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Dayanıqlı inkişafla bağlı formalaşan nəzəri-konseptual baxışlar, mövcud fərqliliklər 

və onların qiymətləndirilməsi 

 

Xülasə 

    Müasir inkişaf dayanıqlılıq konsepsiyasını qabardaraq, iqtisadi və sosial inkişafın da bu 

əsasda qurulmsını zəruriləşdirir. Məqalədə, dayanıqlı inkişafla bağlı nəzəri-konseptual 

baxışlar tədqiq olunur, bu sahədə mövcud olan fərqli cəhətlər üzə çıxarılır. Nəticə olaraq, 

dayanıqlı inkişafla bağlı nisbətən geniş səpgili yeni baxışlar əsaslandırılaraq, irəli sürülür. 

Açar sözlər: dayanıqlı inkişaf, iqtisadi inkişaf proqramları, sosial-iqtisadi və ekoloji inkişaf 

 

Giriş 

     XX əsrin əvvələrindən başlayaraq nüfuzlu siyasətçilər, alimlər və sosial hərəkatların 

liderləri iqtisadi inkşaf modellərinin təbii resurs və potensiallar nəzərə alınmaqla qurulmasını 

daha geniş şəkildə əsaslandırmağa başlamışlar. İqtisadi inkişafın sürətləndiyi son yüz il eyni 

zamanda maddi və mənəvi resursların ciddi şəkildə aşınması və bərpasının ləngiməsi ilə 

müşahidə olunmaqdadır. Və bu meyillər  mövcud olan iqtisadi nəzəriyyələrdə öz müxtəlif 

yanaşma tərzi ilə ifadə olunmaqla, qiymətləndirilməkdədir. İqtisadi inkişafa olan ənənəvi 

baxışların artıq daha yeni, dayanıqlılıq baxımından qurulması zərurəti yaranmışdır. Çünki, bu 

yalnız müasir nəzəri-konseptual yanaşma tərzi deyil, həm də gələcək nəsillər üçün gözəl və 

etibarlı (sosial, iqtisadi və ekoloji) mirasın qorunub saxlanması baxımından da zəruridir.  

XX əsrin birinci yarısında dayanıqlı inkişaf üzrə formalaşan konseptual baxışlar 

      Teodor Ruzvelt 1907-ci ildə ABŞ konqresinə müraciətində bəyan etmişdir ki, “təbii 

resursların düşünülməmiş, səmərəsiz və amansızcasına istifadəsi, istismarı nəticə etibarı ilə 

onların dağıdılmasına gətirib çıxarmaqla, yer kürəsinin məhfini danılmaz edəcəkdir, belə 

inkişaf həm də bizim iqtisadiyyatımızın çiçəklənməsinə, davamlı artımaına müəyyən 

müddətdən sonra əks təsir göstərməklə, gələcək nəsillər üçün pis bir mirasın qoyulmasına 

səbəb olacaqdır” (7). Oxşar, əsaslandırılmış konseptual baxışları N.İ.Buxarində ifadə etməklə, 

yazırdı ki, “insan cəmiyyəti təbiət üzərində hökmranlığa cəhd etməməlidir, əksinə onun zəruri 

resurslarından səmərəli istifadə etməklə ətraf mühitə uyğunlaşmalı və onunla öz istehlakı 

arasında tarazlığa nail olmalıdır” (4).  

       Müasir və gələcək dövrlərin mövcudluğu və inkişafı ilə bağlı, yəni müasir dayanıqlı 

inkişaf üzrə konseptual baxışların formalaşmasında sovet alimi, mütəfəkkir, noosfera 

haqqında təlimin banisi Vladimir Vernadskinin rolu əvəzsizdir.  O, yeni elmin - 

biogeokimyanın əsasını qoymuş və geokimyaya böyük töhfələr vermişdir. Vernadskinin 

fəlsəfi irsindən ən böyük möhtəşəmliyi noosfera haqqında doktrinadır. Alimin belə konseptual 

baxışları xüsusilə onun apardığı tədqiqatların bəşəri əhəmiyyətini bir daha göstərir “insan 

cəmiyyəti bütövlükdə götürüldükdə güclü qeoloji qüvvəyə çevrilir. Və onun, düşüncələrinin 

və əməyinin qarşısında belə bir sual daim durur: insanların vahid sərbəst baxışlarına və 

maraqlarına görə biosferi necə qurmaq mümkündür” (20; 22). Alim iqtisadi inkişaf, böhranlar 

və digər amillər nəzərə alınmaqla qlobal ekoloji problemlərdən, fəsadlardan qaçılması üçün - 

dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları insan fəaliyyətinə planetar səpgidən yanaşmağa çağırdı. 

Məhz belə baxışlar da dayanıqlı inkişafın formalaşmasına öz müsbət töhfəsini vermişdir. 



 1 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                                                                              
© www.economics.com.az 

6 

Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu. Dayanıqlı inkişafla bağlı formalaşan nəzəri-konseptual 

baxışlar, mövcud fərqliliklər və onların qiymətləndirilməsi. səh. 5-20 

          XX əsrdə dünya evində qlobal yaşam problemlərinin güclənməsi prosesi yeni və 

mühüm cağırışların qəbulunu, müasir nəzəri konsepsiyanın yaranmasını zəruriləşdirirdi. 

Yuxarıda qeyd edilən və digər bu qəbildən olan konseptual baxışlar, xüsusilə də iqtisadi 

inkişafın təbii resursların potensial imkanları nəzərə alınmaqla qurulması ilə bağlı  

əsaslandırmalar belə yeni nəzəriyyələrin yaranmasının özülünü qoymuşdur. Əminliklə 

göstərmək olar ki, “dayanıqlı inkişaf nəzəriyyəsi”nin əsaslı formalaşma və inkişaf mərhələsi 

məhz bu dövrdən, daha dəqiq ifadə etsək XX əsrin ikinci yarsından başlanmışdır. 

       Mövcud nəzəriyyənin nümayəndələrinin baxışlarında hansısa mənada ziddiyətlər və 

fərqliliklər olmasına baxmayaraq, onların birləşdiryi vahid və əsas konseptual yanaşmanı belə 

ifadə etmək mümkündür “iqtisadi sistemlərin perspektiv inkişaf trayektoriyası – təbii mühiti 

və onun resurslarını məhv etməkdən uzaq olmaqla, bu imkanların mütərəqqi balanslaşdırılmış 

dinamik istifadəsinə əsaslanmlıdır”. Həmçinin, dayanıqlı inkişafla iqtisadi inkişaf 

nəzəriyyələri arasında bu baxımdan kifayətqədər bağlılıqlar mövcuddur. 

          Dayanıqlı inkişafın özülünü ilk növbədə insan və insanın təmsil olunduğu cəmiyyətin 

davamlı və uzun müddətli inkişafı ilə sıx bağlamaq zəruridir. Çünki, iqtisadi inkişafın əsasını 

məhz insan amili, onun sağlamlığı, maddi, mənəvi və yüksək psixoloji tələblərinin ödənilməsi 

təşkil etməlidir. Belə mühüm mövqe istər alimlərin, praktiklərin, istərsədə cəmiyyətlərin, 

dövlətlərin başlıca prinsipal mövqeləri ilə daha çox uyğunluq təşkil edir. Bu baxımdan BMT-

nin və onun qurumlarının insan inkişafı mövqeyi dedikdə, insan həyatının bütün 

mərhələlərində adamların daha geniş seçimlərə malik olmasının təmin edilməsi prosesi 

aşılanılır. Və “insan inkişafı uzun, sağlam və yaradıcı həyat sürmək, dəyər verilən məqsədlərə 

nail olunmaq və hamı üçün ümumi olan planetdə ədalətli yaşamaq baxımından təsbit olunur” 

(19). Təbii ki, iqtisadi inkişafın artımı və sürətlənməsi də məhz - bu mövqedən çıxış 

edilməklə başa düşülməlidir, yəni hər şey insan tələbatlarının təmin edilməsi kimi. Dayanıqlı 

inkişafın bünövrəsi də insanın sağlam və inkişada olan bu günü və gələcəyi ilə bağlıdır. 

Dayanıqlı inkişaf üzrə konsepsiyalara baxışlar və onlar arasında fərqlilikllər 

     Geniş və beynəlxalq məqamlardan yanaşdıqda “dayanıqlı inkişaf” nəzəriyyəsinin 

fundamental əsasının formalaşmasında və inkişafında Q.Deylinin, C.Forresterin, 

D.X.Medouzanın, D.L.Medouzanın, B.Berensanın, E.Pestelin əsərləri və yüzdən artıq 

mütəxəssisi birləşdirən Roma klubunun digər üzvlərinin tədqiqatları başlıca rol oynayır.  

        Əsası italiyalı iş adamı və sənayeçisi Aurelo Peççi təfəindən qoyulan Roma klubu təbii 

mühitin, ekoloji durumun tədqiqində və bu əsnada da dayanıqlı inkişaf nəzəriyyəsinin 

meydana çıxmasında mühüm rol oynamışdır. Xüusilə də, keçən əsrin 70-ci illərindən 

başlayaraq klubun üzvləri tərəfindən aparılmış tədqiqatlar nəticəsində 200 məruzə nəşr 

edilmişdir ki, bunların sırasındada “İnkişafın hədləri” xüsusilə nəzəri baxımdan əhəmiyyət 

kəsb edir (21; 37).   Müvafiq tədqiqat daha çox dinamik sistemin əsaslarını əks etdirməklə, bir 

növ - iqtisadi və ekoloji proseslərin qarşılıqlı inkişaf modelinin nəzəri-metodoloji bazasının 

yaradılmasına əsaslı şəkildə təsir etmişdir. Hesab etmək olar ki, artıq qloballaşan dünyada 

ciddi ekoloji və iqtisadi problemlərdən qaçılması üçün bu tədqiqat da əsas götürülməklə, yeni 

dayanıqlı inkişaf nəzəriyyəsinin qəbulu danılmaz olmuş və həmin dövrdən başlayaraq onun 

yaradılması üzərində səylər daha da artırılmışdır. Və qətiyətlə qeyd etmək mümkündür ki, 

belə möhtəbər təşkilat tərəfindən qəbul edilən konseptual yanaşmalar, tövsiyyəvi metodik 

sənədlər halhazıradək bir çox dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların dayanıqılı inkişaf  

proqramlarında, strategiyalarında və proqnozlarında əsas olaraq nəzərə alınmaqdadır. 

MDB məkanında iqtisadi inkişaf nəzəriyyəsinin formalaşmasına və inkişafına əsas 

töhfə verən alimlərdən biri kimi akademik V.A.Koptyuqun araşdırmaları xüsusilə qeyd 

edilməlidir. Alimin və onun rəhbərlik etdiyi tədqiqatçıların səyi ilə 1996-cı ildə “Rusiya 

Federsiyasının iqtisadi inkişafa keçid konsepsiyası” hazırlnamışdır (12). Konsepsiyada 
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dayanıqlı inkişafa olan yanaşma bu formada əks olunur: “dayanıqlı inkişafa keçid indiki və 

gələcək nəsillərin tələbləri və istehlakı məqsədilə sosial-iqtisadi inkişafın təminini və  ətraf 

mühitin, təbii resurs potensiallarının qoruyub saxlanmasını və bu sahədə münbit mühtin 

yaradılması üzrə birgə balanslaşmış qərarların qəbul edilməsini ifadə etməlidir”.  

     İqtisadi ədəbiyyatlarda və müxtəlif informasiya mənbələrində “dayanıqlı inkişaf”a 

müxtəlif yanaşmalar bildirilir və bu səpgidən onun mahiyyət açıqlaması verilir. Lakin, müxtlif 

məna və məntiqi açıqlamalaraına baxmayaraq çoxistiqamətli istifadə mahiyyətinə, 

əhəmiyyətlilik kateqoriyasına görə onun iki başlıca konseptual istiqqaməti xüsusilə 

qiymətləndirilir. 

     Birinci istiqamət, V.İ. Vernadskinin “noosfer”lə bağlı tədqiqatlarına əsaslanır. Çünki, belə 

konseptual istiqamətin əsas mətni, yəni dayanıqlı inkişafa olan məntiqi anlayış yanaşması da 

bu baxımdan açıqlanaraq göstərlilir ki, “belə inkişaf cəmiyyətin və iqtisadi sistemin inkişafı 

olub - ekoloji mühitin qorunub saxlanması şərti ilə mümkündür” (12; 20). 

       Zənnimizcə, Vernadskinin xüsui əhəmiyyət kəsb edən tədqiqatlarının nəticə nöqteyi 

nəzərindən çıxış etməklə dayanıqlı inkişaf anlamına belə bir məntiqi baxış ifadə etmək olar: 

“cəmiyyətin və iqtisadi sistemin inkişafı - məhz dayanıqlı, səbatlı və təminatlı olmaqla, müasir 

və gələcək yaşam və inkişaf üçün tələb olunan təbii və iqtisadi mənafelərin və maraqların 

balanslaşdırılmasını həyata keçirməlidir”.     

       Vernadskinin təmsil etdiyi qrupların dayanıqlı inkişafla bağlı konseptual anlayış, təhrif 

yanaşması özlüyündə cəmiyyətin və təbiətin iqtisadi inkişafda qarşılıqlı və əlaqələnirilmiş 

mövqeyini əks etdirir. Hesab edirik ki, bu qrupun ifadə etdiyi baxışlarda cəmiyyətin 

inkişafında, istehlakında təbii mühitə, onun resurslarına olan xüsusi yanaşmalar daha aydın 

ifadə olunur. Yəni, iqtisadi inkişaf prosesi hər necə təşkil olunub, proqramlaşdırılmasından, 

proqnozlaşdırılmasından asılı olmayaraq, o həm də gələcək dövrlərin maraqlarını müasir dövr 

baxımdan nəzərə almaqla ifadə etməlidir. 

         Nəticə araşdırmalarına görə çıxış edərək qətiyyətlə göstərmək mümkündür ki, 

Vernadckinin iqtisadi və dayanıqlı inkişafın mahiyyəti ilə bağlı konseptual baxışları və 

yanaşması öz məntiqi ifadəsini əsasən Roma klubunun, sonradan isə BMT-nin aidyyəti 

komisiyalarının tədqiqat və proqram sənədlərində tapmışdır. Müvafiq beynəlxalq təşkilatların 

bu baxımdan konseptual yanaşması belə şəkildə əks olunur: “Dayanıqlı inkişaf - insanların, 

cəmiyyətlərin müasir dövr tələbatlarının, gələcək nəsillərin də tələbatalrının ödənməsini 

təhlükə altında qoymamaq şərti həyata keçirilən bir inkişaf formasıdır” (15). 

    Dayanıqlı inkişafın mahiyət və məntiq yanaşma tərifi ilə bağlı qeyd edilən birinci 

istiqaməthəmçinin özlüyündə iki modeli birləşdirir. 

     Birinci model, “təbiəti mühafizə modeli” adlanır ki, onun da əsas nümayəndələri 

Y.Tinberq və A.Peççidir. Müvafiq model üzrə başlıca tədqiqat – insanın bütün həyat 

fəaliyyəti və dövrləri nəzərə alınmaqla ekoloji və sosial məhdudiyyətlərin təsiri altında 

iqtisadi artım nisbətlərinin və templərinin formalaşma problemləri üzərində qurulur. 

Y.Tinberqen bu baxımdan dayanıqlı  inkişafı belə xarakterizə edir: “dayanıqlı inkişaf – 

iqtisadiyyatın cəmiyyətin uzunmüddətli rifahının stimullşadırılmasına və mülkiyyətin 

(kapitalın) gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanmasına yönəlməsini və resursların nəsillər 

üzrə optiaml bölgüsünü təmin edir” (18). A. Peççi isə dayanıqlı inkşafa və ona keçidə belə 

yanaşır: “dayanıqlı inkişaf insanın dünyada, təbiətdə və yaşadığı mühitdə yeri, rolu haqqında 

mövcud və əvvəlki dünyagörüşünün əsaslı şəklidə dəyişməsidir”. Dəyişən və yeniləşən  

dünyaya baxış və burada dayanıqlı və davamlı inkişafın təmininə yanaşmada Peççinin  

mövqeyi daha yeni çalardan çıxış edir və o göstərir ki, bu dünyanın idarəedilməsi artıq ayrı-

ayrı dövlətlərin ixtiyarına buraxılmamalı, dünyanı yeni yaradılacaq vahid dövlət idarə 

etməlidir. Həmin dövlət isə, ayrı-ayrı dövlətlərin, transmilli şirkətlərin şəxsi maraqlarını 
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hüdudlaşdırmaq və məhdudlaşdırmaqla, təbii mühiti və resursları qorumalı, onlardan səmərəli 

istifadə etməklə bütün cəmiyyətlərin, insanların inkişafının müasir və gələcək maraqlarını 

təmin etməlidir (16; 23). 

     Zənnimicə, Peççinin sondakı dövlət və digər bu səpgidən olan baxışları müəyyən mənada 

“utopist sosialist” baxışlarına yaxın mövqedən çıxış etsədə, lakin ümumilikdə onun dayanıqlı 

inkişafın cəmiyyət, təbiət və ondan səmərəli, məqsədyönlü istifadə ilə əlaqədar konseptual 

yanaşması xüsusi zərurətdən irəli gəlir. Çünki, dünya dövlətlərin öz inkişaf maraq və 

mənafeləri baxımından daha çox çıxış etməsi demək olar ki, hər gün yer kürəsinin, canlı 

sistemin dağılmasına və məhvinə istiqamətlənmiş bir trayeqtoriya üzərində qurulan siyasəti 

ifadədən başqa bir şey deyildir. 

      İkinci model - ekoloji amillərin nəzərə alınması ilə iqtisadi artım dinamikası üzərində 

qurululur. Bu modelin nümayəndələri ümumilikdə başqa mövqedən çıxış edərək, dayanıqlı 

inkişafı və onun konsepsiyasını qəbul etmir, əksinə başqa alternativ inkişaf konsepsiyasını 

irəli sürürlər ki, bu da: “inkişafın sırf ekoloji amillər nəzərə alınmaqla müəyyən edilməsi” 

baxışlarıdır. Modelin əsas nümayəndəsi olan C.Forrester riyazi metodlardan və elektorn-

hesablama texnikasından istifadə edib,  insanların sayını və ətraf mühitin çirklənməsini nəzərə 

alaraq iqtisadi inkişafın yeni modelini təklif edir. D.Medouz isə, əhali və istehsal artımında 

sıfır həddi əsas götürülməklə məlumatların nəzərə alınma zərurətini əsaslandırır. Həmmüəllifi 

olduğu “Artım həddi” tədqiqat-məruzəsində Medouz yer kürəsində əhalinin sürətli artımını və 

inkişafını təbii resursların məhdud çərçivəsi nəzərə alınmaqla modelləşdirir. Və onun 

tədqiqatı iki hissədə: yer kürəsi və əhali amili üzərində qurulur (14; 24). 

     Müasir tədqiqatlara və baş verən proseslərə söykənərək, qeyd etmək məqsədəuyğundur ki, 

bizim zənnimizcə, dayanıqlı inkişafla bağlı birinci konseptual istiqamətdə bir sıra 

çatışmazlıqlar mövcuddur. Belə ki, burada dayanıqlı inkişaf – tarazlıq –  iqtisadi artım 

konseptual yanaşmalrı çox vaxt bir-birinə qarşı mövqedən verilir. Və bu baxımdan da 

araşdırmalar aparılır, nəticələr irəli sürülür. Əminliklə qeyd edə bilərik ki, mahiyyət 

baxımından bu yanaşmalar ayrı-ayrı prosesləri əhatə etsədə, lakin onlar sıx əlaqəli olub, 

əsasən vahid mövqedən çıxış edirlər. Xüsusilə də göstərə bilərik ki, əgər sistemə olan xarici 

təsirlər nəticəsində onun tərkibi (tərkib keyfiyyətləri) öz tarazlığını qoruyub saxlayırsa, onda 

bu sistem dayanıqlı adlandırıla bilər. Çünki, müxtəlif makro, mikro və hətta təsərrüfat 

fəliyyəti ilə bağlı proseslərdə belə yanaşma, baxış özünü doğrultmaqdadır. Bu baxımdan belə 

bir fikiri də əsaslandırmaq mümkündür ki, iqtisadiyyatın dayanıqlığı – müsbət makro və o 

cümlədən mikro iqtisadi dinamikanı inkar etmir, əksinə onun səbatlığının formalaşmasında 

əhəmiyyətli rol oynayır. 

     Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasında ikinci istiqamət, sosial-iqtisadi aspektlərin önə 

çəkilməsi ilə özünü göstərir. Bu baxımdan aprılan tədqiqat və araşdırmalarda əsas predmet 

olaraq - iqtisadi inkişaf templərinin dayanıqlığı  əsas götürülür və onun başlıca vəzifələri kimi 

inkişafın balanslaşdırılması, dinamik tarazlığılığı və inkişaf meyyarlarının optimallığı ön 

plana çəkilir. Nəticə etibarı ilə dayanıqlı inkişafın mahiyyəti və tərifi kimi belə müddəa irəli 

sürülür: “dayanıqlı inkişaf iqtisadi və ekoloji inkişafın harmonizasiyaı olub-bir vəhdətdə çıxış 

etməli, təbii mühiti və resursları gələcək nəsillər üçün qoruyub, saxlamalıdır”                              

(25; 26). Mövcud yanaşma və konseptual baxışlar “Rusiya Federasiyasının dayanıqlı inkişafa 

keçid konsepsiyasında da əks olunmaqla, bu şəkildə anlayış açıqlaması ilə ifadə olunur: 

“stabil sosial-iqtisadi inkişaf-özünün təbii mühitini və onun əsaslarını məhv etməməlidir”  

(12).  

       Həmçinin, dayanıqlı inkişaf üzrə ikinci istiqamət də özlüyündə iki modeli təcəssüm 

etdirir: sosial-ekoloji-iqtisadi və sosial-iqtisadi-ərzaq. 
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AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (sentyabr-oktyabr) 

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat 

  

       Müvafiq istiqamətin birinci modelinin tərəfdarları hesab edirlər ki, dayanıqlı inkişafın 

bazası – dayanıqlığın üç priortitetinin, yəni iqtisadiyyatın, təbiətin və cəmiyyətin ahəngdar 

birliyi üzərində qurulur. Və dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına da məhz bu aspektdən yanaşırlar 

(17; 27). Belə ki, modelin nümayəndələri dayanıqlı inkişada təbii mühitə və onun 

ehtiyyatlarına diqqəti cəlb edirlər. Onlar dayanıqlı inkişafa baxışda da belə bir fikiri 

əsaslnadırırlar: gələcək cəmiyyət və nəsillər üçün bu gündən pis olmayan həyat şəraiti təmin 

edilməli, və bu təminat həm sosial-iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan vəhdətdə olmalıdır. 

      Tədqiqat araşdırmamız əsasında göstərə bilərik ki, belə konseptual baxışlar dayanıqlı 

inkişaf əsas götürülməklə, bir çox beynəlxalq təşkilatların, dövlətlərin qəbul etdiyi proqram və 

konsepsiyalardada öz aydın ifadəsini tapmaqdadır. Həmçinin, “Azərbaycan 2020: Gələcəyə 

Baxış” İnkişaf Konsepsiyası”-nın əsas müddəalarında, məqsəd və vəzifələrində, perioritet 

istiqamətlərində və hədəflərində belə oxşar yanaşma istiqamətləri də aydın görünməkdədir 

(1). 

       Təbii mühit amili ilə yanaşı, bu modeldə əsas yanaşma istiqaməti iqtisadiyyata verilir və 

dayanıqlılığın təminində iqtisadi məsələlər önə çəkilir. Dayanıqlı inkişaf modelinin əsasının, 

bir növ özəyinin iqtisadi yanaşma və amillər üzrə formalaşması irəli sürülülərək, burada 

məhdud təbii resursların iqtisadi inkişaf baxımından optiaml istifadəsi başlıca mövzu kimi 

qabardılır. Müvafiq modelin cəlbedici özəllikləri kimi onun sosial və mədəni stabilliyin 

qorunub saxlanması, müxtəlif dağdıdıcı münaqişə və müharibələrin aradan qaldırılması ilə 

bağlı amillərini xüsusilə qiymətləndirmək məqsədəuyğundur.  

      Məsələn, T.N.Qubaydylina bu baxımdan dayanıqlı inkişafı – vahid cisimin, bədənin 

hərəkəti kimi qəbul edərək göstərir ki, belə inkişafa yalnız mütərəqqi sistemin obyektiv 

ictimai məqsədlər üçün fəaliyyəti ilə nail oluna bilinər (7). Alimin belə baxışlarının tədqiqi 

göstərir ki, iqtisadi sistemin, dövlətin, iqtisadiyyatın, cəmiyyətin və təbii mühitin keyfiyyət və 

səmərə maraqları nəzərə alınmaqla inkişaf etdirilməsi ilə dayanıqlılığın geniş mənada təmini 

mümkün olur. Həmçinin, bu sahədə digər mütəxəssis, professor B.N.Porfirev dayanıqlı 

inkişafda və onun strategiyasının əsas məqsədində iqtisadi artımın yeni keyfiyyətinin  

dayandığını əsaslandırır. O qeyd edir ki, “hər hansı bir inkişaf ssenarisi hazırlanarkən 

iqtisadiyyatın və cəmiyyətin dəyişən təbii mühitə və iqlim şərtlərinə görə institutsional və 

struktur adaptasiyası müəyyən olunmalıdır. Burada əsaslı təkamül prosesi inkişaf 

perioritetlərini təşkil edir və müxtəlif üsullardan, metodlardan istifadə olunmaqla texnoloji və 

ekoloji risklərin azaldılmasına xüsusi diqqət yetirilir (17). 

     Dayanıqlı inkişafla bağlı hazırlanan nəzəri-konseptual əsaslarda inkişaf ssenarilərinin 

müəyyən edilməsi öz əhəmiyyətliliyi ilə çıxış edir. Çünki, müvafiq yönümlü inkişaf proqram 

və konsepsiyalarında dayanıqlılıq baxımından seçimin daha optimal imkanlarının müəyyən 

olunmasında və onun səmərəli tətbiqində məhz bu yanaşma vacibdir. Hesab edirik ki, 

dayanıqlı inkişafla bağlı hazırlanan normativ-hüquqi və proqram sənədlərində bu mühüm 

amilin gözlənilməsi xüsusi zərurətdən irəli gəlir (10). 

     Sosial-iqtisadi-ərzaq modelinin nümayəndələri tədqiqatlarını iqtisadi, sosial və ərzaq 

maraqlarında tarazlığın, balansın əldə olunmasına yönəldirlər. Və göstərirlər ki, “dayanıqlı 

inkişaf - iqtisadi artımın uzunmüddətli dinamik xarakterini təmin etməlidir”. Bu baxımdan 

çıxış edərək əsaslandırlar ki, komleks sistemli inkişafda iqtisadi-sosial-ərzaq üzrə tarazlıq 

maraqlarının gözlənilməsi əsas şərtdir. Həmçinin, bu modelin nümayəndələri dayanıqlı 

inkişafı ictimai- iqtisadi inkişaf kimi də qəbul edərək, burada ictimai dəyərlərin, iqtisadi 

artımın, onun səmərəliliyinin və ərzaq təhlükəsizliyinin uzun müddətlilik baxımından 

qorunmasını əsaslandırırlar. Modeldə dayanıqlı inkişaf-iqtisadi sistemin tədricən 

yaxşılaşdırılması ilə uzunmüddətli intervalda  iqtisadi artımın yaranma vasitəsi kimi 

xarakterizə olunur (2). 
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Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu. Dayanıqlı inkişafla bağlı formalaşan nəzəri-konseptual 

baxışlar, mövcud fərqliliklər və onların qiymətləndirilməsi. səh. 5-20 

         Dayanıqlı inkişafı ekoloji və iqtisadi konseptual baxımdan dəyərləndirən E.Hacızadənin 

mövqeyi də öz maraq əhəmiyyətliliyi baxımdan fərqlənir. Çünki, alim həm də dayanıqlıqla 

yanaşı, müasir və gələcək dövrlər üzrə “davamlılıq” anlamınıda ön plana çəkilir. O, dayanıqlı 

(davamlı) inkişaf anlayışını bu baxımdan xarakterizə edir: “ətraf mühitə minimal zərərlə 

optimal inkişafa nail olma dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının təməlini təşkil edir. Dayanıqlı 

inkişaf konsepsiyasına görə, gələcək nəsillərə əlavə xərclər qalmır, təkrar istehsal daim 

genişlənir, xarici effektlər minimuma enir. Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının əsasını ekoloji, 

iqtisadi və sosial tapşırıqların harmoniyasında mərkəzləşən triada təşkil edir”  (28).  

        “Dayanıqlı inkişaf” anlayışı iqtisadi dil tərcümə baxımdan müəyyən fərqliliklərlə təqdim 

edilsədə, lakin ümumilikdə bu konseptual yanaşmalarda kəskin ziddiyətlər mövcud deyildir. 

Belə ki, ingilis iqtisadi dil-tərcümə baxımından bu anlayış belə formada aşılanır: “dayanıqlı 

inkişaf (sustainable development) – sosial və iqtisadi dəyişiklik prosesi olub, təbii resursların 

istismarı, investisiya qoyluşları, elmi-texniki tərəqqinin istiqaməti, şəxsiyyətin formalaşması 

və institutsional dəyişikləri bir-biri ilə əlaqələndirərək, onları indiki və gələcək insan 

cəmiyyətinin və potensialının tələbatının ödənməsinə yönəldir”. Həmçinin, bu mənbəənin 

konseptual yanaşmasının məqsədində - insan üçün  hər bir dövrdə keyfiyyətli həyat tərzinin 

təmin olunması da dayanır (25). 

       Qərb iqtisadi mənbəələrinə və ümümilikdə beynəlxalq təcürbədə olan məntiq 

yanaşmalarına nəzər saldıqda “dayanıqlı inkişaf” eyni zamanda belə mahiyyət mənalarını da 

ifadə edir: səbatlı, davamlı, artımlı, təminatlı, etibarlı və s. Lakin, bütün bu anlayış 

yanaşmalarının əsasını - müasir və gələcək dövrlülük, sağlam təbii mühit və insan 

cəmiyyətinin mütərəqqi inkişaf  amilləri ilə iqtisadi inkişaf arasında olan sıx və qarşılıqlı 

əlaqəlilik təşkil edir. Həmçinin, belə bir ifadənin müxtəlif iqtisadi dil məntiq yanaşmasına da 

bu baxımdan diqqət yetirmək mümkündür. 

       İngilis dilində o “sustainable”- tərəfi ilə belə  mənalar açıqladığı halda: dayanıqlı, həyat 

qabiliyyətli, ekoloji baxımdan rasional, gələcək tələbatların təminatı (3; 25) development - 

tərəfi ilə geniş mənada bu ifadələri təcəssüm edir: inkişaf, artım, təkmilləşmə, tərqqi (3; 25). 

      Fransız iqtisadi dil və məntiq anlayışında bu ifadə - development - inkişaf və durable  - 

möhkəm, uzunmüddətli istifadə və tətbiq, etibarlı (3; 25)  kimi məna açıqlamaları verir. 

Həmçinin, alman yanaşması da bu baxımdan uyğunluq təşkil etməklə, nachhaltige - 

dayanıqlı, entwicklung  - inkişaf, təkmilləşmə, yaratmaq mahiyyət baxışlarını əks etdirir (3; 

25). 

        Bütün belə elmi və dil-məna açıqlamalarının sistemləşdirməsi, onların fəlsəfi əsasının 

tədqiqi baxımından hesab edirik ki, belə bir nəticə yanaşmasını irəli sürmək 

məqsədəuyğundur: “dayanıqlı inkişafla bağlı bütün müvafiq mahiyyət yanaşmaları konkret 

olaraq - davamlı, etibarlı və dayanıqlı məntiq mənalarını əks etdirərək, insan və cəmiyyətin 

bu günü və gələcək yaşayışının, inkişafının mümkünlüyünü özündə təcəssüm etdirir. Və əlbəttə 

ki, təbii mühitin, ekoloji durumun rəngarəngliyinin qorunub saxlanması burada əsas istiqamət 

kimi öz əksini tapır”. 

      Alim və tədqiqatçıların dayanıqlı inkişaf anlyışı və konsepsiyası ilə bağlı araşdırmalarında 

fərqli baxışlar da özünü göstərir. İqtisadçı alim L.Q.Melnikin bu baxımdan yanaşması maraq 

kəsb edir. O göstərir ki, “bəzi qərb baxışlarında dayanıqlı inkişaf tarazlı, balanslaşdırılmış 

mənası ilə geniş şəkildə açıqlansada, lakin bir cəhəti xüsusi ilə yadda saxlamaq lazımdır, bu 

tarazlıq, balanslılıq müəyyən dövrü xarakterizə edir. Və dövrlər baxımdan bir inkişaf 

sisteminin dəyişməsi, pozulması və yenisinin qurulması, yardılması mümkündür, yəni 

dəyişkənlik, mütəmadi inkişaf bir sistemdən çıxıb, digər bir sistemədə təşəkkül tapmağı 

zəruriləşdirir” (25; 29).  
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AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası 2015 (sentyabr-oktyabr) 

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat 

  

       Ətarf mühitn mühafizəsi və inkişaf üzrə Beynəlxalq Brundtland Komisiyası (WCED) 

təbii mühitin qorunması amilini əsas tutmaqla, dayanıqlı inkişafla bağlı belə konseptual 

yanaşma irəli sürür: “dayanıqlı inkişaf – müasir cəmiyyətin  tələbatlarının ödənməsinə xələl 

yetirmədən, gələcək nəsillərin də tələbatlarının ödənməsini təmin edir” (25; 30) .   

      Ekoloji yanaşmalarda göstərilir ki, “dayanıqlı inkişaf - elə bir anlayışdır ki - ətraf mühitə 

zərr dəymədən  cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi yüksəlir və insanın həyat tərzi yaxşılaşır. Və 

bütün bu inkişaf gələcək nəsillərin də maraq və tələblərinin təmininə yönəlir” (31). 

      Beynəlxalq təşkilatların keçən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq aktiv həyata keçirdiyi 

tədbirlər nəticəsində dayanıqlı inkişaf dövlətlərin, cəmiyyətlətin həyatının mühüm bir 

hissəsinə çevrilmişdir. Məhz bu dövrdən başlayaraq dayanıqlılıq anlamına olan münasibət də 

genişlənməkdədir. Və dayanıqlılıq anlayışı həmin dövrdən etibarən - həm də iqtisadiyyatın, 

iqtisadi inkişafın ekoloji sistemin dəstəyi və onun qorunub saxlanması ilə birgə mütəmadi 

olaraq gündəmə gətirilməkdədir. Dayanıqlılıq konsepsiaysının formalaşmasında və 

inkişafında ekoloqların oynadığı rol daha da artmaqdadır. Onlar ekoloji problemlərin həlli 

baxımından “iqtisadi artım və  inkişaf həddlərininin və hüdudlarınının” müəyyən olunma 

konsepsiyasını qəbul edərək, onu “iqtisadi vəziyyətin dayanıqlığı”na alternativ olaraq irəli 

sürülər. 

        Roma klubunun sifarişi ilə hazırlanmış “Artım hüdudları” əsərində (D.N.Meous, 

D.L.Medous, J.Randes, V.V.Bersns) belə baxışlar da əsas götürülməklə, yer kürəsi və insan 

cəmiyyətinin qarşılıqlı inkişaf modelinin qurulması məsələlərinə cəhd edilir. Belə baxışlarlar 

eyni zamanda T.R.Maltusun  əsərlərində olan (“Əhalinin məskunlaşma qanunu”) konseptual 

yanaşmalardan da bəhrələnir. Həmçinin, R.Solounun artım modelindədə inkişafın 

uzunmüddətlilik amilləri xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır. Eyni zamanda, akademik 

N.N.Moiseyevin bu istiqamətə uyğun olan baxışlarında artım və inkişaf amilləri “insan və 

biosferin təkamüllüyü” ilə birgə götürülür (9). Belə oxşar yanaşma tərzi V.İ.Vernadskinin 

“noosfer”ə olan konseptual baxışlarındada irəli sürülür.  

     “Dayanıqlı inkişaf” anlayış olaraq ilk dəfə 1972-ci ildə ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı 

Stokholmdə keçirilən birinci beynəlxalq konfransda istifadə edilmişdir. Sonradan isə, BMT-

nin ətraf mühit və inkişaf üzrə 1992-ci ildə Rio-Janeyroda təşkil olunan konfransında bu 

termin - “cəmiyyətin mövcudluğu və inkişafı” ilə bağlı konseptual yanaşma əsaslarından biri 

kimi qəbul edilmişdir. Həmçinin, bu tədbirdə hazırlanan sənədlərdə dayanıqlı inkişaf – 

təbiətin qorunması, müasir cəmiyyətin ekoloji təhlükələrdən müdafiəsi və gələcək inkişaf 

təminatçı vasitəsi kimi də nəzəri və praktiki baxımdan əsaslandırılmışdır (32). 

          Bütün bunlara baxmayaraq bəzi mütəxəssis və tədqiqatçılar hesab edirlər ki, dayanıqlı 

inkişaf - nəzəri, konseptual bir yanaşma kimi mövcud deyil və o ümumi iqtisadi-ekoloji 

baxışlardan doğan fəsəfi anlamları əks etdirir. Məsələn, belə məntiqdən E.Loqunçev də çıxış 

edir. Yəni, o belə bir fikiri irəli sürür ki, dayanıqlı inkişaf siyasətçilərin, ictimai liderlərin irəli 

sürdyü ideyadadır. Razılaşmaq olar ki, mövcud konseptual baxışda müəyyən həqiqətlər 

mövcuddur, yəni dayanıqlı inkişafın rüşeyimində zidiiyyətlər özünü göstərir.  

        Mövcud araşdırmalara əsasən göstərə bilərik ki, ümumilikdə “dayanıqlı inkişaf” anlayışı 

etibarlılıq, təminatlılıq və digər bu kimi amilləri təcəssüm etdirdiyi halda, digər tərəfdən 

inkişaf anlamı insan cəmiyyətinin istehlak tələbləri amillərini ortaya qoyur. Məhz hər iki 

istiqamət yanaşmasını orta məxrəcə gətirmək həqiqətən də problemlər yaradır. Çünki, inkişaf 

öz-özlüyündə yeniliklər, köhnəliyi dağıtmaq, stabillikləri pozmaq amillərini daima 

şərtləndirir. Belə olan halda hər iki mühüm konseptual yanaşmanı “tərəzinin balanslaşma”sı 

baxımdan eyni saxlamaq çətinliklər törədə bilər. Zənnimizcə, bizim bu mövqeyimiz bir sıra 

alim və tədqiqatçılarların baxışları ilə (N.N.Moiseyev, E.L.Çay, N..Davıdova) də uyğunluq 

təşkil edir. 
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         Dayanıqlılıq konsepsiyasına digər fərqli baxışı T.İ.Kostina və N.M.Məmmədov da ifadə 

edir. Onlar qeyd edirlər ki, dayanıqlıq artımı inkar etmsədə, lakin dayanıqlı cəmiyyət fiziki 

deyil, keyfiyyətli artımda maraqlı olmalıdır (33).  

Dayanıqlı inkişaf üzrə konseptual baxışların nəticə qiymətləndirmələri 

      Dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında əsas rol oynayan - iqtisadi inkişaf üzrə müxtəlif 

tədqiqat və mənbəələrin müqayisəli təhlilinin nəticəsi olaraq, belə bir fikiri irəli sürmək 

məqsədəuyğundur:“iqtisadi inkişaf mükəmməl bir idarəetmə sistemi və menecement 

institututudur”. Belə ki, bu inkişaf - müasir və gələcək nəsillərin sağlam, keyfiyyətli və 

intelektual həyat səviyyəsinin təşkilini təmin etməlidir. Və institut  tərkibində həm iqtisadi, 

sosial, ekoloji elementləri, həm də fəlsəfi, insan kamilliyinin mənəvi-ruhi yüksəlişini təmin 

edən amilləri özündə birləşdirməlidir. Çünki, dayanıqlı inkişafla bağlı bütün analyış və 

konsepsiyaların əsasında insanın sadə deyil - ali yüksəliş tərzinə çatdırmaq fəlsəfəsi dayanır 

ki, bu da bədənin təbiətlə canlı harmoniyası və anlaşıqlı vəhdəti, qovuşması nəticəsində 

mümükünləşir. Belə ki, insan, cəmiyyət öz təkmil inkişafını istəyirsə bu madii-mənəvi 

dəyərlərin, ilahi hikmətdən yaradılmış bütün vahidliyin qorunmasını və özündən sonrakı 

nəsillərə çatdırılmasını təmin etmək məcburuiyyətindədir. Belə bir yanaşım fəlsəfəsini də biz 

həqiqət hesab etməliyik: “insan sağlam maddi-mənəvi inkişafı müdafiə etsə, onda  onun 

təkmil inkişafı da mümükünləşər. Bu inkişaf artıq iqtisadi-sosial-ekoloji istiqamətlərin, 

amillərin də dayanıqlı, davamlı və keyfiyyətli inkişafına çevrirlər”. Zənnimizcə, bu sahədə 

olan baxışları yekunlaşdırıb və mövcud təcürbəyə, araşdırmalara əsaslanıb ilkin olaraq 

“inkişaf”ın özünün geniş kontekstdə anlayış yanaşması üzrə aşağıdakı vahid  cədvəli təqdim 

etmək mümükündür: 

Cədvəl 1. 

İnkişafa olan konseptual baxışlar     

№  Konseptual baxış formaları Mənbəə 

1.  Əqli yetkinliyin, mədəni-mənəvi inkişafın və 

dünyagörüşünün müəyyən yüksəliş, təkmillik 

və təkamül (təkmilləşmə) həddinə yetirilməsi 

Dəyişiklik prosesinin qanunauyğunluğu 

bir başlanğıc və formalaşma vəziyyətindən 

digərinə - daha təkmil vəziyyətə keçid 

Sadədən mürəkkəbə doğru keyfiyyətli inkişaf 

 

Ожегов. СИ. Словарь русского язы-

ка. 1994.  

 

2. Maddi formanın, materiyanın və 

dünyagörüşünün və tərkibinin qanunauyğun 

dəyişikliyi  

Краткая философицеская 

энциклопедия. М: Прогресс,1994. 

3. Qarşısıalınmaz inkişaf  istiqaməti nəticəsində 

obyektin və tərkib strukturunun yeni 

keyfiyyət meyyarları baxımından 

formalaşması, yaranması   

Энциклопедический словарь. М.: 

Советская энциклопедия, 1988.   

4. Müxtəlif sistemlərdə materiyanın  

fundamental tərkibinin müxtəlif formalarda 

təzahürü, təşkil olunması (fiziki, mexaniki, 

bioloji və sosial) 

Qarşısıalınmaz istiqamət, qanunauyğun 

inkişaf nəticisində təşkilatı, hüquqi və s. 

formanın dəyişkliyi, yeni keyfiyyət  növünə 

keçidi  

Логунцев Е. Концепция 

устойчивого развития с позиций 

междисциплинарного подхода. 

Городское управление. 2000. №11  

с. 24-32.  
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5. Məqsədli, qırılmaz, davamlı, qanunauyğun 

inkişaf prosesi nəticəsində və zaman ərzində 

yeni təkmil vəziyyətə keçid   

Яруллина Г.Р. Управление 

устойчивым экономическим 

развитием предприятий 

промышленного комплекса: теория 

и методология. Автореф. дисс. 

докт. экон. наук. Казань, 2011.  

 

                                                                   
      Təqdim olunan cədvəldən və müxtəlif mənbəələr üzrə araşdırma nəticələrdən məlum 

olduğu kimi, inkişaf ifadəsinin mahiyyətində müxtəliflik mövcuddur. Bu anlayış fiziki, 

kimyəvi, bioloji, fəlsəfi, iqtisadi, sosial və s. fikir yanaşma anlamlarına görə baxıldıqda özünü 

daha tez biruzə verir. Mövcud yanaşma tədqiqatçı-alimlərin baxışlarında da hiss olunur. 

Məsələn: müəyyən, bəzi dəyişiklik, qanunauyğunluq, zərurət, təkamül, məcburiyyət, 

mütəmadi, proses, ardıcıl, ya da təkamül, təkmillik, tam keçid, dəyişiklik formasında.  

      Zənnimizcə, bütün belə mahiyyət, fəlsaəfi yanaşmalarda bir əsas istiqamətlik, yanaşma 

tərzi onları ümumi konseptual anlama gətirir – bu hansısa təkmil dəyişiklik, inkişaf və ya 

təkamülə baxışlardır. Müvafiq inkişafı, təkmilliyi, inkişafı -  iqtisadi, sosial, cəmiyyət və təbii 

mühit amilləri baxımdan vahiq bir çərçivədə birləşdirərək, onları qanunauyğun proses 

dəyişiklikləri ilə bir araya gətirdikdə, biz “dayanıqlı, səabtlı, keyfiyyətli, davamlı, təminatlı” 

kimi zəruri konseptual yanaşmaları hökmən “inkişafın” əvvəlinə yazmaq zərurtəini qəbul 

etməli olacağıq. 

      Hesab edirik ki, məhz belə yanaşma tərzimiz bir sıra aparıcı beynəlxalq təşkilatların 

yanaşmaları ilə də hansısa mənada oxşar müstəvidə birləşir. Belə ki, BMT ekspert və 

mütəxəsislərinin mövqeyi kimi: “bu (dayanıqlı) inkaşf cəmiyyətlərin - dövlət institutları ilə 

vahid araya gələrək, insanların sosial, iqtisadi, mədəni yaşam tərzinin keyfiyyətlilik baxımdan 

yaxşılaşdırılması, bu günlə bərabər, gələcəyə olan baxışlarının nikbinləşməsi ilə əlaqədardır” 

(6; 34; 35). Mövcud tədqiqatları və öz baxışlarımızı da əsas götürərək belə ifadə edə bilərik 

ki, dayanıqlı inkişafın cəmiyyətlə, insanla, gələcəklə bağlılığının geniş - fəlsəfi əsasını üç 

mühüm element təşkil edir. Birinci, cəmiyyət və insanların özlərinin bu inkişafda hökmən 

iştirakı, özüdə mütəmadi olaraq yeniləşən, təkmilləşən dünyagörüşü baxımdan iştirak 

elementi. İkinci, inkişafın, yeniliyin, təkmilliyin təbii mühtin qoruyub, saxlanılması ilə 

bağlılıq elementi. Üçüncü isə, bütün bu inkişafın, yeniliyin, əvvəlki iki element də əsas 

götürülməklə inovasiya yönümlü və təkmilləşən texniki imkanlarla birlikdə təmin edilməsi. 

      Digər tərəfdən, inkişafın nəzəri və praktiki baxımdan iqtisadi mahiyyət açıqlaması daha 

çox – bu inkişafın kəmiyyət və keyfiyyət yüksəlişi, davamlı iqtisadi artım, təsərrüfat və 

iqtisadi fəaliyyətin məqəsəduyğun inkişafı kimi mühüm amillərlə bağlı çıxış edir. Eyni 

zamanda, belə yanaşma istər makro, istərsə də mikro səviyyədə iqtisadi inkişafı xarakterizə 

edən göstəricilərdə, proseslərdə də öz aydın ifadəsini tapmalıdır. Mövcud yanaşma bəzən 

fərqliliklərlə nəzərə çarpsada, lakin yuxarıda qeyd olunan ümumi iqtisadi konseptual 

baxımdan öz əsas məqsəd istiqamətini saxlamaqdadır. Məsələn, ölkə üzrə bu iqtisadi və sosial 

baxımdan büdcənin artımı, sosial-iqtisadi göstəricilərin yüksəldilməsi və s. aspektli, region 

üzrə isə ərazi (iqtisadi, xidmət, istehsal, sosail, bələdiyyə,) aspektli inkişafı təcəssüm etdirir. 

Həmçinin, makro iqtisadi göstəricilər konteksində baxdıqda bu özünü ÜDM, ÜMM, 

investisiya-kapital, sahə iqtisadiyyatı, xidmət sektoru, sosial sahə və s. istiqamətdə kəmiyyət 

və keyfiyyət baxımlı göstəricilər üzrə inkişafı  da xarakterizə edir.    

       Lakin, bütün belə iqtisadi inkişaf yönümlü baxışlarda, konseptual yanaşmalarda və 

siyasətlərdə artıq 1970-ci illərdən başlayaraq yeni dəyişiklik  meyili özünü göstərir. Bu 

dəyişiklik - “dayanıqlı inkişaf” konsepsiyası ilə bağlı anlayış təriflərinin, fikirlərinin 



 1 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                                                                              
© www.economics.com.az 

14 

Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu. Dayanıqlı inkişafla bağlı formalaşan nəzəri-konseptual 

baxışlar, mövcud fərqliliklər və onların qiymətləndirilməsi. səh. 5-20 

formalaşdığı dövrdən başlayaır. İnkişaf, iqtisadi inkişaf kimi konseptual yanaşmalarda artıq – 

“keyfiyyətlilik, uzunnmüddətlilik, təbii mühitin mühafizəsi, insan kapitalı və gələcək 

nəsillərin sağlam yaşaması və tələblərinin ödənilməsi” kimi yeni çalarlar, cağrışlar özünü açıq 

şəkildə biruzə verir. Həmçinin, belə anlayış baxışlarının, yanaşmalarının nəzəri-konseptual 

əsasları artıq beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər səviyyəsində müzakirə olunaraq, 

formalaşdırılmaqdadır. Məsələn: beynəlxalq təşkilatların, ölkələrin statistik, iqtisadi nəzəri-

metodoloji yönümlü sənədləri, konsepsiyaları, strategiyaları buna bariz nümunə sayıla bilər. 

     Ekoloji standartlara və lüğətlərə əsasən çıxış etsək “ dayanıqlı inkiaşf – insanın, 

cəmiyyətin dövrlər baxımdan davamlı və təminatlı inkiaşfını təbii mühitlə, onun resurslarının 

qorunması, səmərəli istifadəsi və bərpası” baxışları, yanaşmaları ilə birlikdə götürür (8; 36). 

Təbii ki, bu da ümüumi konseptual baxımdan iqtisadi anlamlarla, baxışlarla ziddiyyət deyil, 

uyğunluq təşkil edir. Əsas məsələ isə, iqtisadi inkişaf və təbii mühitin qorunması və bərpalı 

istifadəsi arasında daha optimal nöqtənin tapılması və dəyişən proseslərə, dövrlərə görə onun 

təkmilləşdirilməsidir. Bütün belə zəruri yanaşma isə hesab edirik ki, artıq insan amili, onun 

yüksək elmi-mənəvi və ruhi inkişaf səviyyəsi ilə mümükünləşir. Belə baxışlar isə “yüksək 

elmi, mənəvi və intelektual dünya görüşünə” malik insan fərdinin, cəmiyyətinin 

formalaşdırılması və onun davamlı inkişafına nail olunması prosesinin təşkilini əsaslandırır. 

       Zənnimizcə, bütün qeyd edilən yanaşma və konseptual baxışları nəzərə alaraq, 
dayanıqlı inkişafa belə mahiyyət təhrifi vermək də məqsədəuyğundur: “dayanıqlı inkişaf – 
məhsuldar qüvvələrin, sosial-iqtisadi, iqtisadi-ekoloji və institutsional münasibətlərin 
vəhdəti olub, müasir və gələcək nəsillərin səbatlı, təminatlı yaşam tərzini təmin etməlidir”. 
Çünki, məhz belə birlik və vəhdət şəkilində çıxış – mütərəqqi inkişaf proseslərinin daha 
etibarlı, davamlı və dayanıqlı olmasını şərtləndirə bilər. Digər tərəfdən, məhsuldar 
qüvvələrin vəziyyəti və inkişaf səviyyəsi dayanıqlı inkişafın əsas xarakterik xüsusiyyəti kimi 
də daha çox əhəmiyyət kəsb edir. 
     Biz həmçinin, nəticə etibarı ilə dayanıqlı inkişaf anlyışına bu səpgidən də yanaşmağı 
zəruri hesab edirik: “dayanıqlı inkişaf  iqtisadi-ekoloji münasibətlərin qarşılıqlı təması 
olub, yeni təkamül istiqamətini müəyyən etməklə, cəmiyyətin uzunmüddətli harmonik 
yaşayışını yaradır. Və bu harmoniyada sosial, iqtisadi, ekoloji münasibətlərin mütamadi 
təkamilləşməsi, intelektual kapitalın yüksəlişi və inovativ inkişaf  əsas aparıcı amillərə 
çevrilir”.   
         Biz dayanıqlı inkişafın mahiyyət anlayışını digər bir səpgidən də açıqlamağı  
məqsədəuyğun hesab edirik: “dayanıqlı inkişaf – iqtisadi inkişafın institutsional bir forması 
kimi çıxış edib, sosial-iqtisadi və ekoloji amillərdən səmərəli istifadə olunması əsasında 
maddi, təbii imkanların, mənəvi dəyərlərin müasir və gələcək dövrlər üçün qorunmasına 
xidmət etməlidir. Dayanıqlı inkişaf - yüksək texnologiyalardan, texniki potensialdan və 
insan kapitalından hərtərəfli və geniş istifadə olunmaqla iqtisadi artımın və inkişafın 
ictimai məqsədlər üçün bütün dövrlər üzrə istifadəsini təmin etməlidir”. 
      Zənnimizcə, inkişaf və dayanıqlı inkişaf ilə bağlı konseptual baxış və analyışları nəzərə 

alaraq, onların vahid bir cədvəl formasında sistemləşdirilməsi məqsədəuyğundur. 
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Cədvəl 2. 

 “Dayanıqlı inkişaf”la bağlı konseptual baxışlar və anlayışlar  

№ Mahiyyət anlayışı Mənbəə 

 

1. Təbii nemətlərin və resursların iqtisadiyyatın və cəmiyyətin 

maraqları, faydaları baxımdan istifadə olunması, onların 

dağıdıcı istismarına yol verilməməsi və bu ilahi imkan və 

resursların gələcək nəsillərin də mövcudluğu və istifadəsi üçün 

daim diqqət mərkəzində saxlanılması dayanıqlı inkişafdır  

Klassik və XX əsrin 

yarısınadək olan 

konseptual baxışların 

nəticəsi 

2. Belə inkişaf (dayanıqlı) cəmiyyətin və iqtisadi sistemin inkişafı 

olub - ekoloji mühitin qorunub saxlanması şərti ilə mümkündür  

V.İ.Vernadski 

3. Dayanıqlı inkişaf – iqtisadiyyatın cəmiyyətin uzunmüddətli 

rifahının stimullşadırılmasına və mülkiyyətin (kapitalın) gələcək 

nəsillər üçün qorunub saxlanmasına yönəlməsini və resursların 

nəsillər üzrə optiaml bölgüsünü təmin edir 

Y.Tinberqen 

4. Dayanıqlı inkişaf insanın dünyada, təbiətdə və yaşadığı mühitdə 

yeri, rolu haqqında mövcud və əvvəlki dünyagörüşünün əsaslı 

şəklidə dəyişməsidir 

A. Peçei 

5. Dayanıqlı inkişaf vahid cisimin, varlığın hərəkəti kimi qəbul 

edilməli və belə inkişafa yalnız mütərəqqi sistemin obyektiv 

ictimai məqsədlər üçün fəaliyyəti ilə nail olunmalıdır 

T.N. Qubaydulina 

6. Dayanıqlı inkişaf – insanların, cəmiyyətlərin müasir dövr 

tələbatlarının, gələcək nəsillərin də tələbatalrının ödənməsini 

təhlükə altında qoymamaq şərti həyata keçirilən bir inkişaf 

formasıdır  

Ətraf mühit və 

inkişaf üzrə 

Beynəlxalq 

komissiyanın 

məruzəsi (1989) 

7. İnasnların (cəmiyyətin) gələcək ehtiyac və tələblərinə xələl 

gətirmədən, hazırkı (müasir) tələb və etiyaclarının ödənməsini 

təmin edən inkişaf - dayanıqlı inkişafdır 

Brundtland 

Komisiyyasının 

məruzəsi (1987) 

8. Dayanıqlı inkişaf  təbiətin qorunması, müasir cəmiyyətin 

ekoloji təhlükələrdən müdafiəsi və gələcək inkişaf təminatı 

vasitəsidir 

Rio-de-Janeyro  

konfransı (1992) 

9. Dayanıqlı inkişafa keçid indiki və gələcək nəsillərin tələbləri və 

istehlakı məqsədilə sosial-iqtisadi inkişafın təminini və  ətraf 

mühitin, təbii resurs potensiallarının qoruyub saxlanmasını və 

bu sahədə münbit mühtin yaradılması üzrə birgə balanslaşmış 

qərarların qəbul edilməsini ifadə etməlidir  

Концепцию 

перехода 

Российской 

Федерации к 

устойчивому 

развитию (1996) 

 

10. Insanların və cəmiyyətin bu günki və gələcək əsas həyatı 

tələblərinin ödənməsinə yönələn inkişaf – dayanıqlı inkişafdır  

akademik, Kotlyuk 

V.A. 

 

11. İnsanlar üçün real  keyfiyyətli həyat tərzi yaradan, onların bu 

baxımdan  tələblərini ödəyən və təbiətin rəngarəngliyini 

qoruyub saxlanmasını təmin edən inkişaf – dayanıqlı inkişafdır  

Ətraf mühitin 

müafizəsi üzrə 

beynəlxalq strategiya 

(1980)  
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12. İsanların maraqlarının təmini və imkanlarının artırılmnası 

baxımdan cəmiyyətin məcmu idarə olunması və inkişafı 

daynıqlı inkişafdır 

Dünya Bankı 

 

13. Dayanıqlı inkişaf cəmiyyətin - dövlət institutları ilə vahid araya 

gələrək, insanların sosial, iqtisadi, mədəni yaşam tərzinin 

keyfiyyətlilik baxımdan yaxşılaşdırılması, bu günlə bərabər, 

gələcəyə olan baxışlarının  nikbinləşməsi  ilə əlaqədardır  

BMT ekspert və 

mütəxəsislərinin 

mövqeyi 

 

14. Cəmiyyətin uzunmüddətli yaşayış təhlükəsizliyini təmin edən 

sosialyönümlü balanslaşdırılmış sistemin yaradılması və idarə 

olunması - dayanıqlı inkişafdır 

A.D.Ursul  

15. Dayanıqlı inkişaf - iqtisadi artımın uzunmüddətli dinamik 

xarakterini təmin etməlidir   

İ.Afanasenko 

16. Əraf mühitin tarazlıq balansını yaradan və insanların həyat 

tərzinin yaxılaşdırılmasını təmin edən munusipal əsasların 

məqsədli sosial-iqtisadi idarəolunma prosesi – dayanıqlı 

inkişafdır 

M.A.Kuvşinov 

 

17. Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının əsasını ekoloji, iqtisadi və 

sosial tapşırıqların harmoniyasında mərkəzləşən triada təşkil 

edir   

Hacızadə Elşən 

Mahmud olğu 

18. İnsanın məskunlaşma və həyat tərzində neqativ kökülü 

dəyişikliklər yaratmayan inkişaf – dayanıqlı inkişafdır   

N.Davıdova 

O.Timofeyeva 

19. Cəmiyyətin inkişaf strategiyasını təmin edən, insan zəkasının 

yüksəlişinə səbəb olan və  onunla təbiət arasında yeni təkamül 

mərhələsi yaradan inkişaf – dayanıqlı inkişafdır  

N.N.Moiseyev 

20. Resursların istifadəsinə (istisamarına) əsaslanan iqtisadiyyatdan 

– sistemin yeni istehsalını təmin edən iqtisadiyyata keçid – 

dayanıqlı inkişafdır  

S.O. Pçelinçev 

 

 

21. Mövcud potensialın, ətraf mühitin daimi məqsədəuyğun 

istifadəsini və dinamik tarazlığını yaradan inkişaf prosesi - 

dayanıqlı inkişafdır 

A.V.Çvikileviç 

 

22. Dayanıqlı inkişaf - sosial və iqtisadi dəyişiklik prosesi olub, 

təbii resursların istismarı, investisiya qoyluşları, elmi-texniki 

tərəqqinin istiqaməti, şəxsiyyətin formalaşması və institutsional 

dəyişikləri bir-biri ilə əlaqələndirir,  onları indiki və gələcək 

insan cəmiyyətinin və potensialının tələbatının ödənilməsinə 

yönəldir  

İngilis iqtisadi  

tərcümə mənbəyi 

23. Dayanıqlı inkiaşf – insanın, cəmiyyətin dövrlər baxımdan 

davamlı və təminatlı inkiaşfını təbii mühitlə, onun resurslarının 

qorunması, səmərəli istifadəsi və bərpası ilə birgə həyata keçirir  

Словарь 

госстандарт России 

(1999) 

 

24.  Dayanıqlı inkişaf - məhsuldar qüvvələrin, sosial-iqtisadi, 

iqtisadi-ekoloji və institutsional münasibətlərin vəhdəti 

olub, müasir və gələcək nəsillərin səbatlı, təminatlı yaşam 

tərzini təmin etməlidir; 

 Dayanıqlı inkişaf  iqtisadi-ekoloji münasibətlərin qarşılıqlı 

Tədqiqat və 

araşdırmalarımızın 

nəticəsi olaraq irəli 

sürülən baxışlar 
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İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat 

  

təması olub, yeni təkamül istiqamətini müəyyən etməklə, 

cəmiyyətin uzunmüddətli harmonik yaşayışını yaradır. Və 

bu harmoniyada sosial, iqtisadi, ekoloji münasibətlərin 

mütamadi təkmilləşməsi, intelektual kapitalın yüksəlişi və 

inovativ inkişaf  əsas aparıcı amillərə çevrilir; 

 Dayanıqlı inkişaf - iqtisadi inkişafın institutsional bir 

forması kimi çıxış edib, sosial-iqtisadi və ekoloji amillərdən 

səmərəli istifadə olunması əsasında maddi, təbii imkanların, 

mənəvi dəyərlərin müasir və gələcək dövrlər üçün 

qorunmasına xidmət etməlidir; 

 Dayanıqlı inkişaf - yüksək texnologiyalardan, texniki 

potensialdan və insan kapitalından hərtərəfli və geniş 

istifadə olunmaqla, iqtisadi artımın və inkişafın ictimai 

məqsədlər üçün bütün dövrlər üzrə istifadəsini təmin 

etməlidir; 

 Dayanıqlı inkişafın əsas təminatçısı – insan şüuru, biliyi 

olduğu üçün onun da mütəmadi elmi, dünyəvi və təcürbə 

baxımdan dayanıqlı, qırılımaz və dəyişən yeni keyfiyyət 

tələbləri baxımdan inkişafı zəruridir  

 

Dayanıqlı inkişafla bağlı olan nəzəri-konseptual yanaşmalardakı başlıca mövqe fərqləri 

aşağıdakı aspektlərdən irəli gəlir: 

 Bisoferin rəngarənglilinin qorunub, saxlanılması; 

 Ətraf mühitə dəyən zərərlərin minimuma endirilməsi və bərpası; 

 Təbii resursların mühafizəsi və onlardan səmərəli, məqsədli istifadə olunması; 

 Müasir və gələcək nəsillərin yaşam maraq və tələblərinin ödənilməsi; 

 Iqtisadi (təsərrüfat) fəaliyyəti ilə ekoloji mühit arasında tarazlığın təmin edilməsi; 

 Davamlı iqtisadi artım; 

 Təminatlı və davamlı artım; 

 Nəsillər arasında dövrü baxımdan ədalətli həyat - yaşam tərzini müəyyən edən 

prinsip və tələblərin təmin olunması; 

 Iqtisadi, sosial təminatın və mənəvi dəyərlərin gözlənilməsi əsas götürülməklə 

regionlar, qitələr səviyyəsində ədalətli və keyfiyyətli həyat tərzinin yaradılması. 

Mövcud konsepsiyaya, anlama olan baxışlarda mövqe fərqliliklərinin sayının artırılması 

da mümkündür. Zənnimizcə, büün bu baxımdan olan konsepstual yanaşmalarda vahid bir 

istiqamətlilik daha ciddiliyi ilə özünü göstərir. Bütün konseptual baxışları, tərifləri bir araya 

gətirərək, biz əminliklə, dayanıqlı inkişafa belə tərif verməyi zəruri hesab edirik: “dayanıqlı 

inkişaf - müasir və gələcək cəmiyyətlərin (insanların) vahid məkanda (yer evində) bərabərlik, 

ədaləlilik prinsipləri gözlənilməklə sağlam, keyfiyyətli, təminatlı həyat tərzini və inkişaf 

səviyyəsini təmin edəcək etibarlı və qırılmaz inkişaf prosesidir. 

Həmçinin, digər bir zəruri konseptual yanaşmanı da dayanıqlı inkişaf  baxımından irəli 

sürülməsi məqsədəuyğundur: “dayanıqlı inkişaf - insan cəmiyyəti ilə təbii mühitin 

mövcudluğu və birgə dayamlı, keyfiyətli inkişafının harmoniyasını yaradan bir prosesdir”. 

Çünki, dayanıqlı inkişaf və onunla bağlı tədqiqatlar, dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bu 

baxımdan mövqeyi əsasən – təbii mühitə zərər yetirmədən insan və cəmiyyətin inkişaf 

səviyyəsinin və keyfiyyətli yaşayış tələblərinin təmin edilməsi üzərində qurulur. Mövcud 

inkişaf insan həyatının təmin olunmasının müasir və perspektiv mənəvi və sosial keyfiyyət 

amillərini daha da ön plana çəkir. Dayanıqlı inkişafla bağlı yanaşmanın mövcudluğunda daha 
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bir mühüm amilin və yanaşma istiqamətinin əsas götürülməsi zəruridir. Belə ki, dayanıqlı 

inkişafın təminin yalnız bir vahid ərazidə, məkanda, dövlətdə təmin olunması mümkünlüyü 

məntiqli hesab oluna bilməz. Çünki, bu konsepsiyanın əsas bünövrəsini vahid məkan, dünya, 

təbii mühit təşkil edirsə, bu da inkişafın “dövlət + region + qitə = dünya (yer küərsi)”  

baxımından təminini əsaslandırır. Yəni, ayrı-ayrılıqda, biri digərinin maraq və mənafelərini 

gözləmədən, bəzən də zidd olaraq hazırlanan dayanıqlı inkişaf konsepsiyaları, proqram və 

strategiyalar istər müasirlik, istərsə də perspektivlik baxımdan özünün doğrultmasını şübhə 

altına qoymuş olur və olacaqdır. Vahid konseptual baxışın olmasını - insan cəmiyyətinin bu 

günü və gələcəyi nöqteyi-nəzərindən əsas xətt kimi qəbul etmək daha məqsədəuyğun hesab 

olunmalıdır. Əks halda müxtəlif, fərqli (maraqlar - maddi, ərazi və s.) prinsiplərə əsaslanan 

inkişaf prosesləri iqtisadi və ekoloji davamlılıq baxımdan tarazlı, etibarlılı, keyfiyyətli və 

təminatlı dayanıqlılığı təmin etmək iqtidarında olmayacaqdır. Dövlətlərin insan cəmiyyətinin, 

xalqların maddi, mənəvi və sosial maraqlarına hörmət etməklə, onların qırılmaz davamlılğa 

əsaslanan sağlam və keyfiyyətli həyat tərzini təmin etməsi üçün vahid konseptual baxışda, 

yanaşmada uzlaşması artıq xüsusi zərurətdən irəli gəlir. 

      Bütün bu mühüm məqamlardan və yanaşmalardan çıxış edərək hesab edirik ki, 
dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına olan əsas tələblərə aşağıdakılar aid edilməlidir: 

 Cəmiyyətin inkişafı dayanıqlı olmaqla, müasir və gələcək nəsillərin normal 
yaşayış tələbləri təmin etməldir; 

 Mövcud iqtisadi və sosial inkişafda təbii resursların istisamrına gələcək 
dövrlərin tələbləri baxımından məhdudiyyətlər tətbiq edilməlidir;  

 İqtisadi artımın və inkişafın təminində intensivlik istiqamətinə üstünlük 
verilməlidir; 

 Təbii-ekoloji mühit qorunub, möhkəmləndirilməli və gələcək nəsillər üçün 
daha təminatlı resurslar saxlanılmalıdır; 

 Təbii resursların istismarını əvəz edəcək yeni xammal və resurslar müəyyən 
edilməli, istehsal və digər sahələrdə mütəmadi müasirləşdirilən 
texnologiyalar tətbiq edilməli, ekoloji cəhətdən təmiz olan alternativ enerji 
mənbəələri tapılmalıdır; 

 İnsan kapitalının müasirlik və gələcək dövrlər əsas götürülməklə inkişafı təmin 

olunmalıdır. 

        Dayanıqlı inkişaf eyni zamanda - yeni informativ bazaların, biliklər sisteminin 

yaradılmasını və sıx qarşılıqlı inkişafının əsasını qoymalıdır. Artıq iqtisadi, sosial biliklərə 

malik mütəxəssislər daha geniş istiqamətli fəaliyyət imkanlarına malik olmalıdır. Məsələn: 

iqtisadçı, hüquqşünas, ekoloq həm də iqtisadi inkişafı yaradan zəruri bilik və informasiyalara 

kifayət qədər malik olmalı və onu fəaliyyəti ilə bağlı istifadə etməliddir. Eyni ilə bu nümunəni 

digər aidiyyəti ixtisaslara da şamil etmək zəruridir. Çünki, yeni mütəxəssis yeni mükəmməl 

biliklərin vəhdətindən çıxış etməlidir. Belə zəruri baxış artıq ali təhsil - tədəris prosesinin  

yeni mükəmməl İKT proqramlarına da əsaslanmaqla təkmil prosesinə keçidini təmin 

etməlidir. Məhz dayanıqlı inkişaf özü-özlüyündə insanın təhsil-dünyagörüşü səviyyəsinin 

əsaslı şəkildə davamlı, keyfiyyətli inkişafını zəruriləşdirməlidir. Biz əminliklə göstərə bilərik 

ki, dayanıqlı inkişafın əsas təminatçısı – insan şüuru, biliyi olduğu üçün onun da mütəmadi 

elmi, dünyəvi və təcürbə baxımdan dayanıqlı, qırılımaz və dəyişən yeni keyfiyyət tələbləri 

baxımdan inkişafı əsas hesab edilməlidir. 
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Мамедов Яшар Азимага оглу 

Научно-концептуальные взгляды, связанные с формированием   устойчивого 

развития: существующие различия и их оценка 

Резюме 

Подчёркивая устойчивую концепцию развития, в современном мире, возникает 

необходимость создания, на этой основе, социально-экономического  развития. В 

статье исследуются теоретико-концептуальные взгляды, связанные с устойчивым 

развитием, выделяются существующие сравнительные черты в данной сфере. В конце 

обосновываются сравнительно новые широкоспекторные  взгляды, связанные с 

устойчивым развитием. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, программы по экономическому 

развитию, социально-экономическое и экологическое развитие. 

 

Yashar Azimagha Mammadov 

Theoretical-conceptual views forming on sustainable development, current differences 

and their assessment 

Abstract 

Accentuating sustainability concept of modern development and makes significant the 

creation of economic and social development on this basis. In the scientific work analyzed 

theoretical-conceptual views about the sustainable development, studies the different things 

existing in this sphere. At the end, are based the new views with the relatively broad aspects 

on sustainable development and put forward.  

Key words: sustainable development, economic development programs, social-economic and 

ecological development 
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