatında məcmu S qənaət, 

ölkənin investisiya xərcləri ilə xarici ticarət sal-

dosunun cəmi (İ ± Nx) ifadəsindən böyükdürsə, 

yəni S ≥ (İ ± Nx) olarsa, onda ölkədə yaranmış 

məcmu S qənaətin izafi hissəsi, ölkədən kapital 

olaraq kənara çıxmaqla, digər ölkələrin iqti-

sadiyyatlarına yönəlir. Bu hal ölkə iqtisadiy-

yatında əlavə gəlir (mənfəət) mənbəsi yaradır.  

S ≥ (İ ± Nx) şərtində ölkə iqtisadiyyatının fə-

aliyyətini dayanıqlı fəaliyyəti halı hesab edirik.          

Əgər ölkə iqtisadiyyatında məcmu S qənaət, 

ölkənin investisiya xərcləri ilə xarici ticarət sal-

dosunun cəmi (İ ± Nx) ifadəsindən kiçikdirsə, 

yəni S ≤ (İ ± Nx) olarsa, onda xarici ölkələrdən 

kapital axınları ölkəyə daxil olaraq, kapital qo-

yuluşlarının ölkədaxili çatışmayan maliyyə 

mənbələrinin yerini tutur. Xarici kapital ölkə 

iqtisadiyyatının əsas mülkiyətçisinə çevrilir.  

S ≤ (İ ± Nx) şərtində ölkə iqtisadiyyatının fə-

aliyyətini müvazinətsiz fəaliyyət halı hesab edi-

rik. Bu hal ölkədə iqtisadi və sosial təhlükə 

problemini yaradır. Dövlət öz iqtisadi 

müstəqilliyini itirə bilər.  

3-şərt. Ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətinin pul 

təminatı şərti. Ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətinin 

dinamikliyinin təmin olunması üçün tələb 

olunan pul kütləsinin miqdarı  

M* = q (AR + Ə + Y ) / v       (9) 

quruluş eyniliyi ilə  ölçülür [7, səh. 95-96]. 

Bu asılılıqda: AR həddi – aralıq istehlak məhsul-

larının son istehlak məsullara çevrilməsi və ba-

zara satışa hərəkətini təmin edən pul kütləsinin 

miqdarını; Ə həddi – muzdlu işçilərə ödənilən 

əmək haqqının miqdarını; Y – bazara təklif 

olunan məhsuların alınmasına tələb olunan pul 

kütləsinin miqdarını; q – məhsulların qiymət 

indeksini (infilyasiya halı); v – pul kütləsinin 

dövr surətini ifadə edirlər. 

Ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətinin dayanıqlı-

lığının təmin olunmasının zəruri ΩZ şərti, ölkə 

iqtisadiyyatının fəaliyyətində mövcud olan M3 

pul kütləsi ilə, ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətinə 

kifayət qədər tələb olunan M3* pul kütləsinin   

ΩZ = M3/ M3*,       (10) 

Nisbəti əsasında  qiymətləndirilir. 

 

NӘTİCӘ 

Beləliklə, hesab edirik ki, BMT tərəfindən 

ölkələrə təklif olunan 2030-cu il dövrünədək öl-

kələrin yeni davamlı  inkişaf proqramına uyğun 

olaraq, ―Azərbaycan – 2030: davamlı inkişaf 

Strategiyası‖ sənədinin işlənilməsində: 

1)Azərbaycan iqtisadiyyatı sisteminin 32-36 

illik dövrə malik silsilə xüsusiyyətli fəaliyyəti 

nəzərə alınmalıdır. Belə ki, aparılmış proqnoz 

hesablamalar göstərir ki, yaxın 2016-2019—cu 

illər dövründə ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyətin-

də, bütün pul-əmtəə kanallarında ümumi məhsul 

buraxılışı həcmlərinin nisbətən artmmeyilli 

olmasına baxmayaraq, 2020-ci ildən başlayaraq, 

Azərbaycan iqtisadiyyatı sisteminin fəaliy-

yətində 6-8 il müddətli tənəzül mərhələsinin 

başlanması gözlənilir; 

2)qarşıdakı 2016-2018-cı illər dövründə 

Azərbaycan iqtisadiyyatı sisteminin fəaliy-



 

 

 

66 

 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №6-2015 

AZƏRBAYCAN – 2030: DAVAMLI  İNKİŞAF 

STRATEGİYASI DÖVLƏT PROQRAMININ  İQTİSADİ 

KONSEPTUAL BAZA MÜDDƏALARİ 
 

yətinin dövlət tərəfindən aktiv idarə olunması 

sisteminə keçirilməsi, 2019-cu ildə başlayaraq 

ölkə iqtisadiyyatının tənəzzül mərhələsindəki 

fəaliyyətində yarana bilən risklərin (təh-

lükələrin) qarşısının alınması məqsədilə ölkə 

iqtisadiyyatının tənzimlənməsini və idarəedil-

məsini təmin edə biləcək dövlət idarəetmə icra 

orqanlarının təkrar təşkili, bu icra orqanları qar-

şısında yeni vəzifələrin qoyulması zəruri şərtə 

çevrilir; 

3)ölkə iqtisadiyyatının iqtisadi təhlükəsizliyi-

nin dövlət tərəfindən aktiv idarəetmə mexaniz-

minin formalaşdırılması ilə əlaqədar, qanunve-

ricilik bazasının yaradılması – ölkənin qanun-

verici normativ hüquqi aktlarına əlavələrin, də-

yişiklərin edilməsi ilə yanaşı, tələb olunan yeni 

qanunların qəbul edilməsi tələb olunur.   
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Базовые экономические концептуальные принципы  

«Азербайджан – 2030: Государственная программа устойчивого стратегического развития»  

 

Резюме 
 в  статье оценены основные экономические итоги выполнения государственной программы Азер-

байджана по снижению уровня бедности  за период 2008-2014 гг. Предложены базовые концептуаль-

ные экономические принципы для разработки долгосрочной стратегической  программы «Азербай-
джан – 2030: программа стратегического устойчивого развития страны». На основе экономической 

модели циклического функционирования экономики Азербайджана в дальнесрочном периоде, прогно-

зировано состояние функционирования экономики страны за период 2016-2032 гг. На основе прогноз-
ных расчетов установлен такой факт, что существует опасность возможного перехода функциониро-

вания экономики страны на этап фазы спада, начиная с 2020 года по 2028 год.   

В целях предотвращения возможных  экономических рисков, предложена замена механизма госу-

дарственного регулирования экономики страны на активный государственный механизм управления. 
В этой связи, автором статьи предложены три базовые условие обеспечения безопасного функциони-

рования экономики страны.  
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Abstract 

 In the scientific article have evaluated the main economic results of carried out state program on the reduc-
tion poverty during 2008-2014, in Azerbaijan. According to the sustainable development program till 2030, 

the Member States of the UN, and Azerbaijan has been offered to develop the economic basic provisions of 

the document of ―Azerbaijan -2030: the State Program of sustainable development strategy. For the first time 
by an author among the basic provisions carried out forecast report for 2016-2032, on the base of economic 

model of a series of a long-term activity of Azerbaijan economy, starting from 2020, has planned till 2028. 

Here also put forward three conditions about the guarantee of economic safety of the country among the basic 

provisions, and with the purpose of prevention of arising risks in the activity of Azerbaijan economy has of-
fered transfer to the active management system of regulation by the state.  

Key words:series activity, safety activity, poor countries, economic regulation, management of economy. 
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