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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi –Tədqiqatın məqsədi “region”, “rayonlaşdırma”, “regional iqtisadiyyat”

anlayışlarının mahiyyətini açmaqdan, regional iqtisadiyyatın vektorlarını, prinsiplərini, funksiyalarını,
yanaşmalarını tədqiq etməkdən ibarətdir.

Tədqiqatın metodologiyası –dialektik analitik, monoqrafik, abstrakt, məntiqi, iqtisadi-statistik,
riyazi-statistik, evristik, verifikasiya, konstruktiv hesablama və digər metodlardan istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın nəticələri – regional iqtisadiyyat mahiyyətcə məkanla bağlı olan iqtisadi həyatın
aspektlərinə xüsusi diqqət yetirən ərazi inkişafının iqtisadiyyatıdır.

Açar sözlər :region, rayonlaşdırma, iqtisadi rayon, regional nəzəriyyələr, regional iqtisadiyyat,
regional siyasət, regionalizm, regionun iqtisadi təhlükəsizliyi, regional proqnozlaşdırma.

GİRİŞ
Cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı həmişə

müəyyən ərazi ilə əlaqədardır,.Buna görə də
onun inkişafında məkan problemlərinin
öyrənilməsi, cəmiyyət haqqında elmlərin ta-
rixi kimi uzun tarixə malikdir. Cəmiyyətin
inkişafında məkan aspektlərinin öyrənilməsi
ilə bir çox elmlər, o cümlədən coğrafiya, de-
moqrafiya, sosiologiya, etnoqrafiya, hətta
ədəbiyyat da məşğul olur.Lakin regionları,
onların inkişafını və qarşılıqlı fəaliyyətini
öyrənən xüsusi elm-regional elm və ya
regionalistika mövcuddur.

Regional elm özünün predmeti kimi məkan
qurumlarının sosial-iqtisadi qurumlarının bü-
tün aspektlərini özünün predmetinə daxil edir
və onları daxili və xarici qarşılıqlı əlaqələrin
çoxluğu ilə mürəkkəb sistem kimi nəzərdən
keçirir.

Bununla belə, iqtisadi problemlər regional
sistemin bütün digər tərəfləri ilə sıx əlaqədə
və qarşılıqlı şərtlənmiş məkan inkişafının as-
pektlərindən biridir.

Beləliklə, regionalistikanın vacib tərkib
hissəsi kimi regional iqtisadiyyatın geniş və
hərtərəfli öyrənilməsinə ehtiyac duyulur.

“Region” anlayışının substansional
mexanizminə dair

Hər bir ölkənin ərazi xüsusiyyətləri
(akvatoriya, aerotoriya), eləcə də onun müx-
təlif əlamətlərə və ərazi ölçülərinə görə qeyri-

yekcinsliyi onun ərazilərə − regionlara
bölünməsini zəruri edir.

Region – bir sıra əlamətlərinə görə digər
ərazilərdən fərqlənən və onu (ərazini) təşkil
edən elementlərin qarşılıqlı asılılığına, bəzi
bütövlüyünə malik olan müəyyən ərazidir.

“Region” termini latın mənşəlidir (“regio”
– kökündən götürülüb) və “ölkə”, “diyar”,
“vilayət” kimi tərcümə olunur.

Region – tutumlu, çoxmənalı anlayışdır.
Ümumiyyətlə, iqtisadi ədəbiyyatda, o cüm-
lədən xarici ölkələrin iqtisadi ədəbiyyatında
region anlayışının yüzdən artıq tərifi var.
“Region” termininə və anlayışına yanaşmalar
müxtəlifdir.

İ.V.Arjenovski regionu “əmtəə və
xidmətlər istehsalının ixtisaslaşması ilə təkrar
istehsal prosesinin xarakterinin digər ərazilərə
münasibətdə ümumiliyi və spesifikliyi ilə”,
təsərrüfatın kompleksliliyi və bütövlüyü ilə,
region qarşısında duran vəzifələrin həllini
təmin edən idarəetmə orqanlarının mövcud-
luğu ilə xarakterizə olunan ölkənin bir
hissəsini ictimai əmək bölgüsü prosesində
ayırana kimi müəyyən edir [1, s. 186].

Oxşar fikirləri V.S.Bilçak və V.F.Zaxarov
da bölüşdürür. Onlar regionu mülkiyyətin bü-
tün formalarının istehsalının strukturu ilə əha-
linin, iş yerlərinin ərazi (vilayət, diyar, res-
publika) yerli idarəetmə orqanlarına malik
olan məkan və zaman vahidinin hesablamasın-
dan insanın mənəvi həyatının təmərküzləşməsi
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ilə xarakterizə olunan sosial-iqtisadi məkan
bütövlüyü kimi müəyyən edirlər [2, s. 245].

“Region” termininin müxtəlif tərifləri
mövcuddur:

1. Region dedikdə az və ya çox dərəcədə
yekcins təbii resurslarla, başlıca olaraq, təbii
resurslar kompleksinin müvafiq mövcud və
perspektivli maddi-texniki baza ilə, istehsal və
sosial infrastrukturla əlaqələndirilməsi əsasın-
da məhsuldar qüvvələrin inkişafının xarakte-
rik istiqaməti ilə iri ərazi başa düşülür;

2. Region – bir sıra əlamətlərinə görə digər
ərazilərdən fərqlənən və onu (ərazini) təşkil
edən elementlərin bütövlüyünə malik olan
müəyyən ərazidir;

3. Region – ölkənin təbii, sosial-iqtisadi,
milli-mədəni və digər şərtlərin ümumiliyinə
malik olan müəyyən ərazisidir.

Beləliklə, “region” anlayışı kifayət qədər
mücərrəd anlayışdır. Regionların müəyyən
tiplərinin ayrılması zamanı onun konkretləş-
məsi və məzmunlu şərh edilməsi həyata
keçirilir. Regionlar – tipoloji anlayışdır. Onlar
ərazidən müəyyən məqsədlərə və vəzifələrə
görə ayrılırlar.

“Region” termininin müəyyən edilməsində
B.Olin, T.Palonder, A.Lyoş, U.Ayzar böyük
töhfələr vermişlər. Regionun ayrılması zamanı
onlar onu nəzərdə tutmuşdular ki, söhbət
iqtisadi, idarəetmə, təbii-coğrafi meyarlar
əsasında ümumi mərkəzlə və ya bir neçə bir-
birini tamamlayan mərkəzlərlə sosioqrafik
vilayətin müəyyən edilməsindən gedir.

İqtisadi ədəbiyyatda ərazinin regionlara
bölünməsi rayonlaşdırma adlanır. Rayonlaş-
dırmanın bir sıra növləri var:
Ø İnzibati-ərazi;
Ø Ümumi iqtisadi;
Ø Problemli iqtisadi
Ø Nəzəriyyə və praktika iqtisadi

rayonların dörd tipini müəyyən etmişdir:
Ø Bir neçə vilayəti, muxtar respublikanı

əhatə edən əsas iqtisadi rayon;
Ø Bir qayda olaraq, bir vilayətdən,

diyardan, muxtar respublikadan ibarət olan
iqtisadi-inzibati rayon;
Ø Bir neçə şəhəri və inzibati rayonu

birləşdirən vilayətdaxili inzibati rayon;

Ø Bir qayda olaraq, eyni zamanda inzi-
bati rayon və ya şəhər olan yerli iqtisadi
rayon

Regional təkrar istehsal nəzəriyyəsinin
başlanğıc anlayışı “region” anlayışıdır. Elmi
ədəbiyyatda və gündəlik təcrübədə çox zaman
bu terminin sinonimləri qismində ərazi
sistemi, regional iqtisadiyyat, rayon və s. kimi
anlayışlardan istifadə olunur, lakin onların
məzmununda müəyyən fərqlər mövcuddur.
Ərazi vahidinin idarəetmə qərarlarının obyekti
olduğu, bu qərarların idarəetmə sisteminin
müxtəlif səviyyələrində − federal (ştat), regi-
onal (respublika, vilayət, diyar), bələdiyyə
səviyyələrində qəbul oluna bilən iqtisadiy-
yatda rayonlaşdırma zamanı böyük vəhdət,
ciddilik və hər bir səviyyənin statusunun
qanunvericilik və hüquqi cəhətdən möhkəm-
lənməsi zəruridir. Təsadüfi deyil ki, Avropa
İqtisadi Birliyi çərçivəsində bütün ölkələr
üçün ümumi olan “region” anlayışı işlənib
hazırlanmışdır. Bu zaman nisbi müstəqil
vahid kimi təsəvvür edilən ərazinin əlaməti
bütün milli iqtisadiyyatla sosial-iqtisadi vəh-
dəti hesab olunur. Bu mənada region-təkrar
istehsal prosesinin vəhdətini və bütövlüyünü
xarakterizə edən ölkənin xalq təsərrüfatının
ixtisaslaşmış ərazisidir. Beləliklə də, “region”
və “ərazi” sözləri həmin bütövün hissələrinə
aiddir. “Rayon”və “region” anlayışları isə
ümumi ərazinin bir hissəsini ifadə edərək
geniş mənada sinonimdirlər və məkanın bir
qədər məhdud hissəsi ilə əlaqədar istifadə
olunur.Beləliklə, region – komplekslilik,
bütövlülük, ixtisaslaşma və idarəetmə ilə, yəni
siyasi-inzibati idarəetmə orqanlarının möv-
cudluğu ilə xarakterizə olunan ölkənin inzibati
sərhədlərindəki ərazisidir.

Qərbdə regional nəzəriyyələr məktəbi kimi
rayonlaşdırma Almaniyada, İsveçdə, Böyük
Britaniyada, ABŞ-da və Fransada yaran-
mışdır:
Ø Almaniyada ənənəvi olaraq yerdəyişmə

nəzəriyyələrinə (Y.Tyunen, V.Launhart,
A.Veber, A.Predel, A.Lyoş, R.Qorts və b.) re-
gional artım problemlərinin tədqiqinə
(H.Zimbert) və ərazi inkişaf tənzimlənməsinə
(V.Kristaller, A. Lyoş) yüksək dərəcədə
diqqət verilmişdir;
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Ø İsveçdə 1920-1930-cu illərdə iqtisadi
fikrin Stokholm məktəbi çərçivəsində
T.Palonderin əsərləri çox geniş tanınmışdır.
Bir qədər sonra Q.Myurdal regional artımın
baza modellərindən birini yaratdı. İsveçin iqti-
sadçı alimləri arasında həmçinin T.Hegerst-
randı da qeyd etmək olar. Onun ərazi inkiş-
fının həm yerləşməsi, həm də tənzimlənməsi
kimi nəzəriyyənin inkişafında rolunu
vurğulamaq lazımdır;
Ø Britaniya məktəbi regional nəzəriyyənin

praktiki olaraq bütün sahələrini tədqiqatçılar
təmsil etmişdir (D.Smit, H.Riçardson,
S.Deninson, E.Robinson, Q.Kameron və b.).
Bu baxımdan o, Amerika məktəbi ilə oxşardır
(H.Hotelinq, R.Vernon, M.Storper, R.Uolker
yerləşmə nəzəriyyələrinin, C.Fridman, E.Taf-
fe regional artım nəzəriyyələrinin, E.Quver
ərazi inkişafının dövlət tənzimlənməsi
nəzəriyyələrinin inkişafına öz töhfələrini
vermişdilər);
Ø Fransız iqtisadçıları və iqtisadi coğra-

fiyaçıları sosial məsələlərə maraq göstərmiş,
regional nəzəriyyə sahəsində, xüsusilə urba-
nistika, “artım qütbləri” və “inkişaf oxları”
konsepsiyaları ilə əlaqədar elmi istiqamətlərin
inkişafına öz töhfələrini vermişlər (F.Perru,
J.P.Budvill, P.Potye) [3,s. 483].

Regional iqtisadiyyatın vektorları
Regional iqtisadiyyat bir elm kimi müxtəlif

analitik alətlərdən istifadə edir. Regional
iqtisadiyyatın analitik alətləri şərti olaraq bir-
birini qarşılıqlı tamamlayan iki başlıca sinfə
bölünür: regional iqtisadi təhlil metodları,
regional iqtisadiyyatın riyazi modelləri.

Regional iqtisadiyyat (mezoiqtisadiyyat
səviyyəsi) mikroiqtisadiyyatla (dövlətlə)
mikroiqtisadiyyat sahələri; müəssisələr və ev
təsərrüfatları arasında əlaqələndirici halqa
kimi çıxış edir, yəni bütün mikrosistemlərin
inkişafı üçün şərait yaradır və eyni zamanda
dövlətin iqtisadi siyasətinin əksinə getmir.

Regional iqtisadiyyatı iki aspektdən
nəzərdən keçirmək olar:
Ø Mini iqtisadiyyatın strukturunda ərazi-

istehsal kompleksinin təsərrüfat həyatının təş-
kili üsulu;
Ø İqtisadi münasibətlərin ərazi-funksi-

onal aspektlərini öyrənən elmi sahə

Ø Regionun əsas cəhətləri aşağıdakılar-
dır: bütövlük, komplekslik, ixtisaslaşma, ida-
rəetmə və iqtisadi müstəqillik.
Ø Regionun bütövlüyü regionun təbii-

resurs potensialından tamamilə səmərəli isti-
fadə edilməsi, müxtəlif sahələrin proporsional
əlaqələndirilməsi, sabit regiondaxili və regi-
onlararası istehsal və texnoloji əlaqələrin
formalaşması, insanların müəyyən həyat tərzi
ilə xüsusi birliyinin mövcudluğu deməkdir;
Ø Regionun təsərrüfatının kompleksliliyi

ilk növbədə regionun məhsuldar qüvvələrinin
tarazlığı, proporsional, əlaqələndirilmiş inki-
şafı deməkdir;
Ø Komplekslilik və bütövlük ölkənin

xalq təsərrüfatı çərçivəsində regionların nisbi
əlahiddələşməsi üçün zəmin yaradır. Bu onda
təzahür edir ki, təkrar istehsal əlaqələrinin bir
hissəsi bu ərazi ilə məhdudlaşır. Bunun
əsasında nisbi müstəqillik yaranır;
Ø Regionun idarə edilməsi ölkənin inzi-

bati ərazi bölgüsü ilə bilavasitə əlaqədardır.
Regionun iqtisadi müstəqilliyi regional

təsərrüfatçılıq səviyyəsinin səlahiyyətində
olan ən mühüm sosial-iqtisadi problemlərin
müstəqil və məsuliyyətli həlli üçün regionun
iqtisadi (ilk növbədə maliyyə) resursları ilə tə-
minatı dərəcəsini ifadə edir.

Regional iqtisadiyyatın problemi milli
iqtisadiyyatın iqtisadi inkişafının məkan
problemlərinin tətbiqi, onun həlli yollarının və
mexanizmlərin müəyyən edilməsidir [5].

Regional iqtisadiyyatın predmeti kimi
aşağıdakıları ayırmaq olar:
Ø Ərazi kəsiyində məhsuldar qüvvələrin

bütün elementlərinin və sosial infrastruktu-
runun inkişaf qanunauyğunluqlarının tədqiqi;
Ø Ümumi strategiya, sosial-iqtisadi inki-

şaf və ekoloji tələblər nəzərə alınmaqla mə-
suldar qüvvələrin səmərəli yerləşməsi istiqa-
mətlərinin təhlili, proqnozlaşdırılması və
əsaslandırılması;
Ø Ölkənin, onun regionlarının və

regionlararası iqtisadi əlaqələrin öyrənilməsi;
Ø Təsərrüfatın ərazi təşkilinin öyrənil-

məsi;
Ø Plan tənzimlənməsi, iqtisadi alətlərdən

istifadə edilməsi, bazar münasibətləri mexa-
nizmləri məsələləri daxil olmaqla ərazidə
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sosial-iqtisadi inkişafın idarəetmə problem-
lərinin işlənib hazırlanması.

Regional iqtisadiyyatın prinsipləri
Regional iqtisadiyyatın əsasında baza

prinsipləri durur. Bu prinsiplərə aiddir:
1. Varislik prinsipi. Hər bir region vahid

dövlətin bir hissəsini təşkil edir. Əgər regional
iqtisadiyyatın “oyunqaydaları” milli iqtisadiy-
yatın “oyun qaydalarına”uyğundursa, yəni
mövcud regional qanunlarla mərkəzi hökumət
qanunları arasında varislik varsa, əgər region-
ların maraqları bütövlükdə dövlətin maraq-
larına zidd deyilsə, deməli, regional iqtisadiy-
yat sabit inkişaf edəcəkdir;

2. Uyğunlaşma prinsipi. Regional iqtisa-
diyyat yerli xüsusiyyətləri nəzərə almalı,
regionun digər təbii-iqlim və başqa fərqli şər-
tinə uyğunlaşmaq qabiliyyətinə malik
olmalıdır;

3. Kompromis (güzəşt) prinsipi. Regional
iqtisadiyyat yerli maraqları maksimum nəzərə
almalı və onları aktiv reallaşdırmalıdır. Lakin
bəzi hallarda milli maraqlarla yerli maraqlar
arasında ziddiyyət yarana bilər. Bu halda
kifayət qədər çeviklik və kompromis
qərarların tapılması qabiliyyəti lazımdır;

4. Səmərəlilik prinsipi. Hər bir iqtisadiy-
yat, o cümlədən regional iqtisadiyyat sə-
mərəliliyə can atmalıdır. Bəzən region obyek-
tiv səbəblərə görə dotasiyalı ola bilər, lakin bu
halda regional iqtisadiyyat mexanizmi dota-
siyaların artırılmasına yox, əksinə, ərazinin öz
xərcini ödəməsini təmin edərək onu
(dotasiyanı) azaltmalıdır.

Regional iqtisadiyyatın funksiyaları isteh-
sal, bölgü, mübadilə və istehlak sahələrində
funksiyalara bölünür [4, s. 83]. Regional
iqtisadiyyatın fəaliyyət göstərməsinin əsas
məqsədi müvafiq regionun əhalisinin yüksək
həyat səviyyəsinin və həyat keyfiyyətinin tə-
min edilməsidir.

Regional inkişaf aşağıdakı məqsədlər
(çoxsaylı alt məqsədlərlə) sisteminə malikdir:
Ø Strateji fəaliyyət xarakteri (depressiv

vəziyyətdən çıxış, təsərrüfat potensialının
transformasiyası, üstün olaraq xarici-iqtisadi
fəaliyyətə meyletmə);

Ø Strateji cəhətdən stabil plan (mövcud
vəziyyətin qorunub saxlanması və dəstəklən-
məsi, təsərrüfat sferasında təkamül
dəyişiklikləri və s.);
Ø Regional idarəetmənin müxtəlif

sahələrinə oxşar tətbiq olunan elementlər;
Ø Orta müddətli sahə və institusional cə-

hətlər (sosial sferanın kommersiyalaşması, re-
gional məşğulluq xidmətlərinin yaradılması
və s.)

Bazis amillərinin genişlənməsi hesabına
regional iqtisadiyyat “regionalistika”ya trans-
formasiya olunmuşdur ki, bunun əsasında
hazırda respublikanın ali məktəblərində “re-
gionşünaslıq” fənni öyrənilir. Regional iq-
tisadiyyatın başlıca vəzifəsi bütövlükdə ölkə-
nin və onun ayrı-ayrı regionlarının iqtisadi
maraqları arasında ağlabatan kompromisin
elmi cəhətdən əsaslandırılmasından ibarətdir.
Regional iqtisadiyyat çərçivəsində aşağıdakı
problemlər tədqiq olunur:
Ø Ayrıca regionun iqtisadiyyatı;
Ø Regionlar arasında iqtisadi əlaqələr;
Ø Regional sistemlər (milli iqtisadiyyat

qarşılıqlı fəaliyyətdə olan regionların sistemi
kimi);
Ø Məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi;
Ø İqtisadi həyatın regional aspektləri;
Ø Regionun idarəetmə sisteminin model-

ləşdirilməsi;
Ø Regionda təsərrüfat fəaliyyətinin idarə

edilməsi və tənzimlənməsi mexanizmlərinin,
metodlarının təkmilləşdirilməsi.

Regional iqtisadiyyat struktur cəhətdən
mezoiqtisadiyyata aiddir və xüsusi təsərrüfat
qurumudur ki, onun mürəkkəbliyi formaları
çoxcəhətliliyi ilə təzahür edir.Regional iqtisa-
diyyat – istehsalın ərazi cəhətdən təşkilini öyrə-
nən iqtisadi elm sahəsidir. O, ayrı-ayrı re-
gionların təsərrüfatının bazar inkişafı ilə, onların
vahid iqtisadi məkana daxil olması ilə əlaqədar
iqtisadi hadisələri və prosesləri təsvir edir.

Regional iqtisadiyyatın təhlilinə iki əsas
yanaşma mövcuddur.

Regional iqtisadiyyata əsas yanaşmalar [6]

Region
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Dünya təsərrüfatı çərçivəsində                                        Dövlətin bir hissəsi

Dünya təsərrüfatı yanaşması  Geosiyasi yanaşma Ərazi-təkrar istehsal yanaşması
  (böyük səkkizlik ölkələri)    (yaxın yerləşən ölkələr)

Mənbə: www.gumer.info

Bəzi ölkələrdə, məsələn Rusiyada ərazi
sisteminin regional strukturu aşağıdakı kimidir.

Regional iqtisadiyyatın fəaliyyət göstərmə-
sinin məqsədi müvafiq regionun əhalisinin
yüksək həyat səviyyəsinin və həyat keyfiy-
yətinin təmin edilməsidir. Regional iqtisadiy-
yat üç əsas prinsipdən istifadə edilməsinə
əsaslanmalıdır: birincisi, regionun əhalisinin
tələbatlarının, formalaşan bazarların vəziyyəti

və dinamikasının, dövlətin və ayrı-ayrı
müəssisələrin maraqlarının ətraflı nəzərə alın-
ması, ikincisi, regionun iqtisadi strukturunun
daxili və xarici amillərə maksimum uyğunlaş-
ması üçün şəraitin yaradılması, üçüncüsü,
regional maraqların aktiv reallaşması.

Regional iqtisadiyyatın funksiyaları
Regional iqtisadiyyatın bir neçə funksi-

yasını ayırmaq məqsədəuyğundur.
Cədvəl №1

Regional iqtisadiyyatın funksiyaları [6]

Tətbiq
sahəsi

Məzmun

İstehsal Daxili və xarici bazarlar üçün regional proqramlar üzrə məhsul istehsalı və xidmət göstərilməsi;
ictimai malların istehsalı (avia xətlər, dəmir yolları və avtomobil yolları, təmizləyici qurğular,
yaşıllıq və s.), ictimai xidmətlərin göstərilməsi (turizm, təhsil, səhiyyə, mənzil, mədəni tədbirlər və
s.)

Qiymətin
əmələ

gəlməsi

Qiymət  və tariflərin  tənzimlənməsi, mümkün güzəştlərin  və cərimə sanksiyalarının işlənib
hazırlanması, vergi siyasətinin müəyyən edilməsi

Bölgü Regional mahalların formalaşması əmtəə və xidmətlərin bölgüsü
Mübadilə Əmtəə və xidmətlərin reallaşmasının stimullaşdırılması, satışdan sonrakı servis xidməti, reklamın

təşkili, ictimai informasiya, regional telekommunikasiya sistemləri, statistik göstəricilər bazası və
digər sistemin formalaşması

İstehlak İstehlakın rasional səviyyəsinin təmin edilməsi
Mənbə:www.gumer.info

Regional problemlərin təhlilinə çoxsaylı
yanaşmalar region anlayışının özünün və onun
funksiyalarının, regionların çoxlu sayda təsni-
fatının mövcudluğunu müəyyən etmişdir.
Eyni region yoxdur, çoxdan və ya yaxın
zamanlarda mənimsənilən, mərkəzi və peri-
feriya, əhalinin il və onun yaş, cins təşki-linin
çox və ya az olduğu regionlar vardır. Region-
lar məhsuldar qüvvələrin zənginliyinin səviy-
yəsinə, sosial struktura, xammal bazasının və
faydalı qazıntıların mövcudluğuna, yüksək
inkişaf etmiş sənaye, mədəni və paytaxt
mərkəzlərindən məsafəyə görə fərqlənir.

Azərbaycanın regional siyasətinin əsasında
milli strukturda regionların spesifikliyini nə-
zərə almaq, iqtisadi islahatların əsas istiqa-
mətlərini regional səviyyəyə keçirmək, yerli

idarəetməni və sahibkarlığı hərtərəfli dəs-
təkləmək, regional sosial-iqtisadi problemləri
həll etmək, təbii resurslardan səmərəli istifadə
etmək durur. Regional siyasətin həyata
keçirilməsi iqtisadi təhlükəsizlik prob-
lemlərinin həlli ilə sıx bağlıdır.Regionun
iqtisadi təhlükəsizliyi – iqtisadiyyatın cari və-
ziyyətini, onun inkişafının sabitliyini, da-
yanıqlığını və üstün inkişafını xarakterizə
edən şərtlərin və amillərin məcmusudur.

Regional proqnozlaşdırma metodologiya-
sının əsasında yalnız bütün dövlət sosial-iqti-
sadi sistem səviyyəsində yox, həm də onu
təşkil edən tərkib hissələri səviyyəsində fə-
aliyyət göstərən qanunların dərk olunması və
istifadə edilməsi durur. Regional proqnozun
strukturuna həm təkrar istehsal aspektləri,

http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
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həm də regionda istehsalın aqregirləşməsi və
yerləşməsinin müxtəlif səviyyələri daxildir.
Regional inkişaf proqnozlaşdırılması proq-
nostikanın və ərazi proqnozlaşdırılmasının
ümumi prinsiplərinə uyğun olaraq qurulur. Bu
prinsiplər arasında sistemlilik və əlaqələn-

dirmə, variantlılıq və fasiləsizlik, eləcə də
proqnozların verifikasiyası,etibarlılığı və də-
qiqliyi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Regional proqnozun ümumi strukturunu
aşağıdakı cədvəldən görmək olar.

Cədvəl №2
Regionun kompleks inkişaf proqnozunun strukturu [6]

Ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyası

Regionun kompleks inkişaf proqnozu
Sosial-demoqrafik

proqnoz
Ekoloji

proqnoz
Sahələrarası

komplekslərin
ərazi təşkili

Təbii resurs
potensialının proqnozu

Ərazi
proqnozu

İqtisadi-
nəqliyyat

əlaqələrinin
rasionallaşması

İqtisadi proqnoz İnformasiya
proqnozu

Regional
yerləşmə

sistemlərinin
formalaşması

Regional yerləşmə sistemlərinin formalaşması

Regional inkişaf strategiyasının seçilməsi
Mənbə:www.gumer.info

İqtisadi hesablaşmaların aparılmasının
toplu və ümumiləşdirilmiş aləti milli hesablar
sistemidir. Regional milli hesablar sistemi hər
şeydən əvvəl maliyyə resursları axını forma-
sında iqtisadi proseslərin bütöv nəzərdən
keçirilməsini təmin edir ki, bu da bazar tipli
iqtisadiyyatda baş verən proseslərin mahiy-
yətini açır. Milli hesablar sisteminin kompleks
toplu cədvəlləri həm makroiqtisadi hesab-
laşmaların aparılması zamanı, həm də proq-
nozun ayrı-ayrı bölmələrinin ümumiləşdiril-
məsi prosesində tətbiq oluna bilər. Regionun
sosial-iqtisadi inkişaf proqnozu regional
təsərrüfat kompleksinin fəaliyyət göstərməsi
və inkişafı xüsusiyyətlərini izah edən mü-
əyyən elmi nəzəriyyələrə söykənir. Bu iqtisadi
postulatlar milli iqtisadiyyat üçün də eynidir.
İqtisadi nəzəriyyələr içərisində U.Rostounun

iqtisadi artım pillələri nəzəriyyəsini,
neoklassik artım nəzəriyyəsini, Harrod-Domar
və Solou-Tinbergen modellərini, A.Lyuis mo-
delini, H.Generinin struktur dəyişiklikləri mo-
delini və s. göstərmək olar[7].

Göründüyü kimi “region” anlayışının sub-
stansional mexanizmi, regional nəzəriyyələr
məktəbi kimi rayonlaşdırma (Almaniya, İs-
veç, Böyük Britaniya, ABŞ və Fransa), re-
gional iqtisadiyyatın problemlərinin təhlili, re-
gional iqtsadiyyatın prinsipləri, funksiyalar,
regional iqtisadiyyatın təhlilinə yanaşmalar
yeni prizmada və paradiqmalar şəklində
öyrənilmişdir.

NƏTİCƏ
Məqalədə qoyulan məsələlərdən aşağıdakı

nəticələri çıxarmaq olar:

http://www.gumer.info/
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1. Beləliklə, regional iqtisadiyyatın tərifinə
müxtəlif prizmadan yanaşmaq olar.

Əvvəla, regional iqtisadiyyatın diqqət mər-
kəzində bir sıra problemlər durur ki, onları
aşağıdakı kimi ayırmaq olar:
Ø ayrıca götürülmüş regionun iqtisadiy-

yatı;
Ø regionlar arasında iqtisadi əlaqələr;
Ø regional sistemlər (milli iqtisadiyyat

qarşılıqlı fəaliyyətdə olan regionların sistemi
kimi);
Ø məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi;
Ø iqtisadi həyatın regional aspektləri.
Həqiqətən, sadalanan problemlər

məsələlərin əsas dairəsini təşkil edir və bunun
öyrənilməsi bilavasitə regional iqtisadiyyata
bağlıdır. Regional iqtisadiyyatın predmeti belə
müəyyən olunmalıdır, lakin onun çatışmazlığı
ondan ibarətdir ki, belə bir siyahı tam olmaya
bilər, çünki yeni problemlər yaranır.

2. Regional iqtisadiyyatın predmetinin
müəyyən edilməsinə digər yanaşma onun
predmetinin öyrəndiyi spesifik xüsusiyyətlərin
– məkan inkişafının ayrılmasından ibarətdir.

Regional iqtisadiyyatın predmeti resursla-
rın bölgüsünün və məhdud sayda səfərbərli-
yinin qeyri-bərabərliyi şəraitində ərazilərin
qarşılıqlı münasibətinin və sosial-iqtisadi inki-
şafının məkanca diferensiallaşmasının iqtisadi
aspektləridir.

Geniş mənada regional iqtisadiyyatın pred-
meti göstərilən məkan problemlərinin öyrənil-
məsi, onların həlli yollarının və mexanizm-

lərinin müəyyən edilməsi, eləcə də təqdim
olunan qərarların reallaşmasının nəticələrinin
qiymətləndirilməsidir.

3. Beləliklə, regional iqtisadiyyat –
mahiyyətcə məkanla bağlı olan iqtisadi
həyatın aspektlərinə xüsusi diqqət yetirən
ərazi inkişafının iqtisadiyyatıdır.

4. Bununla əlaqədar fundamental məsələ
məkan məsələsidir və o, iqtisadi təhlilə daxil
ola bilər. Regional iqtisadiyyat üzrə çoxsaylı
işlərə baxmayaraq, tədqiqatçılar etiraf edirlər
ki, cəmiyyətin inkişaf amili kimi məkanın for-
mallaşdırılmış təsəvvürünü hələlik almaq
mümkün olmayıb, buna görə də inkişafın mə-
kan problemlərinin tədqiqi bir sıra amillərin
nəzərə alınması yolu ilə həyata keçirilir ki,
onlar, bir tərəfdən, məkan təsirini əks etdirir,
digər tərəfdən, iqtisadi nəzəriyyənin termin-
lərində təsvir oluna bilər.
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