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İQTİSADİYYAT

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin iqtisadi beyin
mərkəzlərinin II Bakı Forum-konfransı işə başladı
01.10.2014 [11:55]
Bakı, 1 oktyabr (AZƏRTAC).
Oktyabrın 1-də Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin iqtisadi beyin
mərkəzlərinin II Bakı Forumu və “Enerji, regional inteqrasiyaə vsosial -iqtisadi inkişaf”
mövzusunda beyn
əlxalq konfrans işə başlayıb. Tədbir İqtisadi İslahatlar Elmi -Tədqiqat
İnstitutunun 50 illik yubileyinə həsr olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, İqtisadiƏməkdaşlıq Təşkilatının, İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun, “EcoMod Network” şirkətinin və “EKO” Tədqiqat Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə təşkilata üzv ölkələrin iqtisadi beyin mərkəzlərinin rəhbərləri,
elm adamları iştirak edirlər. Forum-konfransa 21 ölkədən nümayəndə gəlib və 26 ölkədən 200 dək məqalə təqdim olunub. İştirakçılar iqtisadi beyin mərkəzləri arasında elmi əlaqələrin
qurulması və inkişaf etdirilməsi imkanlarını araşdırırlar.
Tədbirdə çıxış edən iqtisadiyyat və sənaye naziri Şahin Mustafayev məlumat verdi ki,
oktyabrın 2-də yaranmasının 50 illiyi tamam olan İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin İqtisadi
İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu Azərbaycanda iqtisadi inkişafın elmi əsaslarını praktiki olaraq
işləyən ilk elmi-tədqiqat müəssisəsidir. İnstitutda aparılan tədqiqatlar iqtisad elminə, eləcə də
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına mühüm töhfələr verib, yüzlərlə alim və dövlət xadimi müxtəlif
vaxtlarda bu elmi-tədqiqat müəssisəsində çalışıb.
Nazir qeyd etdi ki, bu gün əd institut Azərbaycanda həyata keçirilən davamlı sosial iqtisadi siyasətə uyğun analitik elmi -tədqiqatlar aparır, gələcək iqtisadi inkişaf istiqamətlərinin
elmi əsaslarının hazırlanmasında fəal iştirak edir. İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu İƏT-

in iqtisadi tədqiqatlar üzrə daimi işçi qrupunun yaradılmasının, beyin mərkəzləri forumunun təsis
olunmasının əsas təşəbbüskarlarından biridir.
Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətinə böyük önəm verdiyini
vurğulayan Ş.Mustafayev bildirdi ki, Ə
İ T çərçivəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi
məqsədilə konseptual istiqamətlər müəyyənləşdirilib. Azərbaycan İƏT-ə üzv dövlətlər arasında
iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi və regiondaxili ticarətin artırılması məqsədilə bi r sıra
sazişlər imzalayıb. Bu da Azərbaycanın təşkilata üzv ölkələrdə həyata keçirilən infrastruktur və
iqtisadi layihələrdə fəal iştirakına şərait yaradır.
Tədbir iştirakçılarına Azərbaycanın son 10 ildə nail olduğu sosial-iqtisadi inkişaf barədə
də məlumat çatdırıldı. Qeyd olundu ki, əhmin müddətdə ÜDM 3,2 dəfə, qeyri -neft sektoru 2,6
dəfə, dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 dəfə artıb. Bu dövr ərzində ölkə iqtisadiyyatına 170 milyard
dollardan çox investisiya qoyulub, 1,2 milyon iş yeri açılıb, işsizlikəvs iyyəsi 5 faizə endirilib.
Əhalinin gəlirləri 6,5 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 5,5 dəfə artıb, yoxsulluq səviyyəsi 8,4 dəfə
azalaraq 5,3 faiz təşkil edib.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Şamil Ələsgərov təşkilata üzv ölkələr
arasında əməkdaşlığın genişləndiyini və bu prosesin davamlılığı təmin etmək məqsədilə yeni
istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladı.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının şöbə müdirləri Mail Rəhimov
və Azər Əmiraslanov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə, Milli
Məclisin iqtisadi siyasət komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə, “EcoMod Networking” şirkətinin
prezidenti Əli Bayar çıxışlarında İƏT -ə üzv ölkələrin iqtisadi beyin mərkəzləri arasında elmi
əməkdaşlığın gücləndirilməsi sahəsində görülmüş işlərdən və əldə edilmiş nəticələrdən bəhs
etdilər, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda aparılan tədqiqat işlərini müsbət
qiymətləndirdilər.
Üç gün davam edəcək konfrans çərçivəsində sosial-iqtisadi inkişaf, sənaye, innovasiyalar,
kənd təsərrüfatı, regional inteqrasiya, enerji, ticarət, investisiya mövzularında sessiyalar
keçiriləcək, sənaye, modelləşdirmə, tədqiqatlar və inkişafa dair “dəyirmi masa”lar təşkil
olunacaq.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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İQTİSADİYYAT

Hindistanda “Azərbaycan son 20 ildə” mövzusunda
seminar-təqdimat keçirilmişdir
31.03.2014 [12:54]
Bakı, 31 mart (AZƏRTAC).
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi -Tədqiqat İnstitutu
Hindistanın Heydərabad şəhərində “Azərbaycan son 20 ildə” mövzusunda seminar -təqdimat
keçirmişdir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, institutun əməkdaşı Aynurə İsmayılova seminarda məruzə ilə
çıxış edərək, ölkəmizin son 20 ildə əldə etdiyi nailiyyətlərdən, sosial-iqtisadi inkişafdan, dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiya və milli -mənəvi dəyərlərdən danışmış, eləcə də Xocalı soyqırımı, 20
Yanvar faciəsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə məlumat vermişdir.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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İQTİSADİYYAT

"ADA" Universiteti ilə
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi
arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır
24.02.2014 [18:53]
Bakı, 24 fevral (AZƏRTAC).
"ADA" Universiteti ilə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında
memorandum imzalanmışdır.
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirmişlər ki,
sənədi xarici işlər nazirinin müavini, "ADA" Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev və
iqtisadiyyat və sənaye naziri Şahin Mustafayev imzalamışlar.
Memorandumda "ADA" Universiteti ilə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi arasında bir sıra
istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq məsələləri əksini tapmışdır. Belə ki, "ADA" Universitetində
yaradılacaq İnnovasiya Laboratoriyası
ə İqtisadiyyat
v
və Sənaye Nazirliyinin müvafiq
strukturları kiçik ə v orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyəcək biznes inkubatorunun
formalaşdırılması üçün əcrübə
t
mübadiləsi aparacaq və nazirliyin biznes inkubatorları ilə
qarşılıqlı əməkdaşlıq həyata keçiriləcəkdir. Sənədə uyğun olaraq, tərəflər Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkının, digər potensial iqtisadi zonaların marketinq və brendinq strategiyalarının,
habelə ölkənin qeyri-neft sektoruna birbaşa xarici investisiyaların cəlb olunması konsepsiyasının
hazırlanmasında, eyni zamanda, "ADA" Universitetinin Biznes İnstitutu (School of Business) və
nazirliyin Bakı Biznesədris
T Mərkəzi sahibkarlar üçün təlimlərin keçirilməsi
, əlim
t
strategiyasının əkmilləşdirilməsi,
t
tələbələr arasında innovasiya müsabiqələrinin təşkili
istiqamətində əməkdaşlıq edəcəklər.
Memorandumda, həmçinin nazirliyin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu və
"ADA" Universiteti tərəfindən İqtisadi Ə məkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin
fəaliyyətinin dəstəkləməsi, birgə elmi-praktik konfransların, biznes forumların və digər müştərək
tədbirlərin keçirilməsi, elmi-tədqiqatların aparılması nəzərdə tutulur.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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QAN YADDAŞI

Azadlıq mübarizəmizin şanlı səhifəsi olan
20 Yanvar faci əsi heç zaman unudulmayacaqdır
18.01.2014 [14:31]
Bakı, 18 yanvar (AZƏRTAC).
Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin,
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu və İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzinin
əməkdaşlarının iştirakı ilə 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinin anım mərasimi keçirilmişdir.
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirmişlər ki,
mərasimdə çıxış edənlər sovet imperiyasının 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə
Bakıda törətdiyi vəhşiliklərin və Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən qətllərin insanlığa
qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixində qara səhifə olaraq qalacağını
vurğulamışlar. Eyni zamanda ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskva şəhərindəki
nümayəndəliyinə gələrək imperiya rəhbərliyinə açıq etiraz etməsi, bu qanlı cinayət haqqında
həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırması, məhz Ümummilli Liderin təşəbbüsü ilə 20 Yanvar
faciəsinə dövlət səviyyəsində siyasi-hüquqi qiym
ət verilməsi minnətdarlıq hissi ilə
xatırlanmışdır.
Qeyd olunmuşdur ki, bu gün ölk
ə rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi və
ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olanların, şəhid ailələrinin, qaçqınların, məcburi köçkünlərin,
müharibə və 20 Yanvar əlillərinin sosial təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində çoxsaylı
qərarlar qəbul edilir, dövlət səviyyəsində geniş tədbirlər həyata keçirilir.
Tədbirdə dövlət tərəfindən şəhid ailələrinə və əlillərinə göstərilən qayğı və diqqət yüksək
qiymətləndirilmiş, azadlıq mübarizəmizin şanlı səhifəsi kimi xalqımızın yaddaşına əbədi həkk
olunan 20 Yanvar faci
əsinin heç zaman unudulmayacağı, Vətənimizin müstəqilliyi uğrunda
canlarından keçmiş şəhidlərin xatirəsinin daim qəlblərdə yaşayacağı vurğulanmışdır.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
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İQTİSADİYYAT

Elmi-tədqiqatların aparılması istiqamətində
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əlaqələr genişləndirilir
09.01.2014 [10:25]
Bakı, 9 yanvar (AZƏRTAC).
Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişaf perspektivlərinin öyrənilməsi üçün İqtisadi
İslahatlar Elmi T
ədqiqat İnstitutu (İİETİ) tərəfindən Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya
Agentliyinin (TİKA) dəstəyi ilə tədqiqat aparılmış və bu sahədə Türkiyə təcrübəsi öyrənilmişdir.
İnstitut ət rəfindən 2012 -ci ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) layihə təklifi təqdim
edilmişdir.
İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutundan AZƏRTAC-a bildirmişlər ki, bu günlərdə
nəticələr açıqlanmış və İİETİ-in layihəsi qaliblər sırasında yer almışdır. Layihə azərbaycanlı
ekspertlərin rəhbərliyi, Türkiyə, Qırğızıstan, İran əv Pakistan ekspertlərinin iştirakı ilə icra
ediləcəkdir. Hazırda layihə üzrə işlərin başlanılması məqsədi ilə müvafiq sənədlər hazırlanır.
Layihə çərçivəsində ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə İƏT-ə üzv ölkələr arasında
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının “eko” və ya
“organik” markasına keçərək dünya bazarına çıxarılması imkanlarının müəyyənləşdirilməsi və
yerli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla konseptual sənədlərin hazırlanması nəzərdə tutulur.
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır

