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İQTİSADİYYAT

İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu ilə
Macarıstan Elmlər Akademiyasının Dünya İqtisadiyyatı
İnstitutu arasında Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır
24.12.2011 [17:32]
Bakı, 24 dekabr (AZƏRTAC).
İqtisadi İnkişaf Nazirliyind
ə (İİN) Macarıstan Elmlər Akademiyasının Dünya
İqtisadiyyatı İnstitutunun (MEADİİ) direktoru, professor Andras İnotailla ilə görüş keçirilmişdir.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirmişlər ki, nazir müavini Sevinc
Həsənova Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar, əldə edilən iqtisadi uğurlar barədə ətraflı
məlumat vermiş, ölkəmizin Macarıstan ilə əlaqələrin daha da genişlənməsində maraqlı olduğunu
vurğulamışdır.
Professor Andras İnotailla Az
ərbaycanın iqtisadi uğurlarından məmnunluğunu ifadə
etmiş, birgə elmi -tədqiqatların və layihələrin həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirmişdir.
Görüş əçrçivəsində İİN -in İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu ilə MEADİİ
arasında Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır.
Sənəddə elmi-tədqiqat sahəsində əməkdaşlıq, birgə layihələrin hazırlanması, bu sahədə
müxtəlif elmi-praktiki tədbirlərin, seminar və “dəyirmi masa”ların təşkil edilməsi məsələləri öz
əksini tapmışdır.

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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İQTİSADİYYAT

Gəncədə ekoloji kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr edilmiş
“dəyirmi masa” keçirilmişdir
03.11.2011 [18:24]
Gəncə, 3 noyabr (AZƏRTAC).
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu Türk Əməkdaşlıq
və İnkişaf Agentliyi (TİKA) ilə birgə Gəncədə ekoloji kənd təsərrüfatına həsr edilmiş “dəyirmi
masa” keçirmişdir.
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində təşkil olunmuş “dəyirmi masa”da universitetin
rektoru Mirdamət Sadıqov, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi -Tədqiqat
İnstitutunun direktoru Vilay
ət Vəliyev, Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf Agentliyinin mərkəzi
ofisinin baş mütəxəssisi Sibel Güney, Türkiyənin Samsun vilayətinin inkişaf idarəsinin tədqiqat dairə rəhbəri Eyup Elmas, Türkiyə ekoloji kənd təsərrüfatı proqramının rəhbəri Ali Kemal və
başqaları çıxış ərək
ed istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının ekoloji təmizliyi
istiqamətində həyata keçirilməsi vacib olan məsələləri diqqətə çatdırmış, insanların daha təmiz
ərzaq məhsulları ilə təminatında elmi-tədqiqat müəssisələrinin, eləcə də alimlərin üzərinə düşən
vəzifələri, bu istiqamətdə birgə əməkdaşlığın perspektivlərini ətraflı müzakirə etmişlər.
“Dəyirmi masa”dan sonra qonaqlar universitetin tədris-təcrübə sahələrini gəzmiş,
aparılan elmi araşdırmalarla bağlı fikir mübadiləsi aparmışlar.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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İQTİSADİYYAT
Dövlət müstəqilliyimizin bərpasından ötən iyirmi ildə
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri geniş təhlil olunmuşdur
10.10.2011 [18:36]
Bakı, 10 oktyabr (AZƏRTAC).
Oktyabrın 10-da İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
təşkilatçılığı və “Xalq qəzeti”nin informasiya dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan iqtisadiyyatı müstəqillik
illərində” mövzusunda elmi- praktiki konfrans keçirilmişdir.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirmişlər ki, Prezident İlham Əliyev
tərəfindən imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci
ildönümü haqqında” Sərəncama uyğun olaraq keçirilən tədbirdə nazirliyin İqtisadi İslahatlar
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev dövlət müstəqilliyinin bərpasından ötən 20
ildə ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri, hər bir dövrün əsas xüsusiyyətləri,
respublikanın iqtisadi potensialının davamlı olaraq artırılması
ə əhalinin
v rifahının
yaxşılaşdırılması istiqamətlərində görülən genişmiqyaslı işlər haqqında məlumat vermişdir.
Konfransda “Müstəqil Azərbaycanın sosial -iqtisadi inkişaf prioritetl
əri” mövzusunda
məruzə ilə çıxış edən nazirliyin iqtisadi siyasət, təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsinin müdiri
Ədalət Muradov makroiqtisadi sabitlik, davamlı və sürətli iqtisadi inkişafın təmini üzrə qəbul
edilmiş proqram, strategiya əvkonsepsiyalar, qeyri -neft sektorunun inkişafı, ölk
ənin ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin olunması, sosial-iqtisadi sahədə aparılan kompleks işlər və qazanılmış
uğurlar haqqında danışmışdır.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzinin direktoru Məsumə Məmmədova “Müstəqil Azərbaycan əhalisinin
sosial müdafiəsinin əsas istiqamətləri”, Qafqaz Universitetinin rektoru Əhməd Saniç “Müstəqil
Azərbaycanın iqtisadi inkişafında özəl təhsilin rolu”, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu direktorunun
müavini Allahyar Muradov “Az
ərbaycan iqtisadiyyatının innovasiyalı inkişafı”, Azərbaycan
Sahibkarlar (İş
əgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının baş katib i M
əmmədəli
Əfəndiyev “Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı siyasəti”, Azərbaycan Turizm İnstitutunun
prorektoru Eldar Aslanov “Asud
ə vaxtın səmərəli təşkilindən sənayeyə doğru: Azərbaycan
turizmi”, nazirliyin regionların inkişafı və dövlət proqramları şöbə sinin sektor müdiri Amil Əlili
“Milli iqtisadiyyatın inkişafında dövl
ət proqramlarının rolu” mövzularında məruzələrlə çıxış
etmişlər.

Qeyd olunmuşdur ki, əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilən sosial -iqtisadi inkişaf strategiyası
öz bəhrəsini verir. Hazırda iqtisadiyyatın bütün sahələri inkişaf edir, əhalinin həyat səviyyəsi
yüksəlir. Ölkəmizdə müasir standartlara cavab verən sənaye və emal müəssisələri, təhsil və
səhiyyə ocaqları yaradılmışdır. Məqsədli dövlət proqramları uğurla icra olunur. Görülmüş işlərin
nəticəsində 2010-cu ildə iqtisadi artım 5 faiz təşkil etmiş, yoxsulluğun səviyyəsi isə 9,1 faizə
enmişdir. Qazanılmış nailiyyətlər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların müvafiq hesabatlarında da
yüksək qiymətləndirilmişdir. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən
hazırlanmış “Doing Business 2009” hesabatında Azərbaycan biznes mühitinin yaxşılaşdırılması
sahəsində ən islahatçı ölkə elan edilmiş, “Doing Business 2010” hesabatında da ölkəmiz öz
mövqelərini qoruyub saxlamışdır. Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən 2011-2012-ci illər üçün
hazırlanmış “Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda Azərbaycan MDB ölkələri arasında yenə də lider
mövqeyə malikdir. Hesabatda Azərbaycan ötən ilki göstərici ilə müqayisədə 2 pillə irəliləyərək
142 ölkə arasında 55 -ci yerdə qərarlaşmışdır. “Standard and Poors” Beynəlxalq Reytinq
Agentliyi ölkə reytinqini “Stabil”dən “Pozitiv”ə yüksəltmiş, “Fitch Ratings” Agentliyi ölkəmizə
investisiya reytinqi vermişdir. BMT-nin “İnsan İnkişafı Hesabatı”na əsasən isə Azərbaycan İnsan
İnkişafı İndeksinə görə 182 ölkə arasında 67 -ci yeri tutmuş və “orta insan inkişafı” qrupundan
“yüksək insan inkişafı” ölkələri qrupuna keçmişdir.
Konfrans çərçivəsində, həmçinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu və iqtisadi modelləşdirmə sahəsində dünya miqyasında tanınmış tədqiqat
mərkəzlərindən olan “EcoMod” şirkəti arasında Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi
göstəricilərinin təhlili proqnozlaşdırılmasının Ümumi Tarazlıq Modelinin işlənilməsi üzrə
müqavilə imzalanmışdır.
Sonra konfrans işini tematik seksiyalarda davam etdirmişdir.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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İQTİSADİYYAT

“Korrupsiya riskləri və onların aradan qaldırılması”
mövzusunda növbəti tədbir keçirilmişdir
02.05.2011 [13:17]
Bakı, 2 may (AZƏRTAC).
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin (İİN)əstəyi,
d
Bakı Biznes Tədris Mərkəzinin (BBTM)
təşkilatçılığı ilə Bakıda “Korrupsiya riskləri və onların aradan qaldırılması” mövzusunda növbəti
tədbir keçirilmişdir.
Nazirliyin m
ətb uat xidm
ətindən AZƏRTAC-a bildirmişl
ər ki, BBTM -də keçirilən
tədbirdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər)
Təşkilatları Milli Konfederasiyasının (ASK) nümayəndələri, eləcə də Bakıda fəaliyyət göstərən
50-yə yaxın sahibkar iştirak etmişdir.
İİN, BBTM, ASK nümayəndələrinin mövzu ilə bağlı məruzələri dinlənilmişdir.
Tədbirdə, həmçinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən sahibkarlar üçün
“Özəl sektorda korrupsiya riskləri və bu münasibətlərdə sahibkarlıq subyektlərinin davranışı.
Kadrların idarə edilməsində müasir yanaşma” mövzusunda təqdimat keçirilmişdir.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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İQTİSADİYYAT

Şəkidə “Korrupsiya riskləri və onların aradan qaldırılması”
mövzusunda tədbir keçirilmişdir
23.04.2011 [18:49]
Bakı, 23 aprel (AZƏRTAC).
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin (İİN), əki
Ş Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi, Nazirliyin
Bakı Biznes Tədris Mərkəzinin (BBM) təşkilatçılığı ilə Şəkidə “Korrupsiya riskləri və onların
aradan qaldırılması” mövzusunda tədbir keçirilmişdir.
Tədbirdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, ərbaycan
Az
Respublikası Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının (ASK), Şəki şəhər İcra Hakimiyyətinin
nümayəndələri, eləcə də Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən 70-dən çox sahibkar
iştirak etmişdir.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirmişlər ki, İİN-in, BBM-nin, ASK-nın
nümayəndələri mövzu ilə bağlı məruzələrlə çıxış etmişlər. Həmçinin İqtisadi İslahatlar ElmiTədqiqat İnstitutu tərəfindən sahibkarlar üçün “Maliyyə xarakterli məlumatların təqdim olunması
korrupsiyaya qarşı mübarizə vasitəsi kimi. İnformasiya əldə etmək və məlumatın əldə edilməsi
azadlığının təmin olunması” mövzusunda təqdimat keçirilmişdir.
Tədbirin sonunda sahibkarlara Bakı Biznes Tədris Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış tədrismetodiki vəsaitlər paylanmış, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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İQTİSADİYYAT

Horadizdə "Korrupsiya riskləri və onların aradan
qaldırılması" mövzusunda tədbir keçirilmişdir
16.04.2011 [10:46]
Bakı, 16 aprel (AZƏRTAC).
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin (İİN) əstəyi
d
ilə Bakı Biznes Tədris Mərkəzi (BBTM)
Horadizdə "Korrupsiya riskləri və onların aradan qaldırılması" mövzusunda tədbir keçirmişdir.
Tədbirdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının nümay
əndələri (ASK), eləcə də Yuxarı
Qarabağ iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən 100-dən çox sahibkar iştirak etmişdir.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirmişlər ki, tədbir də İİN-in, BBTMnin, ASK-nın nümayəndələri mövzu ilə bağlı məruzələrlə çıxış etmişlər.
Tədbirdə, həmçinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən sahibkarlar üçün
"Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın tələbləri. Özəl
sektor nümayəndələrinin strategiyanın həyata keçirilməsində iştirakı" mövzusunda təqdimat
keçirilmişdir.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır

