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Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafa keçid strategiyası: makroiqtisadi aspektlər və 

müasir reallıqlar 

Xülasə 

Məqalədə müasir dövrdə ölkəmizdə dünya təcrübəsi və milli  reallıqlar nəzərə 

alınaraq mill iqtisadiyyatın davamlı inkişafa keçidinin təmin edilməsinin başlıca yolları, 

prinsipləri, mexanizmləri, məqsədləri, makroiqtisadi problemləri nəzərdən keçirilir. 

Azərbaycanın konkret materialları əsasında ölkədə davamlı inkişafa keçidin xarakterik 

cəhətləri əsaslandırılır, qlobal maliyyə böhranı, manatın devalvasiyası, dünya bazarında 

neftin qiymətinin kəskin aşağı düşdüyü mövcud reallıqlar şəraitində sosial-iqtisadi 

proseslərin dövlət tənzimləmə sistemində iqtisadi inkişaf strategiyasında normativ-hüquqi 

bazada baş verən dəyişikliklər və edilən korreksiyalar dəyərləndirir.  

Açar sözlər: davamlı inkişaf, təhlükəsizlik konsepsiyası, qlobal maliyyə böhranı, 

monetar-fiskal tənzimləmə, iqtisadi siyasət 

 

Giriş 

Qlobal maliyyə böhranı milli, regional və beynəlxalq iqtisadiyyatların qarşılıqlı 

asılılığını gücləndirməklə dünya miqyasında, eləcə də hər bir milli iqtisadiyyat səviyyəsində 

sosial-iqtisadi inkişafın paradiqmasını, hərəkətverici qüvvələrini, təbiət-cəmiyyət 

münasibətlərinin ahəngdarlığını təmin edən prinsip və meyarların davamlı inkişaf baxımından 

dərk olunaraq yenidən dəyərləndirilməsini obyektiv zəruriyyətə çevirdi. Belə bir şəraitdə hər 

bir ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin optimallığı və səmərəliliyi bu gün milli 

iqtisadiyyatın dünyada baş verən qlobal maliyyə böhranına davamlılığı ilə şərtlənir. 

Tələbatların durmadan artdığı, lakin resursların məhdudluğu və onların istehsalının getdikcə 

baha başa gəldiyi bir şəraitdə iqtisadi artımın hansı amillər və məhsul vahidinə nə qədər resurs 

sərfi nəticəsində əldə olunması iqtisadi-sosial, ekoloji proseslərin ahəngdarlığının göstərilməsi 

davamlı inkişafın təmin edilməsində mühum əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan indiki və 

gələcək nəsillərin maraq və mənafelərini nəzərə alaraq sosial-iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə 

yeni modelini formalaşdırmaqla müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafa keçidin 

təmin edilməsi müasir dövrdə ölkənin qarşısında duran strateji bir vəzifə kimi 

qiymətləndirilməlidir. Problemin aktuallığını xüsusi vurğulayan ölkə Prezidenti İlham Əliyev 

qeyd etmişdir: “Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrü başa çatmışdır. Biz mövcud 

reallıqları təhlil etməklə nəticələr çıxarmalı, yeni paradiqmalar haqqında düşünməli və 

Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafa keçidlə bağlı iqtisadi inkişaf modelinin 

konseptual əsaslarını müəyyənləşdirməliyik. Bütün bu məsələlər yaxın gələcək üçün 

ölkəmizdə işlənib hazırlanan dövlətin strateji iqtisadi siyasətinin ana xəttini təşkil etməlidir.”  

Davamlı inkişafın tədqiqinin konseptual əsasları 

Hər bir ölkədə milli iqtisadiyyatın davamlı inkişaf modelinə keçidinin təmin 

edilməsi ilk növbədə müvafiq milli iqtisadi inkişaf strategiyasının konseptual əsaslarının 

işlənib hazırlanmasını və əməli cəhətdən reallaşdırılmasını tələb edir. Dünya təcrübəsi göstərir 

ki, hər bir ölkənin təbii sərvəti iqtisadi inkişaf üçün ilkin zəmin yaratsa da, bir çox hallarda 

onun həlledici şərti kimi çıxış etmir. Nə qədər təzadlı görünsə də bu gün dünyanın zəif inkişaf 

etmiş ölkələrinin böyük əksəriyyəti təbii ehtiyatlarla zəngindir. Təhlil göstərir ki, belə bir 

vəziyyət hər şeydən əvvəl ölkənin malik olduğu iqtisadi potensialın effektiv reallaşdırılmasına 
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şərait yaradan müvafiq iqtisadi siyasətin olmaması və reallaşdırılmaması ilə şərtlənir. ABŞ 

prezidenti T.Ruzvelt vaxtı ilə yazırdı: “ABŞ dövlətinin böyüklüyü və qüdrəti malik 

olduğumuz sərvətlərlə deyil, bu sərvətlərdən necə istifadə etməyimizlə müəyyənləşir”. Bu 

baxımdan müstəqillik illərində Azərbaycanda formalaşan iqtisadi inkişaf və keçid modeli 

ölkəmizin iqtisadi-siyasi müstəqilliyinin, təhlükəsizliyinin və sabitliyinin son nəticədə 

davamlı inkişaf modelinə keçidi şərtləndirən ən başlıca amillərdən hesab edilməlidir. 

Azərbaycanın qlobal və regional proseslərə fəal qoşulduğu müasir şəraitdə mövcud iqtisadi 

reallıqları ehtiva edən bu modelin əsas cəhətlərini, prinsiplərini sistemli təhlili göstərir ki, bu 

gün Azərbaycanda reallaşdırılması nəzərdə tutulan inkişaf modeli əslində bazar prinsiplərinə, 

azad sahibkarlığa, beynəlxalq əməkdaşlığın dərinləşməsinə dinamik iqtisadi artımını, 

humanitar, sosial istiqamətinin təmin olunması ilə bir başa bağlı olan bir inkişaf yoludur.  

Bazar mexanizmi heç də bütün hallarda iqtisadi və sosial problemlərin indiki və 

gələcək nəsillərin maraq baxımından səmərəli həll etmək, uzlaşdırmaq, gəlirlərin ədalətli 

bölgüsünü, ümumən sosial-iqtisadi, demoqrafik, ekoloji problemləri vəhdət halında səmərəli 

həll etmək gücündə olmadığına görə, dəyişən şəraitə və tələbə uyğun olaraq bu proseslərə 

dövlətin fəal, səmərəli müdaxilə sistemi formalaşdırılması obyektiv zəruriyyətə çevrilir.  Bu 

baxımdan, davamlı inkişaf sosial-iqtisadi, ekoloji və humanitar xarakterli problemlərin həllini 

nəzərdə tutmaqla bütünlükdə insanların zəruri tələbatlarının ödənilməsini, hazırki və gələcək 

nəsillərin həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinin təmin edilməsi məsələlərini əhatə edir. Dünya 

təcrübəsi göstərir ki, davamlı inkişafın hər hansı bir ölkənin konkret timsalında əməli 

cəhətdən reallaşdırılması məntiqi ardıcıllıqla: milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsinin sistemli 

təhlilini, məqsədlərin müəyyənləşdirilməsini, mövcud iqtisadi münasibətlər sisteminin milli 

maraqlara nə dərəcədə cavab verməsini və nəhayət, onun tənzimlənməsinin forma, metod, 

miqyas və vasitələrinin müəyyənləşdirilərək dəyərləndirilməsini tələb edir. Ümumən, 

qloballaşan dünyada hər bir ölkə davamlı inkişafı təmin etmək üçün hər şeydən əvvəl, dörd 

problemi həll etməlidir:  

 Birincisi, müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatının inkişafı nəticəsində yaranan ekoloji 

problemləri həll etmək üçün müvafiq tədbirlər sistemi həyata keçirməli;  

 İkincisi, davamlı insan inkişafını təmin etmək üçün zəruri sosial-iqtisadi proqramlar 

reallaşdırılmalı;  

 Üçüncüsü, müasir dövrdə ayrı-ayrı ölkələrdə müşahidə olunan demoqrafik problemləri 

həll etmək üçün müvafiq siyasət formalaşdırıb həyata keçirməli;  

 Dördüncüsü, mövcud iqtisadi problemlər davamlı inkişaf baxımından cari və perspektiv 

məqsədlər nəzərə alınaraq sistem halında həll edilməli.  

    Onu da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, son nəticədə ekoloji, sosial, demoqrafik 

problemlərin həlli imkanları həlledici dərəcədə iqtisadi inkişafın səviyyəsi və xarakterindən 

asılı olur. Eyni zamanda o da nəzərdən qaçırılmamalıdır ki, davamlı inkişafın konsepsiyasının 

əməli cəhətdən reallaşdırılması ilk növbədə, ölkənin malik olduğu davamlılıq potensialı ilə 

şərtlənir. Hər bir milli iqtisadiyyatın obyektiv və subyektiv amillərlə şərtlənən iqtisadi 

davamlılıq potensialı özünə aşağıdakıları daxil etməlidir:  

 Milli iqtisadiyyatın resurs və ehtiyatları balansını; 

 İqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyini; 

 Tələbatın idarə olunmasının institusional quruluşunu; 

 Xarici konyukturanın dəyişməsinə müvafiq reaksiya vermək qabiliyyətini; 

 Beynəlxalq maliyyə, siyasi təşkilatlarda iştirakı dərəcəsini.  

 Təhlillər göstərir ki, davamlılıq potensialı ümumən ölkənin malik olduğu mütləq 

üstünlüklərlə müəyyənləşsədə düzgün, optimal, çevik iqtisadi siyasət reallaşdırmaqla qlobal, 

regional, milli maraqları uzlaşdırmaqla, cari və perspektiv məqsədlərin həllinin optimal 
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mərhələliyini gözləməklə bu potensialı xeyli artırmaq olar. Bu baxımdan, mövcud imkanlar 

daxilində hərəkətə gətirilə bilən potensialın resursların elə bölgüsü optimal hesab edilməlidir 

ki, onlar bir tərəfdən cəmiyyətin bu günki cari sosial-iqtisadi tələbatını mümkün qədər yaxşı 

ödəməyə imkan versin, digər tərəfdən isə bu tələbatların perspektivdə daha yaxşı 

ödənilməsinin maddi əsaslarını məhdudlaşdırmasın, gələcək nəsillərin üzərinə əlavə xərc 

yüklənməsin (borc, kredit və s.). Ümumən, müasir dövrdə davamlı inkişafı təmin edən amillər 

xarakterinə görə təbii resurslar, obyektiv, subyektiv, innovasiya, texnoloji, institusional, 

ekoloji, sosial-iqtisadi kimi sistemləşdirilə bilər. Davamlı inkişaf konsepsiyasının işlənib 

hazırlanmasında qeyd olunan cəhətlərlə yanaşı sivilizasiya amilləri, iqtisadi təfəkkür tərzi, 

dövlətin səmərəli iqtisadi siyasətinin formalaşdırılması siyasəti də nəzərdən qaçırılmamalıdır. 

Bütün bunlarla yanaşı davamlı inkişaf baxımından hər hansı bir amildən istifadənin 

effektivliyi və meyarı milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin gözlənilməsi olmalıdır.  

Davamlı inkişaf potensialını qiymətləndirərkən bu prosesə tələbatlar və 

məhdudiyyətlərin təsirini hökmən tədqiqata cəlb edilməlidir. Məlumdur ki, tələbatlar 

hüdudsuzdur, lakin hər bir mərhələdə bu tələbatların ödənmə dərəcəsi müvafiq iqtisadi, 

demoqrafik, texniki, ekoloji, maliyyə və s. imkan və məhdudiyyətlərlə şərtlənir. 

Davamlı inkişafın təmin edilməsinin başlıca istiqamətləri və məqsədləri 

  Ölkəmizdə davamlı inkişafın təmin edilməsinə yönəldilən perspektiv inkişaf modelini 

xarakterizə etməyə cəhd etsək reallaşdırılması nəzərdə tutulan aşağıdakı prioritet 

istiqamətlərə: iqtisadi artımda əsas və tərəqqi amillərinin optimal nisbətlərinin göstərilməsinə, 

milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, milli iqtisadiyyatın rəqabət 

qabiliyyətinin, prioritetlərin düzgün seçilməsinə, iqtisadi artımın səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsinə təkrar istehsal baxımından yanaşılmasına, sosial səmərəliliyin ön plana 

çıxarılmasına və nəhayət, bir amildən səmərəli istifadənin digərindən istifadənin səviyyəsinə 

neqativ təsir göstərməməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 

      Dünya inkişafının ayrı-ayrı inkişaf mərhələsində davamlı inkişafa keçidin prioritetləri və 

məqsədləri də təkmilləşir. BMT-nin 2015-ci il sentyabr sammitində davamlı inkişafın 

məqsədləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir: davamlı inkişaf naminə qlobal həmrəyliyə 

səfərbər olması; iqtisadi artımla gəlirlərin ədalətli bölgüsünün uzlaşdırılmasına əsaslanan 

güclü şəffaf və açıq iqtisadiyyatın qurulması; bütünlükdə cəmiyyətin və gələcək nəsillərin 

mənafeyi naminə planetin ekosisteminin qorunması; yoxsulluğun ləğv edilməsi və qeyri-

bərabərliklə mübarizə, insanlara layiqli həyatın təmin edilməsi; insanlara sağlam həyat və 

təhsil üçün müvafiq şəraitin yaradılması; insanları birgə sülh şəraitində yaşaması və 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün müvafiq sosial mühitin və güclü institutların 

yaradılması. 

Davamlı inkişaf baxımından iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin prioritetləri 
      Qeyd etmək lazımdır ki, davamlı inkişafa keçidin təmin olunması  milli iqtisadiyyatının 

təhlükəsizliyinin gözlənilməsi ilə birbaşa bağlıdır. İqtisadi təhlükəsizliyin gözlənilməsi milli 

iqtisadiyyatın müstəqilliyi, sabitliyi cari və perspektiv məqsəd və vəzifələrin 

uzlaşdırılmasının, dinamik və davamlı inkişafını, habelə onun daima yeniləşməsini, öz-

özünün inkişafını təmin etmək, təkmilləşdirmək qabiliyyətini əhatə edən daxili və xarici amil, 

şərtlərin məcmusu kimi ifadə oluna bilər. Başqa sözlə, müasir dövrdə iqtisadi təhlükəsizliyin 

təmin edilməsinin başlıca məqsədi davamlı inkişafın prinsip və tələblərinə uyğun olaraq 

mövcud əmək, kapital, təbii resurslardan səmərəli və optimal istifadə etməklə dövlətin, 

vətəndaşın, bazarın normal, ahəngdar və səmərəli fəaliyyətini təmin etmək, həm də onlar 

arasında mövcud olan, yarana bilən ziddiyyətləri vaxtında və effektiv həll etmək qabiliyyətini 

nəzərdə tutur. Son nəticədə iqtisadi təhlükəsizliyin gözlənilməsi ölkədə həyata keçirilən bütün 

dəyişikliklərin, tədbirlərin istisna bilməyən şərti olmalıdır.  İqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası 
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nəinki milli maraqların qorunmasını, habelə milli maraqların mühafizəsi və reallaşdırılması 

mexanizmini, milli sahibkarlığın və istehsalın inkişafını, cəmiyyətdə sosial-iqtisadi sabitliyi 

təmin etmək qabiliyyətini özündə əks etdirməlidir. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, müasir 

dövrdə davamlı insan inkişafını təmin etmədən, iqtisadi və sosial inkişafın vəhdətinə nail 

olmadan yeni biliklərə malik intellektual potensial formalaşdırmadan, milli iqtisadiyyatın 

davamlı və dinamik inkişafı təmin etmək əslində mümkün deyildir. Bütünlükdə milli 

iqtisadiyyatın davamlılığının təmin edilməsinin amillər üzrə təhlili göstərir ki, davamlı inkişaf 

istiqamətində o ölkələr uğurlar qazanır ki, onların bu sahədə siyasəti çevik, dəyişən, tələbə və 

şəraitə vaxtında uyğunlaşmaq qabiliyyətinə malik olur.  

         Beləliklə, ölkənin milli təhlükəsizlik konsepsiyası - şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlətin 

bütün həyati fəaliyyəti sahələrində xarici və daxili təhlükələrdən təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi ilə bağlı baxışlar sistemi ilə bağlıdır ki, bu da onun bir daha humanitar xarakterini 

göstərir. Məlumdur ki, müasir dövrdə davamlı sosial inkişaf problemlərini həll etmədən 

iqtisadi inkişafı, nə də onun təhlükəsizliyini uzun müddətə təmin etmək mümkün deyildir. 

Odur ki, milli iqtisadiyyatın iqtisadi təhlükəsizliyi qiymətləndirilərkən xüsusi sosial 

göstəricilərdən geniş istifadə olunması çox zəruridir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, milli 

iqtisadiyyatın uzun müddətə iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi kimi prinsipial 

müddəanın dövlətin iqtisadi siyasətində nəzərə alınmaması perspektivdə ölkənin müstəqil və 

davamlı inkişafının, xüsusən onun iqtisadi təhlükəsizliyini şübhə altına ala bilər. 

        İqtisadi təhlükəsizlik sahəsində müvafiq nəticələrə nail olunması, öz növbəsində bir sıra 

istiqamətlər üzrə, birinci, cəmiyyətin həyat baxımından onun bütün mənafelərinə aid olan 

daxili və xarici təhlükələri aşkara çıxarmağı, onların proqnozlaşdırılması, iqtisadi proseslərin 

hərtərəfli obyektiv monitorinqini keçirməklə zəruri informasiya bazasının yaradılmasını, 

ikinci, iqtisadi maraqlara toxuna biləcək təhlükələrin mümkün neqativ nəticələrinin qarşısının 

alınmasını, aradan qaldırılması üzrə çevik və uzunmüddətli tədbirlər kompleksini 

reallaşdırmaq və onların nəticələrinin qiymətləndirilməsini, üçüncüsü, dünya təsərrüfat 

sistemində baş verən dinamik dəyişikliklərə, qlobal rəqabətə, habelə resursların 

məhdudluğundan irəli gələn problemlərə vaxtında uyğunlaşdırılmasını, daxili və xarici 

təhlükələrə adekvat tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. 

Davamlı inkişafın humanitar aspektləri 
    Davamlı inkişafın humanitar səpkisi iqtisadi inkişafla sosial  inkişaf arasında mövcud olan 

birbaşa əlaqənin və həmrəyliyin gözlənilməsini də tələb edir. Bütün bunlar öz növbəsində 

cəmiyyətdə inkişafa, gəlirlərin bölgüsünə, dəyərlərə və davamlı inkişaf etikası ilə bağlı 

paradiqmanın, düşüncə tərzinin, ictimai və vətəndaş institutlarının humanistləşdirilməsini, son 

nəticədə davamlı inkişaf insanların mənəvi və etik baxışlarının təkmilləşdirilməsini tələb edir. 

Aydındır ki, yüksək iqtisadi artım maddi nemətlərin kifayət qədər olması iqtisadi inkişafın 

humanitar aspektlərinin təmin edilməsinin ilkin şərtidir, lakin son nəticədə bu problemin həlli 

hər bir dövlətin sosial-iqtisadi, mədəni problemlərin həlli ilə bağlı dövlətin seçdiyi 

tənzimləmə modelindən birbaşa asılı olur. 

       Beləliklə, davamlı inkişafın humanitar aspekti, ilk növbədə, insanın həyat keyfiyyəti 

problemini önə çıxarır. Keyfiyyətli həyat üçün hər şeydən əvvəl, insanların bazis 

tələbatlarının ədalətli və təminatlı ödənilməsini hər bir şəxsiyyətin öz potensialını 

reallaşdırması üçün minimum zəruri şərtlərin dövlət siyasətində nəzərə alınmasını tələb edir. 

Başqa sözlə, mənəvi dəyərləri, insan keyfiyyətini təkmilləşdirmədən davamlı inkişafın 

humanitar səpkilərini təmin etmək mümkün deyildir. Qlobal maliyyə böhranı birmənalı 

şəkildə göstərdi ki, sosial, iqtisadi, mənəvi problemlərin, indiki və gələcək nəsillərin marağını 

gözləmək üçün dövlət fəal və səmərəli tənzimləmə siyasəti yeritmədən davamlı inkişafa nail 

olmaq mümkün deyildir. Dövlətin funksiyası davamlı inkişafı təmin etmək üçün sadəcə 
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olaraq, iqtisadi, sosial, ekoloji və mənəvi problemlərin ancaq səmərəli həllini təmin etməkdən 

ibarət deyil, eyni zamanda cəmiyyətdə yeni dəyərlərin formalaşmasına şərait yaratmaqdan 

ibarətdir. 

       İnsanların hər bir konkret mərhələdə səmərəli və düşünülmüş tələbatının məqsədi ilə 

aşağıdakı prinsiplərin göstərilməsi: istehsalın və gəlirlərin artması nəticəsində əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsi; cəmiyyətin, sosial, institusional və digər strukturlarında 

əhəmiyyətli irəliləyişlərin əldə olunması; ictimai şüurda dəyişikliklərin təmin olunması; adət 

və ənənələrdə yeniləşməsi; təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi və insanların sağlamlığının 

yaxşılaşdırılması; effektiv sosial, siyasi, iqtisadi və institusional sistemin formalaşdırması 

zəruridir. Bütün bu problemlərin həllində milli mentalitetin, tarixi ənənələrin və sosial-mədəni 

xüsusiyyətlərin nəzərə alınması çox vacibdir. İqtisadi inkişafın humanitar aspektlərinin 

gücləndirilməsi özlüyündə məqsəd deyildir. O, eyni zamanda ölkədə sosial, investisiya, 

innovasiya və sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılmasına, ümumən cəmiyyətdə sosial 

həmrəyliyin milli maraq və mənafelərin gözlənilməsi və səmərəli reallaşmasının zəruri 

şərtidir. 

Davamlı inkişafın göstəricilər sistemi 
     Hər hansı bir ölkədə tətbiq olunan iqtisadi modelin uğurlu nəticəsi ölkənin makroiqtisadi 

inkişaf indikatorlarında, vətəndaşların sosial rifahında, ümumən insan inkişafını xarakterizə 

edən göstəricilərdə öz əksini tapır. Məlumdur ki, BMT davamlı inkişaf səviyyəsini xarakterizə 

etmək üçün 4 qrupda cəmləşdirilmiş (iqtisadi, sosial, ətraf mühit və institusional), habelə 

onların hər biri üçün ayrıca göstəricilər sistemi üzrə indikatorlarda istnifadə olunur. Son 

illərdə Azərbaycan insan inkişafı indeksinə görə qənaətbəxş nəticələr əldə etmişdir. Belə ki, 

bu indeks üzrə respublikamızın mövqeyi dünya dövlətləri arasında xeyli artmışdır. 

Azərbaycan insan hüquq və azadlıqlarının qorunması, sistemli şəkildə demokratik islahatların 

miqyasının genişlənməsi, söz və fikir azadlığının inkişafı, kultural dəyərlərə üstünlük 

verilməsi vətəndaşların mənafeyinin qorunmasına xidmət edən davamlı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, bazar iqtisadiyyatının təmin edilməsi, sosial siyasətin dərinləşməsi və digər 

sahələrdə əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Bütün bu amillər, ümumilikdə, 

insan inkişafı indeksi üzrə göstəricilərin yaxşılaşmasına mühüm təsir göstərir. 

       Son dövrdə belə bir fikir daima vurğulanır ki, o dövləti hüquqi və səmərəli dövlət hesab 

etmək olar ki, o insanlara daha çox güzəştlər, yardımlar edir, büdcədən sosial məqsədlər üçün 

daha çox vəsait ayırır. Doğrudur, belə yanaşma bazar sisteminə keçidin ilkin mərhələsi və 

qeyri-müəyyən iqtisadiyyat şəraitində tətbiqi zəruri və məqbul bir hal hesab edilməlidir. Lakin 

iqtisadiyyatda keçid dövrünü başa çatdırmış ölkəmizdə, görünür yaxın gələcəkdə dövlətin 

səmərəli fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin meyarları və paradiqması dəyişməlidir. Belə ki, o 

dövlət səmərəli fəaliyyət göstərən hesab edilməlidir ki, cəmiyyətdə sosial yardıma, güzəştlə 

köməyə ehtiyacı olan insanların sayı minimuma ensin. Sosial sahədə milli maraqları səmərəli 

reallaşdırmadan milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafına nail olmaq mümkün deyildir. Belə ki, 

iqtisadi inkişafda milli maraqları təmin edilməməsi müəyyən dövrdən sonra iqtisadi inkişafda 

əhalinin marağının azalmasına gətirib çıxarar. Bu baxımdan, qlobal siyasətlə milli maraqların 

uzlaşdırılması davamlı inkişafın təmin edilməsinin mühüm şərtinə çevrilir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, hər hansı bir və ya bir neçə göstəricinin dinamikası bir çox hallarda milli 

iqtisadiyyatın ümumi vəziyyətini dəyişməsini tam obyektiv xarakterizə etməyə imkan vermir. 

Çünki hər bir ölkənin özünün iqtisadi-sosial, siyasi reallıqları və xüsusiyyətləri vardır. Ona 

görə də, hər hansı bir ölkə üçün məqbul sayıla bilən göstəricilərin dinamikası başqa ölkələr 

üçün məqbul sayıla bilməz. 
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İqtisadi strategiyada liberal və himayədar siyasətin gözlənilməsi zərurəti 

     Ümumən, milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin edilməsi çoxsaylı və müxtəlif 

təyinatlı göstəricilər sistemi və meyarlar vasitəsilə müəyyənləşir. Bu baxımdan, hər hansı bir 

ölkədə davamlı inkişafın real səviyyəsini qiymətləndirərkən qeyd olunanla yanaşı onların cari 

və perspektiv milli məqsədlərin reallaşmasına nə dərəcədə cavab verməsi xarici-iqtisadi 

münasibətlər sistemində liberal və himayədar siyasətin optimal tətbiqi nəzərdən 

qaçırılmamalıdır. Təhlillər göstərir ki, Azərbaycan dövləti son illərdə liberal və himayədar 

siyasətin optimal vəhdətdə tədbiqinə, başqa sözlə liberallaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın 

açıqlıq dərəcəsi ilə milli maraqların optimal həddinin gözlənilməsini təmin etmək məqsədi ilə 

müvafiq əməli xarakter daşıyan konkret iqtisadi siyasət reallaşdırmasına cəhd etmişdir. 

Aydındır ki, iqtisadi siyasətin müəyyənləşdirilməsi onun uğurunun ilkin mərhələsidir. 

Müstəqillik illərində Azərbaycanda reallaşdırılan iqtisadi siyasətin təhlili göstərir ki, bu illərdə 

Azərbaycan elə optimal iqtisadi inkişaf strategiyası formalaşdırılmış və reallaşdırmışdır ki, 

demək olar ki, bu ölkəmizdə iqtisadi ədəbiyyatda “gecikmə effekti” adını almış prosesin 

müşahidə olunmamasına gətirib çıxarmışdır. Müstəqillik illərində ölkəmizdə reallaşdırılan 

iqtisadi siyasət nəticəsində müasir dövrdə kifayət qədər iqtisadi, sosial, elmi-texniki, 

institusional potensial start kapitalı yaradılmışdır ki, bu da davamlı inkişafa keçidin əməli bir 

problem kimi qarşıya qoyulmasına  imkan vermişdir.   

Qlobal maliyyə böhranının dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə sisteminin xarakterinə 

təsirinin nəzərə alınması zəruriyyəti 
     Qlobal maliyyə böhranı, dünya bazarında son bir ildə neftin qiymətinin  aşağı düşməsi, 

ölkə iqtisadiyyatına neqativ qlobal təzyiqlərin artması, habelə manatın devalvasiyası yaxın 

gələcək üçün işlənib hazırlanmış iqtisadi inkişaf konsepsiyasının yenidən nəzərdən 

keçirilməsini dəyərləndirilməli, multiplikator effekti nəzərə alınmaqla iqtisadi siyasətin 

prioritetlərini müəyyənləşdirilməlidir. Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası 

prezidentinin bilavasitə rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə ölkədə müasir dövrdə dəyişən iqtisadi-

sosial reallıqları nəzərə alaraq dövləti iqtisadiyyata fəal, optimal və səmərəli müdaxiləsinin 

təmin olunması, məqsədli proqramların geniş tətbiqi, milli istehsalın və daxili bazarın 

qorunması, bütünlükdə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, inhisarçılığın aradan qaldırılması 

problemi prioritet istiqamətlər kimi müəyyənləşdirilmiş və dövlətin iqtisadi inkişaf 

strategiyasında düzəlişlər, korreksiyalar edilmiş, yaxın gələcəkdə reallaşdırılması nəzərdə 

tutulan tədbirlər sistemi müəyyənləşdirilmişdir. Həmin tədbirləri, dəyişikliklər ümumi halda: 

əmək haqqı, pensiya, müavinətlər; institusional-struktur islahatları; qeyri-neft sektorunun 

inkişafı və ixracının stimullaşdırılması; investisiya-innovasiya, biznes və sahibkarlıq 

mühitinin yaxşılaşdırılması, valyuta tənzimlənməsi kimi beş başlıca istiqamət kimi ifadə 

oluna bilər. 

Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafın nəticələri  

     Son on ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etmiş, 2015-ci ildə işsizliyin və yoxsulluğun 

səviyyəsi 5 faizə enmiş, inflyasiyanın səviyyəsi 4 faiz olmuş, qeyri-neft sənayesi 8,4 faiz 

artmış, investisiya-innovasiya mühiti, iqtisadi və maliyyə sektorların şəffaflığı yaxşılaşmışdır. 

Davos Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycan iqtisadiyyatını rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 

ölkəni 40-cı yerə layiq görmüşdür ki, bu da MDB məkanında yenidən birincidir. Bütün bunlar 

Azərbaycanda əlverişli biznes, investisiya mühitinin formalaşdırılması, enerji 

təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı, işsizlik, yoxsulluq 

problemlərinin həlli, infrastrukturun yeniləşdirilməsi sahəsində əldə olunan nailiyyətlər ilk 

növbədə ölkədə son illərdə reallaşdırılan sistemli, düzgün və koordinasiya olunmuş iqtisadi 

siyasətin məntiqi nəticəsi hesab edilməlidir. Davos İqtisadi Forumunun rəsmi saytında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan iqtisadiyyatının 
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gələcəyi” mövzusunda yerləşdirilən məqaləsində qeyd olunur: “Azərbaycan bütün 

istiqamətlərdə, o cümlədən iqtisadi sahədə dinamik inkişafını müvəffəqiyyətlə davam etdirən 

tolerant bir ölkədir. Son vaxtlar neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə 

baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatı özünün inkişaf templərini davam etdirməkdədir”. 

Azərbaycanda yaxın gələcək üçün iqtisadi siyasətin prioritetləri 

Qlobal Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlılığını və təhlükəsizliyini təmin etməyə 

və yaxın gələcək üçün iqtisadi inkişafa imkan verən iqtisadi strategiyanın başlıca 

istiqamətlərinə aşağıdakılar aid olmalıdır: 

 Transformasiya gedişində milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı ilə bağlı 

beynəlxalq təşkilatların tövsiyyələrini Azərbaycan ancaq milli reallıqlar prizmasından 

dəyərləndirərək strateji iqtisadi siyasətini formalışdırmalı;  

 Milli rəqabət üstünlükləri əsas götürülərək real sektorun inkişafına, xüsusən, neft 

sektoruna innovasiya xarakterli böyük investisiyalar qoyulmalı;  

 Azərbaycanda uzunmüddətli dövlət proqramları və layihələri əsasında milli 

iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafına nail olunması, struktur, institusional dəyişikliklərinin 

aparılması xüsusən, milli sahibkarlığın inkişafına güclü dövlət dəstəyinin olması;  

 Azərbaycanda həyata keçirilən çox çevik və səmərəli regional siyasətin 

reallaşdırılması;  

 Azərbaycanda enerji və ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı proqram və layihələrin 

təkmilləşdirilməsi və uğurla reallaşdırılması;  

 Xarici-iqtisadi əməkdaşlıq nəzərə alınmaqla geniş təkrar istehsalı təmin etmək üçün 

iqtisadi-təşkilati və ixracı stimullaşdırıcı tədbirləri həyata keçirməklə, iqtisadi-sosial inkişafın 

xarici amillərdən mümkün qədər asılılığının azaldılması; 

 Milli prioritetlərə uyğun olaraq rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün zəruri bazar və 

dövlət mexanizminin tətbiqinin təmin olunması;  

 Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün investisiya və innovasiya 

fəallığının gücləndirilməsi üçün zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi;  

 Yaxın gələcək üçün qeyri-neft sektorunun inkişafı və ixracının stimullaşdırılması 

məqsədilə tədbirlər sisteminin hazırlanması. 

    Müasir mərhələdə sosial-iqtisadi proseslərin ortodoksal monetar tənzimlənməsinə nisbətən 

daha çox funksional maliyyə fiskal tənzimlənməsinə üstünlük verilməlidir. Davamlı inkişaf 

baxımından ölkədə ÜDM-in, dövlət büdcəsinin, neft fondunun resurslarından indiki və 

gələcək nəsillərin maraqları nəzərə alınaraq iqtisadi, sosial, humanitar və digər məqsədlərə 

yönəldilməsi nisbəti optimallaşdırılmalıdır. Sosial-iqtisadi inkişafla bağlı qəbul olunmuş 

qərarların və reallaşdırılması nəzərdə tutulan tədbirlərin reallığını və obyektivliyini təmin 

etmək üçün müvafiq makroiqtisadi göstəricilərin hesablanması uçotu və informasiya bazası 

təkmilləşdirilməlidir. 

Nəticə 

Müasir dövrdə Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafa keçidini təmin etmək 

üçün kifayət qədər iqtisadi, sosial, elmi-texniki, kadr potensialı, institusional, normativ-

hüquqi və qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Azərbaycan yaxın gələcək üçün dünya 

təcrübəsini və milli reallıqları nəzərə alaraq formalaşdırdığı iqtisadi inkişaf strategiyası 

davamlı inkişafa keçidə imkan verir. Son illərdə Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın davamlı 

inkişaf baxımından təhlükəsizliyini təmin etmək üçün kifayət qədər əhəmiyyətli dövlət 

proqramları reallaşdırılır. Dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi, manatın 

devalvasiyası ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişaf proseslərinə qlobal təzyiqlərin artması dövlətin 

iqtisadi inkişaf strategiyasında, məqsədlərin müəyyənləşməsində səmərəli və çevik dövlət 

mexanizmi sisteminin yaradılmasını obyektiv zəruriyyətə çevrir.   
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М.А.Ахмедов 

Стратегия перехода национальной экономики к устойчивому развитию: 

макроэкономические аспекты и современные реалии 

Резюме 

     В статье с учетом мировой практики и национальной реалии обосновывается 

необходимость перехода устойчивого развития национальной экономики в 

современных условиях. Раскрывается значение устойчивого развития с 

концептуальной точки зрения, c теоретико-методологических позиций раскрываются 

содержание, принципы и критерии, основные пути, механизмы и макроэкономические 

проблемы достижения указанной цели. На основе конкретных материалах республик 

анализируется и оценивается, характерные черты перехода устойчивого развития 

национальной экономики в Азербайджане.  

Ключевые слова: устойчивое развития, концепция безопасности, глобальный 

финансовый кризис, монетарная-фискальная регулирования, экономическая политика 

M.A.Axmedov 

The strategy of transition of the national economy to a sustainable development and 

macroeconomic aspects of contemporary realities 

Abstarct 

       In the article taking into account international practices and national realities 

substantiates the necessity of transition to sustainable development of the national economy in 

modern conditions, reveals the significance of sustainable development from a conceptual 

point of view, From theoretical and methodological positions describes the content, principles 

and criteria, main pathways, mechanisms and macroeconomic problems of goal achievement. 

On the basis of specific materials in the economic and social potential and start-up capital is 

analyzed and assessed, the characteristics of the transition to sustainable development of 

national economy in Azerbaijan.  

Key words: concept of sustainable development, security, global financial crisis, regulation, 

monetary-financial economic policy 
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