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Azərbaycanın Ümumi Tarazlıq Modeli hazırlanmışdır
26.12.2012 [11:55]

Bakı, 26 dekabr (AZƏRTAC).

2011-ci ilin sonlarından İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat
İnstitutu və “EcoMod” şirkəti ilə birgə “Azərbaycan Respublikasının Ümumi Tarazlıq Modelinin
işlənməsi” layihəsi həyata keçirilir.
Layihə çərçivəsində dekabrın 26-da Bakı Biznes
ərkəzində
M
Azərbaycan
Respublikasının ümumi tarazlıq modeli (AzMOD): görülmüş ər,
işl nəticələr və perspektivlər”
mövzusunda təqdimat keçirilmişdir.
İqtisadi inkişaf nazirinin müavini Sevinc Həsənova Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən
sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizin qazandığı uğurlardan danışmışdır. Nazir müavini
iqtisadi sah
ədə qarşıya qoyulmuş strateji hədəflərin reallaşdırılmasında “Azərbaycan
Respublikasının Ümumi Tarazlıq Modeli”nin (AzMOD) yaradılmasının
əhəmiyyətini
vurğulamışdır.
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev “Azərbaycan
Respublikasının Ümumi Tarazlıq Modelinin informasiya təminatı və istifadəsinin davamlılığının
təmin edilməsi: imkanlar və perspektivlər” mövzusunda təqdimatla çıxış etmişdir. İnstitutun
direktoru Azərbaycanda sahəvi və makro səviyyədə iqtisadi təhlildə AzMOD -un əhəmiyyətini
qeyd etmişdir.

“Ecomod Networking” şirk
ətinin prezidenti Əli Bayar AzMOD modeli, əhatə etdiyi
sektorlar, perspektivlər barədə məlumat vermiş, İqtisadi İslahatlar Elmi -Tədqiqat İnstitutu ilə
“EcoMod” şirkəti arasında səmərəli əməkdaşlığın gələcəkdə genişləndiriləcəyini vurğulamışdır.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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“Ümumi tarazlıq modelinin qurulması”
mövzusunda praktiki təlim başlanmışdır
19.11.2012 [19:04]

Bakı, 19 noyabr (AZƏRTAC).

Xəbər verdiyimiz kimi, 2011-ci ilin sonlarından İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi
İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu və “EcoMod” (Global Economic Modeling Network) şirkəti ilə
birgə “Azərbaycan Respublikasının ümumi tarazlıq modelinin işl
ənilməsi” layihəsi həyata
keçirilir.
Layihə çərçivəsində noyabrın 19-da İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar ElmiTədqiqat İnstitutunda “Ümumi tarazlıq modelinin qurulması” mövzusunda beşgünlük təlimseminarlara başlanılmışdır.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirmişlər ki, “EcoMod” şirkətinin
prezidenti Əli Bayar və eksperti Suat Sisiki tərəfindən aparılan seminarın məqsədi
mütəxəssislərə ümumi tarazlıq modelinin praktiki tətbiq üçün “GAMS” (Generalized Algebriac
Modelling System) proqram təminatının öyrədilməsidir.
Təlim-seminarlar noyabrın 23-dək davam edəcəkdir.
Bu praktiki əlimdən
t
sonra layihənin yekunlarına həsr olunmuş “dəyirmi masa”nın
keçirilməsi də nəzərdə tutulur.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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Koreya Respublikası
Xarici İqtisadi Siyasət İnstitutu ilə əməkdaşlıq davam
edir
17.07.2012 [03:25]
Bakı, 17 iyul (AZƏRTAC).
Koreya Respublikası Xarici İqtisadi ət Siyas
İnstitutunun əməkdaşı Jo Kvan
Azərbaycanda səfərdə olmuşdur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirmişlər ki, səfərin məqsədi Azərbaycan
iqtisadiyyatının cari vəziyyətinin, inkişaf prioritetlərinin öyrənilməsi olmuşdur. Bu məqsədlə Jo
Kvan İqtisadi İnkişaf Nazirliyind
ə, İqtisadi İslahatlar Elmi -Tədqiqat İnstitutunda, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzində və Dövlət Neft Fondunda
mütəxəssislərlə görüşmüşdür.
Koreya Respublikasının Xarici İqtisadi Siyas
ət İnstitutu ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu arasında Anlaşma Memorandumu 2010-cu ildə
imzalanmışdır. Bu səfər də memorandum çərçivəsində atılan növbəti addımlardan biri olmuşdur.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı
Koreya Respublikasının müvafiq institutunun
“Təqaüd proqramı”nda iştirak edir
10.05.2012 [19:07]
Bakı, 10 may (AZƏRTAC).
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı Aynurə
İsmayılova Koreya Respublikasının Xarici İqtisadi Siyas
ət İnstitutunun “Təqaüd proqramı”nda
(“KİEP CEER Visiting Fellows Program”) iştirak etmək üçün Seul şəhərinə ezam olunmuşdur.
Proqramın əsas məqsədi Xarici İqtisadi Siyasət İnstitutu və İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumunun icrasının
genişləndirilməsi, institutlararası əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və mütəxəssis mübadiləsinin
inkişaf etdirilməsidir.
Proqram çərçivəsində gələcək əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində müvafiq qurumlara
ziyarət, potensial əməkdaşlıq təşkilatları ilə danışıqların aparılması da nəzərdə tutulmuşdur.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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Bakıda “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının,
o cümlədən üzümçülüyün inkişaf perspektivləri”
mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilmişdir
13.03.2012 [15:38]

Bakı, 13 mart (AZƏRTAC).

Martın 13-də Bakıda İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin (İİN) İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat
İnstitutu (İİETİ) və Türkiyə Əməkdaşlıq və İnkişaf Agentliyinin (TİKA) birgə təşkilatçılığı i lə
“Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının, o cümlədən üzümçülüyün inkişaf perspektivləri” mövzusunda
“dəyirmi masa” keçirilmişdir.
“Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi sahəsində Türkiyə
təcrübəsinin öyrənilməsi və qurumlar arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi” layihəsi
çərçivəsində keçirilən “dəyirmi masa”da İİN-in və digər aidiyyəti dövlət qurumlarının,
Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin, qardaş ölkənin Qida, Kənd Təsərrüfatı və Heyvandarlıq
Nazirliyinin, TİKA-nın, Ege Universitetinin nümayəndələri və sahibkarlar iştirak etmişlər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə çıxış edən İİETİ-nin direktoru Vilay
ət Vəliyev
Azərbaycan iqtisadiyyatında dinamik inkişafı təmin edən amillər, davamlı sosial-iqtisadi inkişaf
mərhələsində qarşıda duran vəzifələr, ayrı-ayrı iqtisadi sahələrdə həyata keçirilən modernləşmə
prosesinin mövcud əziyyəti
v
və perspektivləri barədə məlumat vermişdir. Bildirmişdir ki,

ölkəmizdə dünya standartlarına uyğun, yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal edən müəssisələr
mövcuddur və onların sayı davamlı olaraq artır. Azərbaycanda istehsal edilən qeyri -neft
məhsulları müxtəlif ölkələrə ixrac edilir.
V.Vəliyev adı çəkilən layihə çərçivəsində görülən işlər barədə məlumat vermiş, ekoloji
təmiz məhsul istehsalında beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və yerli amillər nəzərə alınmaqla
tətbiqi istiqamətində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin əhəmiyyətini vurğulamışdır.
Digər çıxış edənlər tədbirin əhəmiyyətindən danışmış, Türkiyənin bu sahədəki təcrübəsi
barədə məlumat vermişlər.
Daha sonra mövzu ətrafında məruzələr dinlənilmiş, fikir mübadiləsi aparılmışdır.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır

