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İQTİSADİ ARTIM NӘZӘRİYYӘSİNİN MAHİYYӘTİ VӘ MӘZMUN  

ELEMENTLӘRİNӘ FӘLSӘFİ – EMPİRİK BAXIŞ 

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – cəmiyyətin inkişafında böyük rol oynayan və daşıdığı funksiyalara görə mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi artımın mahiyyəti və  məzmun elementlərinin tədqiq olunması 

Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli  və analitik təhlil,sistemli yanaşma  

Tədqiqatın nəticələri – iqtisadi artımın mahiyyəti haqqında müxtəlif iqtisadçı alimlərin fikirləri araş-

dırılaraq ümumiləşdirilmiş, məzmun elementləri isə fəlsəfi – empirik baxımdan  bütöv şəkildə sistem-

ləşdirilmişdir. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri – iqtisadi artım  templərinin zaman və məkan  müxtəlifliyi səbəbindən, 

onun mahiyyətinə və dinamikasına təsir göstərən müxtəlif məzmun elementlərinin (makroiqtisadi model-

lərin) düzgün müəyyən olunması baxımından  daha geniş  təhlilə ehtiyac duyulur.  

Tədqiqatın  praktiki əhəmniyəti - dövlətin iqtisadi siyasətini müəyyən edən və həyata keçirən  ida-

rəetmə orqanlarında, hökumət qurumlarında praktiki şəkildə istifadə oluna bilər.   

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – iqtisadi  artım  nəzəriyyəsinin klassik, neoklassik və müasir 

(modern) baxımdan təhlil edilərək, cəmiyyətin sosial – iqtisadi problemlərinin həllində onun  mühüm  ro-

lunun dəyərləndirilməsi 

Açar sözlər: iqtisadi artım, milli məhsul, makroiqtisadi siyasət, iqtisadi inkişaf, keyfiyət 

 

GİRİŞ 

İqtisadi  artım  nədir? İqtisadi artımı – iqti-

sadiyyatda məhsuldar qüvvələrin mütəşəkkil 

artımı ilə xarakterizə etmək olar. O, ümumi hal-

da bir nəfərə düşən ÜMM göstəricilərində əks 

olunur. Bu göstəricilər isə sabit qiymətlərlə, 

ÜMM-nin əhalinin sayına olan nisbəti ilə he-

sablanır. İqtisadçıların belə bir razılaşması da 

vardır ki, iqtisadi artım – kəmiyyətcə çox, key-

fiyyətcə isə  yüksək məhsul(əmtəə0 və xidmət-

lər istehsalı deməkdir”(1, s. 344). 

Beləliklə, “iqtisadi artım əhalinin adambaşı-

na düşən ümumi milli məhsulunun  artması ilə 

ölçülür. Bu, tam məşğulluqdan bir az aşağı sə-

viyyədə başlaya bildiyinə görə, iqtisadi artım 

adətən elə istiqamətdə gedir ki, onda məhsul is-

tehsalı adətən geniçlənməkdə olur. Bu isə, tam 

məşğulluq əldə edilənə qədər davam edir. Hətta 

resurslardan tam şəkildə istifadə olunursa, milli 

məhsulun real hüdudlarda inkişafı təxminən 

ildə 3%-ə bərabər olur. Bu cür inkişafın əsas sə-

bəbləri kapitalın artması(o, təhsil və işçi qüv-

vəsinin hazırlığını özündə birləşdirir) və eyni 

texniki vəsaitlərin istifadəsidir. Lakin bu, həm 

də fəal əhalinin artması, təbii resursların üzə 

çıxması və xarici ticarətlə məşğul olan ölkələr 

üçün ticarət şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. 

Əgər illik artım normasının 3%-dən çox olması 

arzu edilirsə, investisiyanın yüksək səviyyəsi 

əsas götürülür. Buna çatmaq  üçün isə məxarici 

azaltmaq lazımdır... 

Bu prosesdə indikativ planlaşdırmadan isti-

fadə edilməsi məsləhət görülür. Onun mənası 

budur ki,  bütövlükdə iqtisadiyyatın  tam məş-

ğulluq səviyyəsində mövcudluğu hiss edilsə 

(görülsə) də, özəl sektor strukturları ayrılıqda 

özünəməxsus sınaq metodları ilə fəaliyyət gös-

tərirlər. Məhz bu zaman indikativ planlaşdır-

maya üstünlük verilir. Planlaşdırma funksiya-

ları 3 əsas hissəyə bölünür: 

  iqtisadiyyatın ümumən əldə edəcəyi artım 

normasını seçmək; 

 iqtisadiyyatın həm özəl, həm də dövlət 

sektorlarında gələcək planları(proqnozları) təd-

qiq etmək; 

 sağlam artım norması səviyyəsini yüksəlt-

mək yollarını axtarıb tapmaq və təklif etmək ( 

2, s.494 – 495).  

Iqtisadi artım nəzəriyyəsinin mahiyyəti  

və  məzmun  elementləri 

Qeyd edildiyi kimi,  “iqtisadi artım – cəmiy-

yətin tələbatının ödənilməsi mənbəyi kimi, real 

ümumi  milli məhsulun və real xalis məhsulun 

artmasıdır. O, vaxt vahidində ÜMM, yaxud 

UOT: 33 
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XMM-in real həcminin artması, yaxud adam-

başına düşən real ÜMM, yaxud XMM-in art-

ması ilə müəyyən edilir. İqtisadi artım illik ar-

tım sürəti ilə faizlə ölçülür. İqtisadi artım – 

ictimai istehsalın  və onun istehsal amillərinin 

kəmiyyət və keyfiyyətcə təkmilləşməsi de-

məkdir. İqtisadi artım: 

a) iqtisadi məzmuna(ictinai təkrar istehsal); 

b) hərəkət mexanizminə (işçilərin qarşılıqlı 

fəaliyyəti, istehsal vasitələri, texnologiya); 

c) istehsal olunan məhsulun artım sürətində 

əks olunan bu hərəkətin kəmiyyət və keyfiy-

yətinə; 

ç) məqsədə (xalqın həyat səviyyəsi) malikdir. 

Onun  əsas amilləri aşağıdakılardır (3, s.130): 

Sxem 

 

İQTİSADİ ARTIM AMİLLӘRİNİN 

STRUKTURU 

 

iqtisadi  iqtisadiyyatın strukturu optimal, səmərəli və mütərəqqi olmalı, 

struktur dəyişikliyində “holland xəstəliyi”nə yol verilməməlidir 

 qeyri- 

iqtisadi 

 

istehsal 

resurslarından 

istifadənin həcminin 

artırılması 

 istifadə olunan resursların key-

fiyyətinin yüksəldilməsi (ETT) 

 hərbi, siyasi, institusion, 

mədəni, coğrafi  və  s. 

 

iş 

qüvvəsi 

 əsas kapital 

və  resurslar 

 istehsal resurslarının 

yaxşılaşdırılması 

 resurslardan  istifadə üsu-

lunun yaxşılaşdırılması 

 

insan 

kapitalının 

keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi 

 istehsalın maddi amillərinin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

 istehsalın təşkilinin 

təkmilləşdirilməsi 

 istehsalın 

texnologiyasının 

təkmilləşdirilməsi 

 

Yuxarıdakı sxemdən göründüyü  kimi,  iqti-

sadi  artım  amillərinin  strukturu optimal, sə-

mərəli və mütərəqqi olaraq, iki yerə - iqtisadi  

və  qeyri – iqtisadi  amillərə  bölünür. İqtisadi 

amillər də öz növbəsində istehsal resurslarından 

istifadənin həcminin artırılması və onların key-

fiyyətinin yüksəldilməsi (ETT), qeyri – iqtisadi  

amillər isə hərbi, siyasi, institusion, mədəni, 

coğrafi  və  digər amillərini birləşdirir. Təbii ki, 

burada əsas ağırlıq mərkəzi iqtisadi amillərin 

payına düşür.  

İqtisadi artım nəzəriyyəsi – ekonometriya-

nın bir bölməsi olan bu iqtisadi – riyazi istiqa-

mətin mərkəzi mövzusu – iqtisadi inkişafın əsas 

göstəriciləri olan milli gəlir, son məhsul, yığım 

norması, kapital qoyuluşlarının həcmi kimi gös-

təricilər arasında  əsas qarşılıqlı əlaqələri 

xarakterizə edən makroiqtisadi modellərin 

tədqiq edilməsidir.  

Xalq təsərrüfatının inkişafı proseslərini 

düzgün başa düşmək üçün, aşağıdakı məsələlər 

böyük əhəmiyyət kəsb edir: 

 əsas istehsal amillərinin, onların qarşılıqlı 

əlaqələrinin  və ictimai istehsalın nəticələrinə 

təısirinin öyrənilməsi; 

 cəmiyyətin son məhsulunun artması və ka-

pital qoyuluşunun genişlənməsi arasında  əks 

əlaqələrin təhlili; 

 iqtisadi  artımın  əsas  tiplərinin  (ekstensiv  

və  intensiv  artımın)  xüsusiyyətlərinin və 

başqa cəhətlərinin aşkar edilməsi.  

Bu nəzəriyyə iqtisadiyyatın balanslaşdırılmış 

artımı, onun optimal inkişafı şərtlərini işləyib 

hazırlayır, bu məqsədlə çoxşaxəli riyazi model-

lər aparatından istifadə edir.  Məsələn, makro-
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iqtisadi istehsal funksiyası (bir və çoxamilli iq-

tisadi artım modelləri)  daha geniş istifadə 

edilir. Onlar həm riyazi, həm də statistik ba-

xımdan yaxşı sınaqdan çıxarıldığına görə, plan-

laşdırma və proqnozlaşdırma üçün real vasitə 

ola bilər.  

İqtisadi artım nəzəriyyəsinin əsasları keçmiş 

sovet iqtisadçısı  Q.A.Feldman tərəfindən birin-

ci beşillik planın işlənib hazırlanması ilə əla-

qədar, tərtib edilmiş məruzədə şərh olunmuşdu. 

Məsələn, həımin məruzədə istehsal fondlarının 

və onlardan istifadənin səmərəliliyinin artma-

sından asılı olaraq, milli gəlirin artım modeli öz 

əksini  tapmışdı. Həmin iş müasir  iqtisadi artım 

nəzəriyyəsinin bir sıra müddəalarını,  o cüm-

lədən xarici ölkələrdə qəbul edilmiş müddəaları 

qabaqlamış-dır (4, s.464).  

Qeyd  edək ki, “…Amerika iqtisadçısı, sosi-

oloq və tarixçisi Uolt Rostou 1960 – cı ildə 

özünün iqtisadi artım dövrü nəzəriyyəsini “İq-

tisadi artım dövrləri: neokommunist manifesti” 

kitabında dürüst ifadə etmişdir. Burada artımın 

beş əsas dövrü təsvir edilir: 

 ənənəvi cəmiyyət; 

yüksəliş üçün zəminlərin yaradılması dövrü; 

 yüksəliş(irəliləyiş, uçuş); 

 yetkinliyə doğru hərəkət; 

 yüksək kütləvi istehlak əsri.  

Bu mərhələlər, əsasən texnikanın inkişaf sə-

viyyəsi, təsərrüfatın sahələr üzrə strukturu, milli 

gəlirdə yığımın xüsusi çəkisi, əmtəə və xid-

mətlər istehlakının  strukturu kimi texniki – iq-

tisadi xarakteristikaların tətbiq edilməsi hesa-

bına fərqlənir. 

U. Rostou tsikllər nəzəriyyəsi üzərində işi 

davam etdirərək, “Siyasət və artım mərhələləri 

“adlı kitab(1971) yazmış,   həmin kitaba tsiklin 

sayca altıncı olasn daha bir mərhələsini daxil  

etmişdir: həyatın keyfiyyətinin axtarışı mərhə-

ləsi. Bu  mərhələdə insanın mənəvi inkişafına 

daha böyük əhımiyyət verilir.        

Rostounun nəzəriyyəsi dünyanın müxtəlif 

regionlarında iqtisadi inkişafın gedişini və onun 

perspektivlərini anlamağa kömək edir. Eyni za-

manda, bu nəzəriyyədə ionkişafın bir dövrü – 

sənaye inqilabınım hazırlanması  və  yayılması  

dövrü mütləqləşdirilir və ölkələrin çoxunun so-

sial – iqtisadi inkişafının postsənaye dövrü lazı-

mınca qiymətləndirilmir (yenə orada, s.465). 

Rus iqtisadçısı Svetlana Nosovanın göstərdiyi 

kimi, “...iqtisadi artım nəzəriyyəsinin çoxsaylı 

çoxsaylı tərəfdarları və tənqidçiləri vardır ki, 

onların da hər biri öz mövqelərinin düzgülüyünü 

sübut etməyə çalışırlar. Məsələn, bu nəzəriyyənin 

tərəfdarları göstərirlər ki, iqtisadi artım aşağıdakı 

məsələlərin real həllinə şərait yaradır: 

a)tam məşğulluq; 

b)istehsal prosesinin səmərəliliyi, yaxud aşa-

ğı xərclərlə yüksək gəlirlərin əldə olunması; 

 c) qiymətlərin stabil səviyyəsi və s. 

İqtisadi artımın tənqidçilərinin fikrincə isə: 

 a)iqtisadi artım, ilk növbədə ətraf  mühit  

üçün müəyyən ziyanlat törədir. Tutaq ki, isteh-

sal prosesi mövcud şəraitin çirkləndirilməsi, səs 

–küyün yüksək səviyyəsi, təbii gözəlliklərin 

məhv edilməsi və s.-in hesabına həyata keçi-

rilir. Adətən, maddi rifah halının yüksəlişi döv-

ründə də insanları bir məsələ düşündürür:belə 

artım hansı xərclər hesabına başa gəlib?Bu nöq-

teyi-nəzərdən, bəzi hallarda iqtisadi artımın 

“cilovlanması” və bəlirli bir halda saxlanması 

labüd hesab olunur; 

b) istehsal deyil, bölgü sahəsində daxili və 

beynəlxalq problemlər; 

c) iqtisadi artım meylləri bəzən ümumbəşəri 

meyllərlə ziddiyyət təşkil edir;  

ç) müəyyən, qeyri-obyektiv amillər nəticəsi-

ndə baş verən iqtisadi artım – insanlarda sabaha 

inamsızlıq və narahatçılıq hissləri yaradır və s.  

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, iqtisadi 

artım - istənilən iqtisadiyyatın əsas, başlıca 

məqsədi hesab olunur və bununla hesablaşmaq 

lazımdır” (5, c.405 – 406).  

Iqtisadi artima fəlsəfi – empirik baxişin  

əsas müddəalarI 

Aparılan  təhlillər göstərir ki, iqtisadi artı-

mım mahiyyətinin düzgün dərk edilməsi və isti-

fadə olunmasında müxtəlif  dövrlərdə, xüsusən 

də keçən əsrin ikinci yarısında  formalaşmış 

müxtəlif  fəlsəfi – empirik baxışlar mühüm rol 

oynayırlar. Belə  ki, “...dunya iqtisadiyyatının 

son 50 illik inkisaf dinamikası və onun determi-

nantlarının sistemli təhlili muasir dövr, ələlxü-

sus, kecid iqtisadiyyatlı ölkələr üçün mühüm  

əhəmiyyət dasıyan bəzi yekunların əldə edil-

məsinə imkan vermidir: 
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1. İqtisadi artım - makroiqtisadi sabitlik cüt-

lüyünün zəruriliyi artıq aksiomatik mahiyyət 

kəsb edir; 

2. İqtisadi artım + sosial tələbatların  ödənil-

məsi  =  inkişaf formulu hər cür elmi şübhədən 

kənardır. İqtisadi və sosial həyatın mahiyyətcə 

dialektik bütövlüyünə söykənməyən  "inkisaf” - 

ən yaxşı halda zahiri əlamətləri ilə qabardılan 

yalançı tərəqqidən basqa bir  şey deyildir; 

3. İnkişaf prosesi ictimai həyatın bütün spek-

trini ozundə ehtiva etməklə, həmişə  sistemli və  

kompleks səciyyə  daşıyır; 

4. Sosial diferensiasiya, sosial institutların 

effektiv fəaliyyəti yalnız  o halda reallığa çev-

rilə bilər ki, sosiumun boyuk bir hissəsini  əhatə 

etsin. Buradan da belə bir qənaətə  gəlmək 

mumkundur ki, sosial institutlaşmanın genetik 

plandan tam kənarlaşması neoklassik irrasiona-

lizmin təntənəsindən özgə bir məzmun kəsb 

etməyəcəkdir. 

Neoklassik paradiqma birmənalı olaraq belə 

bir movqedə dayanır ki, investisiya qoyuluşu 

iqtisadi artıma şərait yaratmalıdır. Bu qənaət 

dəfələrlə aparılan empirik tədqiqatlarda da oz 

təsbitini tapmışdır. Lakin dünya ölkələrinin 

yeritdiyi sənaye siyasəti bir cox hallarda  fərqli 

məzmun daşıyan nəticələrlə də yekunlasır. 

Məsələn, ixrac potensialının  hər  vəchlə artırıl-

masına yönəldilən siyasət (iqtisadi artımın əsas 

atributlarından biri) hec  də nadir olmayan 

situasiyalarda sözügedən  fəaliyyət sferasında 

bazar subyektlərinin hegemon movqelərə, bəzi 

hallarda inhisar zirvəsinə  gətirib çıxarır, iqti-

sadi dinamikaya isə ləngidici təsir gostərir” (6,  

s.186 – 187). 
İngilis iqtisadçısı Roy Xarrod (1900-1978) 

iqtisadi artım, pul nəzəriyyəsi və beynəlxalq 

ticarət üzrə görkəmli mütəxəssis hesab olunur. 

R.Xarrod 1948 – ci ildə nəşr etdirdiyi ”İqtisadi 

dinamika nəzəriyyəsinə görə” əsərində uzun-

müddətli perspektivdə inkişafın mümkün temp-

lərinin əsaslandırılması və iqtisadi artım kon-

sepsiyasını işləmişdir. Bu konseptual ideyalar 

isə nisbi fərqlərlə amerikan iqtisadçısı Yevsey 

Domar (1914) tərəfindən də işlənilmiş və elmi 

dövriyyəyə çıxarılmışdır. Konkret olaraq, 

Y.Domarın və R.Xarrodun akselerasiya modeli 

müqabilində multiplikasiya prinsiplərinə əsas-

lasnan eyniyyətli model yaranmışdır. Bir – 

birini tamamlayan bu modellər məntiqi olaraq, 

“artımın Domar və Xarrod modeli” adlanır.  

R.Xarrod  ekspansiya zamanı yaranan qarşı-

lıqlı munasibətə  baxışa, əsas uc element kon-

tekstində yanaşır: 1.işci quvvəsi; 2.məhsul bu-

raxılışı; 3. əldə olan kapitalın olçüsü.  

Xarrod  modelinə gorə,  yığımın lazımi nor-

mada təyinatı, qeyri-məhdu dövr üçün  iqtisadi 

artımı təmin edəcəkdir.  

Domar modeli isə biçimli artım norması 

təyin edilmiş nisbətlərdə “gəlirlər artımı  və in-

vestisiyalardan asılılıq” prinsipini ehtiva edir. 

O, özünün “İqtisadi artım nəzəriyyəsinin oçer-

kləri” əsərində investisiyaların ikili funksiya-

lılığı haqqında tezis irəli sürmüşdür. Y.Domarın 

fikrincə, tam məşğulluqda dayanıqlı artımın tə-

minatında gəlirlər artımı  istehsal  artımına mü-

vafiq olmalıdır” ( 7, s.37 – 38) . 

İqtisadi artımın müasir modellərinin təhlili 

göstərir ki, onlar biliklərin keyfiyyətinə və 

yenilənməsinə, yüksək elmi-informasiya texnolo-

giyalarına üstün tələblər qoyuan biliklərə əsas-

lanan iqtisadi şəraitə uyğulaşdırılmışdır. Qlobal-

laşma şəraitində bazar iqtisadiyyatının fəaliyyət 

strukturu və mexanizmləri dəyişir. Rabitənin 

müasir vasitələri informasiyanı bütün subyektlər 

üçün daha yetərli edir, onun asimmetrikliyi və 

qeyri – müəyyənliyi düzəlir, bazar isə mükəmməl 

rəqabət modelinə daha çox yaxınlaşır.  

Qloballaşma şəraitində iqtisadi artımın intel-

lektual və informasiya xarakterli amilləri maddi 

və energetik amillərə nisbətən daha prioritet 

xarakter alır. İnformasiya iqtisadiyyatda elə 

önəmli rol oynamağa başlayır ki,  onu əmək, 

kapital, torpaq ehtiyatlarıl, və sahibkarlıqla ya-

naşı beşinci istehsal amili kimi qəbul etmək 

meyli yaranır. İstehsal funksiyasının özünə da-

xil etdiyi  bu istehsal amili – iqtisadi artımın ye-

ni modellərində və onların gətirdiyi nəticələrdə 

əks olunur  (7, s.61). 

 

NӘTİCӘ 

Məqalə mövzusu üzrə aparılan araşdırmalar 

və tədqiqatlar, aşağıdakı qənaətə gəlməyə im-

kan verir: 

1.İqtisadi artım – geniş məzmunlu mühüm 

iqtisadi kateqoriya olaraq, davamlı iqtisadi inkişa-

fın təmin olunmasının ən zəruri və vacib şərtidir;  

2.İqtisadi artım – yüksək faydalılığa malik 
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olan məhsul və xidmətlərin əldə olunmasını 

nəzərdə tutaraq, onun həm kəmiyyət, həm də 

keyfiyyət yönlərini geniş əhatə edir; 

3.İqtisadi  artımın əsas məqsədi – cəmiy-

yətin daim artan və genişlənən  tələbatı ilə onun 

ödənilməsi yolları arasındakı müxtəlifliklərin 

səmərəli həllinə əsaslanan iqtisadi təhlükəsiz-

liyinin təmin edilməsidir.  Təbii ki, bu proses 

iqtisadi münasibətlərin özü qədər daimi və 

əbədidir. Həmin prosesdə məhsul və xidmət-

lərin həcminin çoxalması ilə yanaşı, digər 

məqsədyönlü tədbirlər də həyata keçirilir. Bu 

isə, əsas etibarilə cəmiyyət üzvlərinin normal 

və etibarlı  həyat tərzinin təmin olunması, onla-

rın məşğulluq göstəricilərinin düzgün həll edil-

məsi, maddi və mənəvi rifah səviyyələrinin 

yaxşılaşdırılmasına yönəldilən tədbirlərin ardı-

cıl şəkildə həyata keçirilməsi ilə baş tuta  bilər; 

4.Göstərilənlərə rəğmən, hesab edirik ki, 

iqtisadi artımın məzmun  ele-mentlərinin fəlsəfi 

– empirik təhlilindən doğan və yuxarıda gös-

tərilən nəticələr daim təkmilləşdirilməli, bu 

artımın keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələ-

lərinə isə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, keyfiyyət yönümlü həmin 

dəyişikliklərin məqsədyönlü həllində ölkənin 

mövcud iqtisadi üstünlüklərinin və prioritet in-

kişaf istiqamətlərinin düzgün müəyyən edil-

məsi, bununla yanaşı, zəruri  infrastruktur  təd-

birlərinin həyata keçirilməsi də mühüm rol 

oynayır və s.   
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Аббасзаде М. Т. 

Философско-эмпирический взгляд на сущностные элементы теории экономического роста 

 

Резюме 

Цель - исследование сущности элементов экономического роста, играющего важную роль в раз-

витии общества  

Методология - сравнительный и аналитический анализ, системный подход 

Результаты – проанализированы и обобщены исследования ученых-экономистов о сущности эко-

номического роста, полностью систематизированы его сущностные элементы с философской и эмпи-

рической точки 

Ограничения -  по причине различий в темпах экономического роста во времени и пространстве 

требуется более обширный анализ различных элементов (макроэкономических моделей), влияющих 

на его сущность и динамику  

Практическая значимость исследования – результаты исследования могут быть использованы в 

практической деятельности органов государственного управления, разрабатывающих и осуществля-

ющих экономическую политику государства 

Оригинальность и научная новизна исследования - анализ теории экономического роста с 

классической, неоклассической и современной точек зрения и оценка ее роли в решении социально-

экономических проблем общества 

Ключевые слова: экономический рост, национальный продукт, макроэкономическая политика, 

экономическое развитие, качество.  
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İQTİSADİ ARTIM NƏZƏRİYYƏSİNİN MAHİYYƏTİ VƏ 

MƏZMUN ELEMENTLƏRİNƏ FƏLSƏFİ – EMPİRİK 

BAXIŞ 
 

Abbaszade M. T. 

Philosophical and empirical view on the essence and content elements of the economic growth theo-

ry 

 

Abstract  

Purpose of the research - investigation of the essential elements of economic growth which plays a ma-

jor role in the development of society 

Methodology - comparative and analytical analysis, systematic approach 

Findings - thoughts of different scientists on the essence of economic growth are analyzed and general-

ized, its content elements are fully systematized from the philosophical and empirical point of view. 

Research limitations – due to the time and spatial differences in economic growth rates broader analysis 

of various content elements (macroeconomic models) influencing its essence and dynamics is required  

Practical implications – results of the research can be used in practical activity of  the government bod-

ies determining and implementing economic policy of the state 

Originality and scientific novelty of the study – the analysis of the economic growth theory from the 

classical, neoclassical and contemporary (modern) point of view and evaluation  of its role in the solution of 

socio-economic problems of society 

Keywords: economic growth, national product, macroeconomic policy, economic development, quality. 
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