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Xülasə 
Məqalədə XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq Azərbaycanda  formalaşmada olan milli iqtisadiyyatın 

nəzəri problemlərinin elmi ədəbiyyatlarda əksi məsələsi işıqlandırılmışdır. Araşdırmalar zamanı həmçinin 

keçid dövrünün müasir anlamda məzmunu, transformasiya prosesinin dövrləşməsi, milli iqtisadi model 

məsələsi ilə əlaqədar Azərbaycan iqtisadi ədəbiyyatlarında dəyərləndirmələr də təhlil edilir. 

Açar sözlər: iqtisadi sistem, keçid dövrü, transformasiya,  milli iqtisadiyyat, iqtisadi model. 

 

GİRİŞ 

XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq post-

sovet məkanına daxil olan respublikalarda ol-

duğu kimi Azərbaycan Respublikasında da 

eyni zamanda iki proses,  milli iqtisadiyyatın 

formaşması və bazar iqtisadiyyatı müna-

sibətlərinə keçid prosesi bir-birinə paralel və 

bir-birini müşaiyət edərək baş vermişdir. 

Bu xüsusda öncə keçid dövrünün məz-

mununa, xüsusən də keçid dövrünün müxtəlif 

sivilizasiyalar kontekstində nəyi ifadə etdiyinə 

diqqət yetirmək yerinə düşərdi. Hələ qədim 

Misirdə, sonra orta əsrlərdə Qərbi Avropada 

cəmiyyətin inkişafında, nəhayət XX əsrin 20-

30-cu illərində sovet iqtisadi məkanında keçid 

dövrü kimi xrakterizə edilə bilən aralıq inkişaf 

mərhələləri olmuşdur. 

Ümumiyyətlə  keçid dövrləri və prosesləri 

fenomenal təzahürlər olmayıb, cəmiyyətin 

inkişafında labüd və daha çox  təkamül (evo-

lusiya) yolu ilə və bəzəndə sıçrayışlı (revolu-

siya) inkişaf proses kimi dərk olunmalıdır.  

 

 Keçid dövrünün müasir anlamda 

məzmunu 

   Keçid dövrünün müasir anlamda məz-

mununun dərk olunması baxımından keçid 

prosesinin Beynəlxalq Valyuta Fondu tərə-

findən işlənən və geniş hüdudlarda  qəbul 

olunan əsas tərkib elementlərinə diqqət yeti-

rilməsi yerinə düşərdi. Burada sözügedən 

elementlər  aşağıdakılardır:  

a) Qiymətlərin liberallaşması: bu proses 

qiymətlərin əksəriyyətinin azad şəkildə bazar 

tərəfindən formalaşmasını nəzərdə tutur və 

qiymətqoymanın strukturu ilə dünya bazarla-

rında baş verənlər arasında əlaqənin kəsil-

məsinə səbəb ola biləcək ticarət baryerlərinin 

minimallaşdırılması ilə müşayiət olunur.  

b) Makroiqtisadi stabilləşmə: ilk növbədə 

keçid dövrünün birinci fazasında yüksələn 

inflyasiyanın nəzarət altına alınması, dövlət 

büdcəsi üzərində maliyyə nəzarətinin və intiz-

amının təmin olunması, pul kütləsinin səmə-

rəli idarə olunması, kredit siyasətinin düzgün 

qurulması, tədiyyə balansının davamlı artımı-

nın təmin olunması nəzərdə tutulur.  

c) Özəlləşdirmə və müəssisələrin restruk-

turizasiyası: Bütün bunlar artıq Azərbaycanda 

reallaşıb. 

 Daha sonra  açar kəlmə kimi keçid dövrü-

nün iqtisadiyyatı anlayışının məzmunun mü-

asir tranzitologiya elminin dəyər və prinsipləri 

baxımından  şərh olunmasına ehtiyac vardır.  

Keçid dövrünün iqtisadiyyatı (economy in 

transition)- stasionar inkişaf vəziyyətində olan 

iqtisadiyyatlardan fərqli olaraq keçid dövrü 

iqtisadiyyatında yeni institutlar, yeni iqtisadi 

münasibətlər formalaşır, makro və mikroiq-

tisadi səviyyədə yeni inkişaf tendensiyaları 

özünü büruzə verir. Bütün bu proseslərin 

araşdırılması müasir elmi təfəkkürdə yeni 

istiqamətlərdən biri kimi  Tranzitologiyanın 

başlıca  məqsədi kimi müəyyənləşdirilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tranzitologiyanın bir 

elm kimi başlıca məqsədi siyasi və  iqtisadi 

transformasiyaları öyrənməkdir. Tranzitolo-

giya anlayışı ilk dəfə 1992-ci ildə Mişel 

Beravua (Michael Buravoi) tərəfindən təklif 

olunub. Burada planlı sosialist təsərrüfatçılıq 
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sistemindən bazar iqtisadiyyatı münasibət-

lərinə keçid məsələləri nəzərdən keçirilirdi. 

İqtisadi tranzitologiyada isə XX əsrin sonu və 

XXI əsrin əvvəllərində önəmli addımlar 

atılmışdır. Bu istiqamətdə araşdırma aparan 

dünyanın ən məşhur mütəxəssisləri qismində 

Y.Jefriz, R.Leyard, A.Oslund, Rusiyada 

E.Qaydar, A.İllarionaov,V.Mau və b. göstər-

mək olar. İqtisadi transformasiyanın ən 

prinsipial məsələlərindən biri keçidin hansı 

üsullarla 1) şok terapiyası, 2) tədricən təkamül 

yolu ilə həyata keçirilməsi ətrafında gedirdi. 

   Qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin son 

onilliklərindən etibarən cəmiyyətdə baş verən 

geosiyasi və geoiqtisadi dəyişikliklər sosialist 

düşərgəsinin dağılması və birqütblü dünyanın 

formalaşması ilə nəticələndi. Bu proses Şərqi 

Avropa ölkələrində daha çox iqtisadi sistemin 

dəyişdirilməsinə yönələn islahatlar kursu ilə 

müşayiət olunmuş, Rumıniyada vətəndaş 

qarşıdurmasına, keçmiş Çexoslovakiyada, 

Yuqoslaviyada mərkəzi dövlətin parçalanma-

sına və beynəlxalq hüququn yeni subyekt-

lərinin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. 

Sovet İttifaqında baş verən proseslərlə 

əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, burada XX 

əsrin 80-cı illərin sonlarından etibarən  milli 

azadlıq hərəkatları vüsətləndi və bu hərəkatın 

məntiqi nəticəsi kimi 1991-ci ildə Beloveesk 

sazişilə SSRİ-nin dağılması və müttəfiq 

respublikaların dövlət müstəqilliyi əldə etməsi 

kimi tarixi hadisələr baş verdi. 1989-1991-ci 

illərdə SSRİ-də sistemin fundamental 

dayaqlarını qorumaq şərti ilə həyata keçirilən 

kosmetik islahatlar kursu, tamamilə nəzərdə 

tutulan məqsədlərə tam əks olan,  sosialist dü-

şərgəsində keçid dövrünün əsasının forma-

laşmasına təsir edən siyasi proseslərin baş 

verməsinə zəmin yaratdı. Belə ki, proseslər 

Şərqi Avropa ölkələrində siyasi rejimin 

dəyişdirilməsinə, SSRİ-də isə bütün sahələrdə 

radikal dəyişikliklərə rəvac verdi. 

Keçid dövrünü yaşayan respublikamızda 

da transformasiya yönümlü iqtisadi islahatlar 

aparılmaqla, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması 

və inhisarsızlaşdırılması prosesi diqqəti cəlb 

edir. 

Müstəqillik illərində planlı iqtisadiyyatdan 

bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçid 

prosesində bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan 

üç vəzifə həll edildi. Buraya   1) makroiqtisadi 

sabitlik və  iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması, 

iqtisadiyyatın böhrandan çıxarılması, 2) bazar 

iqtisadiyyatı sisteminin institut və mexaniz-

mlərinin formalaşdırılması, 3) dayanıqlı 

iqtisadi artımın təmin olunması daxildir. 

Ümumiyyətlə qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 

respublikamızda keçid dövrü 80-ci illərin 

sonu və 90-cı illərin əvvəllərində başlamış,  

rəsmi olaraq prosesin başa çatmasını    

Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti cənab 

İlham Əliyev  yanvarın 18-də Nazirlər Kabi-

netinin 2009-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının 

yekunlarına həsr olunmuş iclasda elan edərək 

dedi:  “Mən bir müddət bundan əvvəl demiş-

dim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq öz 

keçid dövrünü başa vurdu. Bu həqiqətən də 

belədir. Biz artıq keçid dövrünün iqtisadiyyatı 

deyilik. Bunu şərtləndirən müxtəlif amillər 

vardır və bu gün bu barədə burada danışıldı. 

Biz tam şəkildə bazar iqtisadiyyatına keçmi-

şik. Azərbaycan iqtisadiyyatı liberal iqtisadiy-

yatdır, müstəqil, dayanıqlı, öz resurslarına 

güvənən, dünya birliyinə surətlə inteqrasiya 

edən iqtisadiyyatdır [1.]. 

 

Transformasiya prosesinin dövrləşməsi və 

Azərbaycan iqtisadi fikrində dəyərlən-

dirmələr 

Göründüyü kimi  keçid dövrünün ən baş-

lıca xüsusiyyətlərindən biri kimi ictimai-siyasi  

və sosial iqtisadi sistemin digər sistemə trans-

formasiyası prosesinin baş verməsi xüsusi 

olaraq qeyd olunmalıdır. Məhz bu baxımdan 

transformasiya prosesinin gedişatı və nəticələ-

ri ilə əlaqədar Azərbaycan iqtisadi ədəbiy-

yatlarında proqnoz və retrospektiv məzmunlu 

dəyərləndirmələr diqqəti cəlb edir. 

Müvafiq olaraq akademik səviyyədə Azər-

baycan iqtisadi fikrində səslənən fikirlərə diq-

qət yetirilməsi yerinə düşərdi. Ümumiyyətlə 

müstəqillik illərində Azərbaycan iqtisadçıları 

da  keçid dövrünün çox spektrli problemləri 

və bütünlükdə keçid dövrü ilə əlaqədar elmi 

araşdırmalar aparaq olduqca əhəmiyyətli 

dəyərləndirmələr etmişlər. Keçid dövrü ilə 

əlaqədar aparılan  elmi araşdırmalarda diqqə-

timizi cəlb edən istiqamətlərdən biri kimi 
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bütünlükdə transformasiya prosesinin dövrləş-

məsi hesab oluna bilər. Bu xüsusda öncə qeyd 

etmək yerinə düşərdi ki, müasir iqtisadi 

ədəbiyyatlarda postsovet məkanında keçid 

dövrünün nə zaman başlaması ilə əlaqədar 

yekdil fikir yoxdur. Bəzi qərb müəllifləri 

sözügedən  prosesin 80-ci illərin əvvəllərin-

dən, bəziləri 1985-ci ildən, digərləri 1991-ci 

ildən başlandığı fikrindədirlər. Amerikan 

iqtisadçıları 1989-1991-ci illəri marksist-

leninçi sosializmin dövlət sisteminin dağıl-

ması dövrü kimi xarakterizə edir. Rus alimləri 

isə keçmiş sovet imperiyasından yeni cəmiy-

yətə transformasiyasını mərhələlərə ayırır və 

müvafiq olaraq aşağıdakı xronoloji çərçivələri 

qeyd edirlər. Buraya   1)1985-1991-ci illər, 2) 

1991-1993-cü illər, 3) 1993-cü ildən sonrakı 

illər daxil edilirdi. Birinci mərhələ üçün 

keçmiş SSRİ-də mövcud sistemin təkmilləş-

dirilməsi məqsədi ilə aşkarlıq və demokrati-

yanın köməyi ilə yenidənqurmanın xas 

olduğu, ikinci mərhələnin 1991-ci ilin avqus-

tundan 1993-cü ilin oktyabrına qədər olan 

dövrü əhatə etdiyi və  bu mərhələdə mövcud 

siyasi sisteminin sındırılmasının başlanğıcı, 

sistem dəyişikliyi, SSRİ-nin dağılması, isteh-

salın aşağı düşməsi, bir çox təbəqələrin 

yoxsullaşmasının  baş verməsinin əsas səciy-

yəvi xüsusiyyətlər olduğu bildirilirdi.  Üçüncü 

mərhələnin isə  1993-cü ildə, Rusiya reallıq-

larında  yeni Konstitusiyanın  qəbul edilməsi 

ilə başlandığı iddia olunurdu. 

Azərbaycan elmi ədəbiyyatlarında da bu 

məsələ ilə əlaqədar fərqli fikirlər diqqəti cəlb 

edir. Bəzi analitiklər hesab edir ki, Azərbay-

canda transformasiya prosesi 1988-ci ildən 

başlamış və müvafiq olaraq aşağıdakı  mərhələri 

əhatə edir. Buraya  1) 1988-1991-ci illər, 2) 

1991-1993-cü illər, 3) 1993-cü ildən sonrakı 

illəri əhatə edən mərhələlər daxil  edilmişdir [7,  

s.36]. Lakin bizi daha çox iqtisadçı alimlərin 

fikirləri cəlb etdiyindən iqtisadi ədəbiyyatlarda 

səslənən fikirlərə bir qədər daha ətraflı diqqət 

yetirilməsi yerinə düşərdi. 

90-cı illərin əvvəllərindən etibarən Azər-

baycan iqtisadi fikrində transformasiya pro-

sesinin dövrləşməsi ilə əlaqədar proqnoz 

xarakteri daşıyan  elmi fikirlər səslənmişdir. 

Bu xüsusda  diqqətin akademik 

A.A.Nadirovun “İqtisadi inkişaf konsepsiyası 

üzərində düşüncələr” məqaləsindəki fikir-

lərinə yönəldilməsi yerinə düşərdi. 

A.A.Nadirov məqalədə yazırdı ki, bazar iqti-

sadiyyatına keçid üçün 3 mərhələnin olması 

vacibdir. Birinci mərhələ keçid dövrünə 

hazırlıq mərhələsi adlanır. Bu mərhələdə 

yenidənqurma dövründə zərər görmüş 

sahələrin bərpası, eyni zamanda yeni istehsal 

sahələrinin və mexanizmlərinin yaradılmasına 

çalışılmalıdır.  İkinci mərhələdə  bazar iqti-

sadiyyatı üçün tələb olunan infrastrukturlar 

yaradılmalı, üçüncü mərhələdə bazar iqtisa-

diyyatı şəraitində xalq təsərrüfatının fəaliyyət 

göstərməsini təmin etmək lazımdır [12, s.3-

14, №3-4, 1992]. 

  A.A.Nadirov sonrakı illərdə apardığı  

araşdırmalarında da bu məsələyə toxunub.  

A.A.Nadirov    XX əsrdə  Azərbaycan iqtisa-

diyyatının başlıca inkişaf meylləri əsasında 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf dövrlərini 

xarakterizə etmişdir. Bunlar 1) 1900-1920-ci 

illər, 2) 1920-1990-cı illər və bu mərhələdə 

1970-1985-ci illərin xüsusi yerinin olması, 3) 

90-cı illərdən sonrakı illəri əhatə edən dövrlər 

kimi qiymətləndirilmişdir. Tədqiqatçı tərə-

findən Azərbaycan iqtisadiyyatının üçüncü 

inkişaf dövründədə xüsusi mərhələlərin 

mövcudluğuna diqqət çəkilirdi. A.A.Nadirov 

elmi dəyərləndirmələrində bildirirdi ki, Azər-

baycan iqtisadiyyatının üçüncü dövrünün I 

mərhələsi 1991-1993-cü illərin ortalarına 

qədər olan müddəti əhatə edir. Bu mərhələ 

üçün Azərbaycan iqtisadiyyatının dərin tənəz-

zül dövrünü yaşaması xarakterikdir, II mər-

hələ 1993-1995-ci illəri əhatə edir, III mərhələ  

1996-cı ildən başlanır və eyni zamanda ikinci 

və üçüncü mərhələlər Azərbaycan iqtisadiy-

yatının sabitləşməsi və yeni inkişaf mərhə-

ləsinə keçməsi mərhələləri kimi də xarakterizə 

olunurdu [10, s.3-39, №3-4, 2000]. 

 AMEA-nın müxbir üzvü A.K.Ələsgərov 

da 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan 

Respublikasında keçid dövrü proseslərinin  3 

mərhələdə baş verəcəyini proqnozlaşdırırdı. 

A.K.Ələsgərov öz əsərlərində yazırdı ki, bazar 

iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçmək uzun 

illər və gərgin iş tələb edir və şərti də olsa 3 

mərhələni qət etmək lazım gələcəkdir. Birinci 
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mərhələdə iqtisadi böhranın qarşısı alınmalı, 

iqtisadi sabitləşməyə nail olunmalı, ikinci 

mərhələdə iqtisadiyyatın strukturu köklü 

surətdə dəyişdirilməli və təkmilləşdirməli, 

üçüncü mərhələdə müstəqil Azərbaycan 

Respublikası bazar iqtisadiyyatı münasibət-

lərinin yüksək pilləsinə qalxmalı, dünya 

təsərrüfat sistemində aparıcı yerlərdən birini 

tutmalıdır [2, s. 22] . 

Akademik Ziyad Səmədzadə “XXI əsrdə 

Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelinin əsas 

xüsusiyyətləri” məqaləsində keçid dövrünün 

başa çatması ilə əlaqədar Azərbaycan 

iqtisadiyyatında baş verən transformasiya 

prosesinin analitik dəyərləndirmələr əsasında 

dövrləşməsini vermişdir: 1) 1991-1993-cü 

illər, 2) 1994-1996-cı illər, 3) 1996-1999-cu 

illər, 4) 1999-2009-cu illər. 

S.İ.Səfərovda  “Azərbaycan iqtisadiyyatı 

keçid dövründə: problemlər və perspektivlər” 

məqaləsində  Azərbaycanda inzibati-komanda 

sistemindən bazar iqtisadiyyatı sisteminə 

keçid prosesinin üç mərhələni əhatə etdiyini 

yazırdı.  Birinci mərhələ 1992-1994-cü illəri 

əhatə edən  liberallaşdırma mərhələsi kimi 

qeyd olunurdu. Bu mərhələdə təsərrüfatçılığın 

inzibati formalarının dağıdılmasının, dövlətin 

iqtisadiyyatda və sosial sferada fəaliyyətinin 

məhdudlaşmasının diqqəti cəlb etdiyi, eyni 

zamanda  liberallaşdırma prosesinin qiymət-

lərin kəskin surətdə artmasına, inflyasiyanın 

güclənməsinə səbəb olması da xüsusi olaraq 

vurğulanırdı. 1994-1996-cı illər ikinci, sabit-

ləşmə mərhələsi, üçüncü mərhələ isə 1996-cı 

ildən sonrakı dövr, investisiyalar dövrü kimi 

xarakterizə olunurdu [14, s.28, №1-4, 1996].  

Ş. Q.Əsgərov  hesab edir ki, XX əsrdə 

Azərbaycan 5 keçid mərhələsini yaşamış, XX 

əsrin 90-ci illərində baş verən prosesləri 5-ci 

keçid dövrü, Moskvapərəst  Respublikasından 

Qərbpərəst Dövlətə keçid     (may 1992 - ci il) 

dövrü kimi xarakterizə etmişdir.                                         

İ.H.Alıyev öz araşdırmalarında inzibati 

amirlik sistemindən  bazar münasibətlərinə 

keçidin  birdən-birə baş vermədiyini, dövlətin 

həyata keçirdiyi  iqtisadi islahatların xarak-

terinə, sürətinə və sabitləşdirmə  prinsiplərinin 

seçilməsinə  uyğun müəyyən mərhələləri əhatə 

etdiyini xüsusi olaraq qeyd etmişdir [3, s.10]. 

N.M.Mustafayeva “Transformasiyalı iq-

tisadiyyatda makroiqtisadi proporsiyalar” adlı 

monoqrafiyasında bazar iqtisadiyyatına ke-

çidin 4 mərhələdə olması fikrini əsaslan-

dırırdı. O, eyni zamanda respublikada makro-

iqtisadi proporsiyaların dəyişilməsində yeni 

meylləri, xüsusən də neqativ meylləri təhlil 

etmişdir. N.M.Mustafayeva hesab edirdi ki, 

yaranma mənbələrinə görə kapital qoyuluşalrı 

arasında nisbətlər, əhalinin müxtəlif qrupları 

arasında gəlir fərqləri, idxal və ixracın 

quruluşca optimal olması, milli iqtisadiyyatın 

səmərəliliyi məsələsinə xüsusi diqqət yetiril-

məlidir. Bütün bunlar isə keçid və post keçid 

dövrlərinin başlıca vəzifələri hesab olunurdu 

[11, 276 s.].  

Yuxarıda deyilən  fikirlərin ümumiləşdiril-

məsi əsasında qeyd etmək lazımdır ki, Azər-

baycan iqtisadi ədəbiyyatlarında akademik 

müstəvidə transformasiya prosesi  əsasən üç 

mərhələni (yarım mərhələlərə bölünməklə)  

əhatə edən proses olması göstərilir, müvafiq 

olaraq bu mərhələlərdə əvvəlcə respublika iqti-

sadiyyatının böhrandan çıxması, iqtisadi sabit-

liyin təmin olunması və daha sonra dayanıqlı 

iqtisadi inkişafa  nail olunması kimi məq-

sədlərin müəyyənləşdirilməsi diqqəti cəlb edir. 

Azərbaycanda keçid və post keçid döv-

ründə milli iqtisadi modelin formalaşması 

xüsusiyyətləri iqtisadi ədəbiyyatlarda.  

Qeyd edildiyi kimi bütün postsovet 

məkanında olduğu kimi Azərbaycanda da XX 

əsrin sonlarına qədər inzibati-amirlik sistemi 

bərqərar olmuş, daha sonra 90-cı illərin 

əvvəllərindən bazar iqtisadiyyatı münasibətlə-

rinə keçid baş vermişdir. 

Hımin dövrdə bazar iqtisadiyyatı müna-

sibətlərinə əsaslanan milli iqtisadi modelin 

formalaşması prosesinə neqativ təsir göstərən 

müəyyən faktorlar var idi.  

 Iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsinin həd-

dindən artıq yüksək olması, leqal özəl sekto-

run demək olar ki,  olmaması; 

 Uzun illər ərzində bazar iqtisadiyyatının 

mövcud olmamağı; 

 Respublika iqtisadiyyatının periferik 

məzmun daşıması, strukturunun milli maraq-

ların deyil, imperiya mərkəzinin maraqları 

baxımından qurulması; 
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 Sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının beynəlxalq bazarlarda rəqabə-

qabiliyyətliliyinin həddindən artıq aşağı 

səviyyədə olması və s. 

Məhz bütün bunlar milli iqtisadi modelin 

formalaşması, iqtisadi modelləşdirmə məsə-

ləsinin Azərbaycan iqtisadi ədəbiyyatlarında 

vaxtaşırı gündəmə gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Müvafiq olaraq məsələ ilə əlaqədar  akademik 

müstəvidə dəyərləndirmələr xüsusi olaraq 

diqqəti cəlb edir və müvafiq olaraq H. 

Rüstəmbəyov, Ə.Ə.Məsimli, T.H.Hüseynov, 

Ə.Babayevvə digər iqtisadçıların milli iqtisadi 

model ilə əlaqədar elmi fikirlər xüsusi olraq 

qeyd olunmalıdır. 

H. Rüstəmbəyov “Azərbaycan iqtisadiy-

yatının modelinin formalaşdırılması: növlərin 

xarakteristikası və milli bənzərlik”- məqa-

ləsində liberal təmayüllü milli iqtisadiyyat 

modelinin (insanın maddi, mənəvi ehtiyac-

larının və davranış stereotipinin təmin olun-

ması) xüsusiyyətlərini təhlil edərək, liberal 

təmayüllü milli iqtisadi modeldə subyektlərin 

maraqlarının təşəbbüskarlarından asılı olaraq 

iki səviyyədə formalaşmasına diqqət çəkir: 

lokal (xüsusi, korporativ), milli. 

Daha sonra H.B.Rüstəmbəyov öz fikirlərini 

“Milli iqtisadi maraqlar” monoqrafiyasının 

VIII fəslində bir qədər daha ətraflı şərh 

etməyə çalışaraq, iqtisadiyyatın və iqtisadi 

inkişafın modelləşdirilməsi anlayışlarının 

məzmununu şərh edərək yazır ki, iqtisadiy-

yatın modelləşdirilməsi dedikdə subyekt, 

struktur, funksional aspektlərdə üzvü vəhdət 

halında olan orqanizmin modelləşdirilməsi 

başa düşülür. Bu zaman bütün cəhdlər xalq 

təsərrüfatının daxili vəhdətinin əldə olun-

masına yönəlib. Əsas məqsəd bir biri ilə 

qarşılıqlı əlaqədə olan halqaların  öz iqtisadi 

əsasları üzərində inkişafına nail olunmasıdır.  

İkinci halda perspektiv məqsədlər əsas götü-

rülərək əsas məqsədin qısa müddətdə təsər-

rüfat əlaqələrinin rasional inkişafının təmin 

olunmasıdır [13, s.215].  

Daha sona  Rüstəmbəyov  modelləşdirmə 

anlayışı üzərində dayanaraq yazır ki, model-

ləşdirmə nəzəriyyədir. Burada tavtalogiya ola 

bilməz...sosial iqtisadi orqanizmin olduqca 

mürəkkəb strukturu var. Burada çoxsaylı 

komponent və qüvvələrin qarşılıqlı əlaqələri 

nəzərə alınmalıdır. ...Keçid dövründə xüsusi 

məqamlar qismində qeyd olunurdu ki, 1) 

sosial iqtisadi inkişaf kursu hazırlanmalı və 

seçilməli, 2) məqsədlərə nail olunması vasitə-

ləri düzgün seçilməli a) iqtisadi orqanizmin 

bir bütöv halında təkrar istehsalı –ayrı-ayrı 

sahələrin, sferaların yaxud regionların inkişafı 

seçilməli, 3) daxili təsərrüfat həyatı ilə xarici 

əlaqələr uzlaşdırılmaldı [13, s.217-219]. 

Monoqrafiyanın sonunda fikirlərini ümumi-

ləşdirərək Rüstəmbəyovr yazır ki, hər bir 

model təşəkkül tapmış sistem kimi  gələcəyə 

yönəlib, dəyişikliklərin həyata keçirilməsi 

üsul və yollarının seçilməsi bir sıra faktor-

lardan, siyasi dünyagörüşdən asılıdır [13, 

s.234].  Tədqiqatçı eyni zamanda Azərbaycan 

milli iqtisadi modelinin spesifik cəhətləri 

qismində- bazar münasibətlərinin milli zəmin-

də, humanist istiqamətinin bərqərar olması, 

beynəlxalq əmək bölgüsü və istehsal 

kooperasiyasında layiqli yer tutmasının xüsusi 

olaraq nəzərə alınmasını qeyd edir [15]. 

Ə.Ə.Məsimlinin də Azərbaycanın iqtisadi 

modelinin inkişaf perspektivləri ilə əlaqədar 

fikirləri  diqqəti cəlb edir. Dəyərləndirmələrdə 

maraqlı məqam kimi qeyd olunmalıdır ki, 

tədqiqatçı tərəfindən 90-cı illərlə 2000-ci 

illərin əvvəllərində Azərbaycan iqtisadiy-

yatında baş verən proseslər müqayisəli şəkildə 

təhlil olunaraq qeyd edilir ki, “hazırda 

Azərbaycan iqtisadi yüksəlişinin pik 

mərhələsini yaşayır. Ölkədə 2005-ci ildə 

26,4% və 2007-ci ildə 34,5% iqtisadi artım 

baş verib. Bu cür  qeyri-adi dinamika 1991-

1995-ci illərin transformasiya itkilərinin 

1996-cı ildən başlanan kompensasiya prose-

sinin başa çatmasına və həm də iqtisadi artım-

dan iqtisadi inkişafa keçməyə imkan verib.... 

Məqalədə diqqəti cəlb edən fikir üç amil 

prinsipinə əsaslanan iqtisadi inkişaf modelinin 

tətbiqinin məqsədəuyğunluğu fikrinin əsaslan-

dırılmasıdır. 

Burada optimal inkişaf modelinin forma-

laşmasında tarixi, mədəni, mənəvi, psixoloji 

xüsusiyyətləri və davranış amilləri  [1) azad 

sahibkarlıq, 2) azad rəqabət, 3) azad qiymət-

lər] nəzərdən keçirilir. Məqalədə həmçinin üç 

amil prinsipinə əsaslanan iqtisadi inkişaf 
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modelinin əsas məqsəd və funksiyaları (insan 

kapitalından, resurs potensialından, Azərbay-

canın geosiyasi mövqelərindən istifadə etmək-

lə iqtisadi inkişafa və həyat səviyyəsinin yük-

səldilməsinə nail olunması), iqtisadi meyarı 

(Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksəlişi şəra-

itində rəqabət və səmərəliliyinin artırılması);  

sosial meyarı (həyat standartları və elm, 

təhsil, səhiyyə, əhalinin bir sıra sosial təminat 

sahələrinin səviyyəsinin yüksəldilməsi) nə-

zərdən keçirilir. Azərbaycanda uzunmüddətli 

perspektivdə dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail 

olunması üçün islahatların dərinləşdrilməsi, 

struktur dəyişikliklərinin sürətləndirilməsi, 

iqtisadi diversifikasiya və modernləşdirmənin 

həyata keçirilməsi, insan kapitalından, resurs 

potensialından və ölkənin inteqrasiya imkan-

larından  səmərəli istifadə olunması təklif 

olunurdu [8, s.27-32, №3, 2007]. 

T.H.Hüseynov “Azərbaycanda milli iqti-

sadiyyatın inkişaf modeli və onun xüsusiyyət-

ləri”  məqaləsində yazır ki, “iqtisadi ədəbiy-

yatlarda milli iqtisadi inkişaf modeli dedikdə 

cəmiyyətin məqsədi, inkişaf istiqamətləri, 

onlara nail olunmasının metod və vasitələri  

başa düşülür.  Milli inkişaf modeli hər bir 

ölkədə dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

Daha sonra T.Hüseynov ABŞ, İsveç, 

Almaniya, Yaponiya, Cənubi Koreya model-

lərindən bəhs edir, onların fərqli cəhətlərinə 

diqqəti  cəlb edir.  

  ABŞ modelində sahibkarlığın stimullaş-

dırılması, əsas prinsipin əhalinin varlanması 

olduğu, İsveç və Alman modellərinin sosial 

yönümlülüyü ilə seçilməsi, Yapon və Cənubi 

Koreya modellərində milli mənafeyin hər 

şeydən üstün hesab olunması xüsusi olaraq 

qeyd olunurdu.  

Daha sonra Azərbaycan Respublikasında 

milli iqtisadi modelinin formalaşması zamanı 

diqqət yetirilməsi vacib hesab edilən məsə-

lələrə toxunulur. Sözügedən məsələlər qismin-

də  aşağıdakılar qeyd olunur: 

1) Yeni inkişaf mərhələsi, yeni iqtisadi 

siyasətin reallaşdırılmasını tələb edir; 

2) İşsizlik və yoxsulluğun aradan qaldırıl-

ması; 

3) Xarici amillərdən asılılıq ləğv edilməli; 

4) İdxalı əvəz edən ixrac yönümlü iqtisadi 

siyasətin yürüdülməsi; 

5) Milli prioritetlərin seçilməsi; 

6) Daxili bazarın qorunması [6, s. 47-65, 

№2, 2006]. 

Ə.Babayev dərc edilmiş elmi əsərlərində 

müasir dünyada mövcud iqtisadi modelləri 

qruplaşdırır: liberal, sosialyönümlü, sosial-

demokrat, tənzimlənən model və s. (Amerika 

liberal modeli, sosialyönümlü bazar iqtisadiy-

yatına əsaslanan alman modeli, İsveç (Skan-

dinaviya) sosial-demokratik modeli, tarixi və 

milli xüsusiyyətləri özündə ehtiva edən, 

tənzimlənən yapon bazar modelləri). 

Sözügedən modellərin əsas xüsusiyyətlərini 

qeyd edərək, Azərbaycanda milli iqtisadi mo-

delinin üç mühüm amilinə xüsusi diqqət 

yetirir: 1) millətin tarixi-etnik köklərinin ol-

ması, 2) dövlətin iqtisadi müstəqilliyini təmin 

edən real təsərrüfat sisteminin təşəkkül tap-

ması, 3) dünya iqtisadiyyatının qloballaşması 

prosesinin müasir meyllərinə adoptasiya 

olmaq qabiliyyəti. Tədqiqatçı formalaşmaqda 

olan milli iqtisadi modelin əsas xüsusiyyətləri 

kimi aşağıdakıları qeyd edir: 

Azərbaycanda 1) mülkiyyət plüralizmi var, 

2) iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən daha güclü 

tənzimlənməsi var, 3) tənzimlənmə mikro və 

makro səviyyədədir, 4) sosial yönümlü iqti-

sadiyyat, 5) azad rəqabətin dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi, 6) işsizliklə güclü mübarizə 

tədbirləri gerçəkləşdirilir [5]. 

Əlican Babayev “Azərbaycan iqtisadiyyatı-

nın milli modeli: əsas cəhətləri və xüsusiy-

yətləri”  adlı digər məqaləsində öncə dörd 

anlayışın məzmununu təhlil edir: 

1. milli iqtisadiyyat- ölkənin, dövlət quru-

munun iqtisadiyyatı, həmçinin bir sıra xarak-

teristikaları özündə ehtiva edən ümumi an-

layışdır; 2.  milli iqtisadi sistem-milli iqti-

sadiyyatın tam sistemli olmasını, onun nəzəri 

simasını (elmi kateqoriyalar sistemini) ifadə 

edir; 3. milli iqtisadi quruluş- milli iqtisadiy-

yatın sosial-iqtisadi təbiətinin (mahiyyətinin) 

əksi olub, ölkədə müvafiq olan koordinasiya 

və mənimsəmə üsullarında açılır; 4. milli 

iqtisadi model- müəyyən (standart) iqtisadi 

sistemin özünəməxsusluğunun, universal 

sosial-iqtisadi qanun  və meyllərinin reallaşdı-
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rılmasının əksidir.   Daha sonra məqalədə 

ABŞ, İsveç, Almaniya, Yaponiya, Malayziya, 

Çin iqtisadi modelləri fərqli modellər kimi 

səciyyələndirilir.  

Konkret olaraq Azərbaycanla əlaqədar 

müəllif yazır ki, bir çox səbəblərdən liberal 

bazar iqtisadiyyatı modeli Azərbaycanda tət-

biq edilə bilməz. Səbəblər qismində bildirir 

ki, sovet dövrünün kollektivləşdirilməsi xal-

qın mentalitetini formalaşdırmışdır. Azərbay-

canda iqtisadi model seçilərkən bununla 

hesablaşmaq lazımdır. İkincisi keçid dövründə 

əhalinin əksəriyyəti gəlirlərinin səviyyəsinə 

görə liberal modelə uyğun sosial nemətlərin 

ödənişli  əsaslarla reallaşdırılmasına tab gətirə 

bilmir. Üçüncüsü Azərbaycanda dövlətin rolu 

liberal model üçün səciyyəvi olan iqtisadiy-

yatın “gecə keşikçisi” vəziyyətinə istiqamət 

götürə bilməz. .. müəllif hesab edir ki, Azər-

baycanın seçimi İsveç və Almaniya bazar 

iqtisadiyyatı modelləri arasında olmalıdır [4, 

s. 9-20, № 3, 2011]. 

 F.F.Mustafayev “İqtisadi sistemin trans-

formasiyasının əsas modelləri və ümumi qa-

nunauyğunluqları” məqaləsində nəzəri və 

praktiki cəhətdən dünyada  mövcud olan 

keçid modellərinin aşağıdakı variantlarını 

təhlil edir: 1) özəl mülkiyyətin və bazarın in-

kişafına əsaslanan avtoritar  sistemin yaradıl-

ması modeli. Onun nümunəsi kimi 1970-

1980-ci illərdə Çilidə bərqərar olan iqtisadi 

modeli göstərir. Burada siyasi sferada av-

toritaizmlə yanaşı monetarizm prinsipi əsa-

sında fəaliyyət göstərən  iri kapitalın azad in-

kişafı üçün mövcud şərait xüsusi ilə qeyd olu-

nurdu; 2) köhnə avtoritar bürokratik  rejimin 

və amirlik sosial-iqtisadi  sisteminin dondu-

rulmasına əsaslanan, modifikasiya və islahat-

lara bərqərar olan  model; 3) radikal trans-

formasiyalarla- sivil və sosial yönümlü sis-

temin bərqərar olması.  Məqalədə diqqəti cəlb 

edən mühakimələrdə həmçinin  qeyd olunurdu 

ki, “Azərbaycana qarşı uzun illər düşünülmüş 

dağıdıcı fəaliyyətlərin nəticələrini qısa 

müddətdə, həm də zorakılıqla aradan qal-

dırmaq mümkün deyildir.... və  bu baxımdan 

milli iqtisadiyyatın problemlərin artmasına sə-

bəb olan bir sıra faktorlara da diqqət yönəldil-

mişdir [9, s.244-250, №1, 2008].  

Yuxarıda göstərilən fikirlərin ümumiləş-

dirilməsi  əsasında qeyd etmək olar ki, milli 

iqtisadiyyatın inkişaf spesifikası və xüsusiy-

yətlərinə uyğun olaraq Azərbaycan iqtisadi 

fikrində də milli iqtisadi modelin nəzəri meto-

doloji məsələləri ilə əlaqədar təsəvvürlər sis-

temi təşəkkül tapmışdır.  
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Резюме  

       В статье рассматриваются некоторые доводы и рассуждения в экономической ли-

тературе относящиеся к процессу формирования Азербайджанской национальной эконо-

мики начиная с 90-х годов ХХ столетия. Анализируется содержание переходного периода, 
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