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Milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin nəzəri və  

praktiki aspekti 

 

Xülasə 

     Məqalədə iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyasının əsaslarına münasibət bildirilir və onun 

yaradılmasının əsasları tədqiq olunur. Həmçinin, ölkədə milli təhlükəsizliyin formalaşması və 

mövcud vəziyyəti araşdırılır, bu sahədə ölkə üçün zəruri olan fikirlər irəli sürülür. 

Açar sözlər: milli və iqtisadi təhlükəsizlik, rəqabətə dözümlülük, dayanıqlı və dinamik 

inkişaf, insan kapitalı 

 

Giriş 

    Müasir iqtisadi inkişaf yeni baxışlar, yanaşmalar ortaya çıxarır ki, bunlardan biri də iqtisadi 

inkişafın davamlı və dayanıqlı inkişafı ilə bağlıdır. Bu yanaşmaların ən mühüm cəhəti onların 

milli iqtisadi inkişafla təması və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə sıx əlaqəsinin 

ququlmasıdır. Müxtəlif baxışlardan çıxış etsək görərik ki, iqtisadi təhlükəsizlik milli 

iqtisadiyyatın səmərəli dinmik yüksəlişi, onun cəmiyyətin, dövlətin, fərdin tələbatlarını ödəyə 

bilməsi üçün əlverişli olan daxili və xarici şəraitlərin məcmusu kimi tərənnüm edir. Burada 

iqtisadi maraqlar üçün birbaşa təhlükəni ictimai təkrar istehsalın normal gedişini pozan 

iqtisadi təhdidlər yaratdığı üçün o ümumilikdə daxili və xarici amillərə bölünür. Ölkənin son 

on illik inkişaf səviyyəsi göstərir ki, milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

baxımından bu istiqamətdə zəruri addımlar atılmaqda, əhəmiyyət kəsb edən normativ və 

hüquqi sənədlər qəbul edilməkdədir. Lakin, bütün bunlara baxmayaraq, bu sahədə nəzəri və 

praktik əsasların təkmilləşdirilməsi xüsusi zərurətdən çıxış edir. 

İqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası və onun metodoloji əsasları 

“İqtisadi təhlükəsizlik” anlayışı konyukturalı xarakter daşımır. Bu anlayış müasir  

cəmiyyətin həyatına daxil olmuş və bir çox ölkələrin xarici və daxili siyasətlərinin ayrılmaz 

tərkib hissələrinə çevrilmişdir. Iqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyəti “inkişaf” və “dözümlülük” 

anlayışları arasındakı əlaqəni də aydınlaşdlrmağı şərtləndirir. 

İnkişaf - iqtisadi təhlükəsizliyin əsas komponentlərindəndir. Əgər iqtisadiyyat inkişaf 

etmirsə, onda yaşamaq imkanları aşağı düşəcək, xarici və daxili təhlükələrlə mübarizə 

aparmaq qabiliyyəti azalacaqdır. Davamlılıq və təhlükəsizlik  iqtisadiyyatın vacib və vahid 

sistemi kimi onun əsas xarakteristikasıdır. Onları qarşı-qarşıya qoymaq lazım deyil, çünki 

onların hər biri iqtisadiyyatın bugünkü vəziyyətini fərqli xarakterizə edir. 

Təhlükəsizlik - xarici və daxili təhlükələr şəraitində, həmçinin proqnozlaşdırılmayan və 

az ehtimal olunan amillərin fəaliyyətini inkişaf və obyektin yaşamaq imkanı nöqteyi-

nəzərindən əlaqələr sistemindəki vəziyyətini xarakterizə edir. 

İqtisadi sistem nə qədər dözümlü, istehsal ilə maliyyə-bank kapitalı arasındakı əlaqələr 

geniş olarsa, iqtisadiyyat bir o qədər fəaldır, yəni onun təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi 

kifayət qədər yüksəkdir. Sistemin komponentləri arasındakı əlaqə və proporsionallıq pozulsa, 

onda iqtisadiyyat təhlükəsizlik vəziyyətindən təhlükəli vəziyyətə düşür. 

Bizim fikirimizcə, iqtisadi təhlükəsizliyin ənənəvi göstəriciləri:  həyat səviyyəsi və 

keyfiyyəti, inflyasiyanın tempi, işsizlik norması, iqtisadi artım, büdcə kəsirliyi, dövlət borcu, 

dünya iqtisadiyyatına qovuşmaq səviyyəsi, qızıl-valyuta ehtiyatlarının səviyyəsi, gizli 
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iqtisadiyyatın fəaliyyəti miqyası ilə bağlı olsa da, lakin bu günkü real gerçəkliyi nəzərə 

almaqla belə problemin səciyyəvi cəhətlərini və təzahür formalarını özündə əks etdirən digər 

göstəricilərlə də əlaqədardır. Və bütün bu məsələlərin qarşılıqlı  araşdırılması 

məqsədəuyğundur. 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi təhlikəsizliyin təmin olunması 

Ulu öndər H.Əliyev qeyd edirdi ki, suverenliyin əbədi və dönməz olması üçün müstəqil 

milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin o, cümlədən də iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

müəyyənedici rol oynayır. Müstəqilliyimizin bərpası ilə özünün müstəqil milli iqtisadiyyatını 

formalaşdırmaq şansı əldə edən Azərbaycan Respublikası ölkə hüdudları daxilində mövcüd 

olan sərvətlərini milli maraqlarının reallaşdırılmasına istiqamətləndirməyə başladı. Doğrudur 

havadarlarının dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisinin 20%-nin Ermənistan 

tərəfindən işğalı resurslarımızın bir qisminin milli maraqlarımızın reallaışdırılmasına 

yönəldilməsinə imkan vermədi.  

  İnzibat-amirlik iqtisadi sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçən hər bir ölkədə iqtisadi 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün çox ciddi quruluş dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi 

zəruri olmuşdur. İqtisadiyyat mülkiyyət baxımından iki böyük bölməyə özəl və dövlət 

bölməsinə ayrılır. Doğrudur, kifayət dərəcədə prespektivli mülkiyyət formalarından hesab 

olunan bələdiyyə mülkiyyəti də inkişaf etməkdədir. Müstəqilliyimizin ilk illərində dövlət 

mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin dövlət proqramlarına uyğun olaraq Azərbaycan 

Respublikasında mülkiyyətin 30%-nin dövlətin sərəncamında saxlanılması,70%-nin isə özəl 

sektorda formalaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu vəzifə dövlət proqramlarında nəzərdə 

tutulduğu müddətdə reallaşdırılmışdır. Son dövrdə təsərrüfat ilinin nəticələrinə görə ÜDM-in 

80%-dən çoxu özəl sektorda istehsal olunmuşdur.            

 Azərbaycanda əhalinin kənd və şəhərlərdə məskunlaşmasında təxmini bir bərabərlik 

var. Kənd əhalisi kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əmlakının əvəzsiz özəlləşdirilməsi 

nəticəsində torpağın və digər kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin mülkiyyətçısınə 

çevrilmişlər. Ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının demək olar ki, hamısı özəl sektorda 

istehsal olunur. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının ÜDM-də xüsusi çəkisinin 6% təşkil 

etməsinə baxmayaraq (sovet dönəmində 30%) bu ölkə əhalisinin ərzaq təhlukıizliyinin təmin 

edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Sovet dönəmində əlçatmaz hesab olunan 1 mln. ton taxıl 

istehsalına 1997-ci ildə nail olunmuşdur. Artıq, ölkədə 2014-cü ildə 800 min. ha əkin 

sahəsində 2,6 mln. ton taxıl istehsal olunmuşdur. Taxıl əkin sahələrinin 1 mln. hektara 

çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Kənd təsərrüfatında özəl mülkiyyət münasibətlərinin 

inkişafı nəticəsində ölkə əhalisinin əsas ərzaq məhsullarına (çörək, ət, ət məhsulları, süd,  süd 

məhsulları, meyvə-tərəvəz, bostan məhsulları və s.) olan tələbatının əhəmiyyətli hissəsi, 80-

85%-i daxili istehsal hesabına ödənilir.  

Ölkə rəhbərliyi tərəfindən məqsədli proqramların, regionların sosial-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsi dövlət proqramlarının qəbul edilməsi və reallaşdırılması, sahibkarlığın 

inkişaf etdirilməsinin öncül istiqamətinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verib və aqrar 

bölməyə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan dövlət dəstəyini artırıb. Və  bu amil iqtisadi 

təhlükəsizliyin mühüm tərkib hissəsi olan ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 

əhəmiyyətli rol oynamaqdadır. Dövlət malik olduğu iqtisadi və inzibati resurslardan da 

səmərəli istifadə edərək daxili bazarı qorumaqla aqrar sahibkarlığı inkişaf etdirərək, ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə əlverişli şərait yaradır. Burada hüququ təminatın 

yaradılması və təkmilləşdirilməsi də az əhəmiyyətli rol oynamır.  

Sovet dönəmində Azərbaycan iqtisadiyyatı SSRİ xalq təsərrüfatı kompleksinin bir 

elementi olduğundan çox bəsit bir struktura malik idi. Neft, neft-qaz və neft-kimya  

sənayesinin iqtisadiyyatda çox böyük xüsusi çəkisi var idi. İstehsalın 50%-ə yaxını, ixracın 
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daha çox hissəsi onun payına düşürdü. Müstəqilliyimizin ilk illərində qarşıda duran mühüm 

vəzifələrdən biri milli iqtisadiyyatı formalaşdıra və inkişaf etdirə bilən, dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiyanı şərtləndirən əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi iqtisadiyyatda quruluş dəyişikliklərini 

həyata keçirilməsindən ibarət olub. Bu quruluş dəyişikliləri neft sənayesini inkişaf etdirməklə 

yanaşı iqtisadiyyatın bu sahədən asılılığının aradan qaldırılmasına yönəldilməlidir. 

Doğrudur, müstəqillik illərimizdə də uzun müddət istehsal və ixracda neft sektoru 

dominant rol oynamışdır. Ulu öndər H.Ə.Əliyev dünyanın aparıcı neft şirkətlərini Azərbaycan 

neft sənayesi müəssisələri ilə birgə işləmələrə cəlb etməklə (neft konraktları) Azərbaycan neft 

sənayesinin inkişafına yeni nəfəs verilmişdir. Respublikaya yeni texnologiyalar gətirilmiş, 

nəticədə yeni neft yataqlarını kəşf etmək və istismara vermək mümkün olmuşdur. Neft hasilatı 

təxminən 12-14 mln. tondan 50mln. tona çatdırılmışdır. Yeni texnoloji biliyə malik neft 

sənayesi işçiləri formalaşmışdır. Azərbaycanın Avropaya inteqrasiayasını gücləndirən neft 

boru kəməri çəkilmiş, şaxələndirilmiş qaz kəmərlərinin çəkilməsi gündəmdə olan 

məsələlərdəndir. Ölkəyə külli miqdarda valyuta gəlmişdir. Bu valyutalardan istifadənin 

səmərəliliyini təmin etmək məqsədi ilə Neft Fondu yaradılmışdır. Ölkəyə gətirilən neft 

gəlirləri bu fondda cəmləşdirilmişdir. Hal-hazırda valyuta ehtiyatlarımız 40 mld. dollardan 

çox qiymətləndirilir. Bu valyuta ehtiyatları ümumi milli təhlükəsizliyimizin o, cümlədən də 

iqtisadi təhlükəsizliyimizin əsas maliyyə mənbəyi kimi çıxış etmişdir. Neft fondundan 

vəsaitləri neft sektorunun inkişafı ilə yanaşı qeyri- neft sektorunun inkişafına, əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə, sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsinə, insan kapitalının 

müasir tələblər səviyyəsində hazırlanmasına, büdcəyə transfer yolu ilə ümumi milli 

problemlərin həllinə istifadə olunur.  

Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatında quruluş dəyişikliyi baxımından gündəmdə olan 

mühüm məsələlərdən ən mühümü qeyri-neft sektorunun üstün inkişaf etdirilməsi, neftdən 

asılılığı minimuma endirməkdən ibarərtdir. 2015-ci ilin sonlarının  nəticələrinə  görə ÜDM-də 

qeyri-neft sektorunun payı 70% -i ötüb keçmişdir, qeyri-neft sektorunda artım 7%, 

bütövlükdə iqtisadiyyatda artım isə 4% təşkil etmişdir. Dünya bazarında neftin qiymətinin 

kifayət qədər çox aşağı düşməsinə və respublikada onun hasilatın azalmasına baxmayaraq 

ixracatımızın əhəmiyyətli hissəsi (90%-dən çoxu) yenə də neft sektorunun payına düşür.  

Düşünürük ki, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı bu sahədə ixrac 

yönümlü məhsulların istehalının təşkil edilməsi strateji istiqamət olmaqla yanaşı, 

iqtisadiyyatın rəqabətə dözümlülüyünün və milli iqtisadiyatın iqtisadi təhlukəsizliyinin təmin 

edilməsinin mühüm amillərindən birinə çevriləcək. 

 Nəqliyyat sektorunun inkişaf etdirilməsi, qədim “İpək yolunun” bərpası, neft-qaz boru 

kəməri şəbəkələrinin genişləndirilməsi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun çəkilişinin başa 

çatdırılması, Azərbaycanın Asiyanı Avropaya birləşdirən nəqliyyat dəhlizi rolu oynaması 

nəqliyyat sektorunun ÜDM-də payını artırmaqla ümumi iqtisadi inkişafa təkan verəcək.  

İnkişaf etdirilməsi prespektivli hesab olunan qeyri-neft sektorunun struktur sahələrindən 

biri də turizmdir. Azərbaycanın təbii-coğrafi şəraiti imkan verir ki, ilin bütün fəsillərində yay-

qış turizmi təşkil edilsin. Turizmin təşkili ayrı-ayrı insanların fərdi təşəbbüsü şəklində deyil 

dövlət proqramlarına uyğun həyata keçirilməlidir. Nədənsə son vaxtlar Xəzər sahili turizm 

şəbəkələrinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi sahəsində dövlət proqramı diqqətdən kənarda 

qalıb. Xəzəryanı turizm şəbəkələrinin müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulması və 

inkişaf etdirilməsi ölkədə turizmin inkişafında əhəmiyyətli rol oynaya bilər.   

Hesab edirik ki, milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyinə real təsir  göstərən 

amillərədən biri də ölkənin xarici dövlət borcudur. Bu gün iqtisadi ədəbiyyatda xarici dövlət 

borcunun ölkənin ÜDM-nə nisbətinin təhlükəliliyin kəmiyyət müəyyənliyi haqqında yekdil 

fikir yoxdur. Hətta bəzi ölkələrin xarici borcları onların ÜDM-ə bərabər bir səviyyədədir. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İ.H.Əliyev 2015-ci ildə bir sıra mötəbər 

tədbirlərdə çıxışlarında qeyd etmişdir ki, Azərbaycan Respublkasının xarici dövlət borcu 

ölkənin ÜDM-nin 10 faizindən bir az çoxdur. Bu borcu qısa bir müddətdə mənim bir 

sərəncamımla ödəmək mümkündür. Lakin, xarici dövlət borcu beynəlxalq maliyyə qurumları, 

digər ölkə və təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlığın bir forması olduğundan Azərbaycan 

Respublikası da bu mexanizmdən öz real gerçəkliyinə və tələbatına uyğun istifadəni 

məqsədəuyğun hesab edir. 

Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi də iqtisadi təhlükəsizliyi 

təmin edən amillərdən hesb oluna bilər. Davos beynəlxalq forumunda qeyd edilmişdir ki, 

Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətə dözümlülüyünə görə 38-ci yerdədir. Dünyada kifayət 

dərəcədə inteqrasiya birlikləri var. Bu inteqrasiya birlikləri müxtəlif xarakterlidir: siyasi, 

hərbi, iqtisadi. Bu və ya digər beynəlxalq birliklərə inteqrasiya edən hər bir ölkə ilk öncə milli 

maraqlarını, hərbi-siaysi maraqlarını, bütövlükdə milli təhlükəsizliyini nəzərə almalıdır. 

Balanslaşdırılmış siyasət yeritməklə bir neçə birlikdə təmsil olunmaq da istisna deyil. 

Azərbaycan Resbuplikası MDB, Avropa İttifaqının müxtəlif qurumları, Qara Dəniz İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam Konfransı Təşkilatı və digər qurumlarda  təmsil olunmaqla bir 

sıra ciddi təhlükəsizlik problemlərini həll etməyə çalışır. 

 Heasb edirik ki, Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatında  

üzvülüyü də iqtisadi təhlükəsizliyin mühüm tərkib hissəsi olan ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində əhəmiyyətli rol oynayardı. 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə təsir imkanına malik olan amillərdən 

biri kimi investisiyalar da diqqəti cəlb edir. Azərbaycan artıq investisiya idxal edən bir 

ölkədən investisiya ixrac edən bir ölkəyə çevrilib. Ölkəmiz bir sıra iqtisadi layhiələrin 

investoru kimi çıxış etmək öhdəliyini öz üzərinə götürmüşdür. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Cənab İ.H.Əliyev xüsusi ilə iri həcmli kapital qoyuluşu tələb edən TANAP və 

TAP layihələrinin əsas investoru olmaq təşəbbüsü ilə cıxış etmişdir.  Müstəqillik illərimizdə 

respublika iqtisadiyyatına təxminən 200 mld. ABŞ dolları civarında  investisiya qoyulmuşdur. 

Ilk dövrlər investisiyaların ümumi həcmində xarici investisiyalar üstünlük təşkil edirdisə, 

2007-ci ildən başlayaraq daxili investisiyaların daha çox xüsusi çəkiyə malik olması müşahidə 

olunur. 2014-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına bütövlükdə 27 mld. dollarlıq investisiya 

qoyulmuşdur ki, onun da təxminən 65-70%-i daxili investisiyanın payına düşmüşdür. 

Doğrudur, hələlik daxili invstisiyaların əhəmiyyətli hissəsi dövlətin payına düşür. Strateji 

istiqamət isə özəl sektorunun investisiya imkanlarının genişləndirilməsinə istiqamətlənib. 

Ölkədə sahibkarlığın bütün formalarının inkişafına əlverişli şərait yaradılmasını dövlətin bir 

öhdəlik olaraq öz üzərinə götürməsi özəl sektorun investisiya imkanlarının yüksəlməsinə 

gətirib çıxaracaq. 

 İnvestisiyanın təsir imkanlarnı araşdırarkən sərmayə  qoyulan sahələrin ÜDM-də xüsusi 

çəkisi də diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Sərmayə qoyuluşu həmin sahənin məhsul və 

xidmətinin ÜDM-də xüsusi çəkisinin artımı ilə müşahidə olunmalıdır. Əks təqdirdə 

investisiyadan istifadənin səmərəliliyi aşağı düşə bilər. Bu məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün 

aşağıda göstərilən sxemlərə diqqət verək. 
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Sxem 1. 

 
 

 

Sxem 2. 

 
 

Sxemlərdən göründüyü kimi iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə investisiya qoyuluşu ilə 

onların ÜDM-də xüsusi çəkisi arasında nisbi uyğunluq var. Belə ki,  2013-cü ildə iqtisadiyata 

qoyulan investisiyanın 42%-i sənayenin, 3,2 %-i kənd təsərrüfatının, 1,1% -i rabitənin payına 

düşmüşdür. Həmin dövrdə ÜDM-də sənaye 46,3%, informasiya və rabitə 1,8%, kənd, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 5,3 % xüsusi çəkiyə malik olmuşdur. Bəzi sahələrdə isə müəyən 

uyğunsuzluqlar var. Nəqliyyat və anbar təsərrüfatının bu dövrdə ÜDM-də payı 4,8 % olduğu 

halda, ümumi investisiyanın 20 %-i bu sahəyə cəlb olunmuşdur. Doğrudur gələcəkdə 

nəqliyyat sektorunun inkişafı ilə onun ÜDM-də xüsusi çəkisinin artacağı gözlənilir.  

İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin mühüm şərtlərindən biri də milli valyutanın 

dönərli xarici valyutalara nisbətinin sabit saxlanılmasıdır. Milli valyutanın dönərli xarici 

valyutalara nisbətinin sabit saxlanılması inflyasiyanın tənzimlənməsinə şərait yaratmaqla milli 

istehsalı stimullaşdırır və gəlirlərin artımı fonunda əhalinin alıcılıq qabiliyyətini yuksəldir. 

Ölkədə son ildə baş verən devalvasiya milli valyutanın nəzərəçarpacaq şəkildə qiymətdən 



 1 

 

 

 

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

34 

Ümüdvar Əliyev. Milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin nəzəri və praktiki 

aspekti. səh. 29-35 

düşməsi ilə nəticələnmişdir. Doğrudur bu proses gözlənilən idi. Uzun müddət inzibati yolla 

manatın xarici donərli valyutalara sabit nisbətinin saxlanılması mümkünsüzdür. Mərkəzi 

Bankın rəhbərlərinin hesablamalarına gorə son dövrlərdə manatın sabit kursunun saxlanılması 

üçün hər il  2 mld. ABŞ dolları xərclənirdi. Son illər ölkəyə xarici valyuta daxil olmalarının 

nəzərə carpacaq dərəcədə aşağı düşməsi (neft gəlirlərinin azalması) bu prosesi mümükünsüz 

etdi, devalvasiya obyektiv zərurətə cevrildi. Təbii ki, devalvasiyanın təkrarlanmaması üçün 

dövlət tərəfindən qabaqlayıcı tədbirlər həyata kecirilir. Valyuta səbətinə iki dönərli valyuta, 

dollar və avro daxil edilmişdir ki, bu da manatın dollardan asılığını zəiflədir.  

İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin son nəticədə əhalinin həyat səviyyəsinə təsir 

edən başlıca amillərdən biri kimi çıxış etməsini də diqqətdən kənarda qoymaq olmaz. Həyat 

səviyyəsini müəyyən edən əsas amillərindən olan məşğulluğun səviyyəsinin yuksəldilməsi 

(işsizlik təxminən 5% təşkil edir), yoxsulluğun minumuma endirilməsi (5% səviyyəsindədir), 

inflyasiyanın bir rəqəmli həddə olması, büdcə təşkilatlarında calışanların orta aylıq əmək 

haqqınin 425 manatdan cox olması iqtisadi təhlükəsizliyin bu gostəricilərinin Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkişafının qanunauyğun nəticəsi kimi təhlükəlilik uzaq olduğunu gostərir.   

 Həyat səviyyəsinin əsas göstəricilərindən biri olan əhali gəlirinə milli valyutanın 

devalvasiyanın təsiri danılmaz faktdır. Devalvasiya nəticəsində əhalinin depozitləri 

əhəmiyyətli dərəcədə qiymətdən düşməsidir. Doğrudur bankların səlahiyyətli şəxsləri əhalinin 

banklardan depozitlərinin 50%-nin devalvasiyaya qədər xarici dönərli valyutada (dollar, avro) 

saxlandığını iddia edirlər. Nəzərə alsaq ki, 2015-ci ilin əvvəllərinə əhalinin banklarda depaziti 

7 mld. manat civarında idi, təbii ki, bu məbləğin 50%-i heç də az bir rəqəm deyil. Hər halda 

manatın sabitliyinin saxlanılması üçün hər il 2 mld. ABŞ dolları xərclənirdisə, zərərin 

bölüşdürülməsi prinsipinə uyğun olaraq (Bank və əhali) bu məbləğin bir qismini əhaliyə 

kompensasiya şəklində ödəməklə əhaliyə dəyən zərəri minumuma endirmək olardı. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, əhalinin banklardakı depozitləri sığortalanıb. 

Nəticə 

Beləliklə, milli təhlükəsizliyin o, cümlədən də iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində 

Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran əsas vəzifələr dünya ölkələrinin inkişafı ilə 

müqayisədə geriliyə yol verməmək, karbohidrogen ehtiyatlardan  movcud asılılığı aradan 

qaldırmaqla orta və uzunmüddətli prespektivdə dünya iqtisadiyyatının xammal əlavəsindən 

texnoloji “autsayderə” çevrilmək, texnoloji parklar şəbəkəsini genişləndirilmək və digər bu 

yönümlü zəruri tədbirləri həyata keçirilməkdir. Həmçinin, qeyri-neft sektorunun daha sürətli 

inkişafına nail olmaq, iqtisadiyyatın səmərəliliyini və rəqabət qabliyyətliliyini yüksəltmək və 

onun innovasiyalı inkişafını təmin etmək qarşıda duran əsas vəzifələrdən hesab olunur. 

Ənənəvi iqtisadiyyatdan “bilik iqtisadiyyatına” keçidin əsasları yaradılmalı, insan kapitalının 

inkişafı önə çəkilməlidir. Bu məqsədlə kadrların hazırlanmasına və yenidən hazırlanmasına, 

elmin inkişafına ayrılan vəsaitin iqtisadi inkişafın yol verdiyi hədd daxilində artırılmasına nail 

olmaq milli mənafe baxımından məqsədəuyğundur.  
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Умудвар Алиев 

Теоретические и практический аспекты 

обеспечения экономического безопасности национальной экономики 

Резюме 

     В статье высказываться мнение в концепции национальной безопасности и 

исследуется основы создания экономической безопасности. Также исследоваться  

формирование и нынешнее положение национальной безопасности в стране и  

выдвигаются необходимые мнения в этой области. 

Ключевые слова: национальный и экономический безопасность, устойчивый и 

динамичный развития,  конкурентоспособность, человеческий капитал 
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Theoretical and  practical aspects of national economy and providing economic security 

Summary 

   The article commenting basis of the concept economic security and national security are the 

main investigated. Also, national security and the current situation in the country in this field 

is being studied and the formation of necessary ideas were put forward. 

Key words: national and economic security, competitive endurance, sustainable and dynamic 

development, human capital 
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