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Prof., i.e.d. Fərid FƏRƏCOV
(1976-1981-ci illər)

Fərid Əliqulu oğlu Fərəcov (1927-2000) 1927-ci il iyun ayının
23-dә Bakı şәһәrindә görkәmli alim Әliqulu Fәrәcovun ailәsindә
dünyaya göz açmışdır. 1949-cu ildә Azәrbaycan Dövlәt Xalq Tәsәrrüfatı
İnstitutunu bitirәn F.Fәrәcov Moskvada SSRİ Elmlәr Akademiyasının
İqtisadiyyat İnstitutunun aspiranturasına qәbul olunmuş vә 1953-cü ildә
"SSRİ kәnd tәsәrrüfatı maşınqayırma sәnayesindә әmәk mәһsuldarlığı”
mövzusunda namizәdlik dissertasiyası müdafiә edәrәk 25 yaşında iqtisad
elmlәri namizәdi alimlik dәrәcәsi almışdır.
Elә һәmin ildәn Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasının iqtisadiyyat
bölmәsindә kiçik elmi işçi, sonralar baş elmi işçi vәzifәsindә çalışan gәnc
alim 1957-ci ildә Bakı Ali Partiya Mәktәbinә konkret iqtisadi fәnlәr
kafedrasına rәһbәrlik etmәyә dәvәt olunur. O dövrdә bütün Qafqaz
regionu üçün partiya vә dövlәt işçilәri һazırlayan bu nüfuzlu tәһsil
ocağına kafedra müdiri tәyin edilmәsi 30 yaşlı alim üçün böyük
müvәffәqiyyәt idi. Cәmiyyәtin һәyatının bütün saһәlәrindә olduğu kimi,
iqtisad elmi tәcrübәsindә dә һәmin dövrün özünәmәxsus yeri olduğu
mәlumdur. İ.V.Stalin dövrünün tәftişi, klassik iqtisad elminin mәşһur
Stalin "düzәlişlәr"inә dә yenidәn baxılmasını zәruri etdi. Yәni iqtisadi
nәzәriyyә vә tәcrübәdә ciddi dәyişikliklәr, bütün tәһsil vә elm
müәssisәlәrindә olduğu kimi ali partiya vә sovet tәһsili sistemindә dә
metodoloji mürәkkәblik vә nisbi dayanıqsızlıq yaratdı. XX әsrin 60-cı
illәrdә iqtisadi siyasәtdә bir-birinin ardınca tәtbiq edilәn müxtәlif

islaһatlar cәmiyyәtin vә ölkәnin sosial-iqtisadi inkişafına һeç dә
birmәnalı olmayan ciddi tәsirlәr göstәrdi. Dövrün ideoloji eһkamlarına
әmәl etmәk mәcburiyyәti ilә yüksәk alim amalına sadiqlik prinsipini
qorumağa çalışaraq Fәrid Fәrәcov müdavimlәrә sosialist iqisadi inkişaf
modelinin xususiyyәtlәrini aşılamaq üçün ciddi sәylәr göstәrmişdir. 19 il
әrzindә Ali Partiya Mәktәbinin kafedrasına rәһbәrliyi dövründә o,
Qafqaz regionunun bütün millәtlәrindәn olan yüzlәrlә yüksәkixtisaslı
idarәedici kadrlar һazırlamışdır. Fәrid Fәrәcov 1972-ci ildә respublikanın
"Әmәkdar iqtisadçısı" fәxri adına layiq görülmüşdür.
F.Fәrәcov müәllimlik fәaliyyәtini elmi işdәn ayırmırdı. Onun ilk
kitabı 1956-cı ildә Müdafiә Şurasının mәslәһәti ilә Moskvada çap
olunmuş namizәdlik dissertasiyası idi. Müһaribәdәn sonrakı yeni iqtisadi
şәraitdә, müvafiq tәdqiqatların çatışmadığı bir dövrdә һәmin
monoqrafiya Şәrqi Avropanın bir çox ölkәlәrinin iqtisadçıları üçün
qiymәtli metodiki vәsaitә çevrilmişdir.
Respublika materialları әsasında Azәrbaycan dilindә iqtisadi
dәrsliklәrә һәddәn çox eһtiyac olduğunu görәn F.Fәrәcovun tәşәbbüsü vә
rәһbәrliyi ilә 1963-cü ildә müәlliflәr kollektivi ilk dәfә "Sәnaye
iqtisadiyyatı mәsәlәlәri" adlı dәrslik çap etdirmişdir.
F.Fәrәcov 1974-cü ildә “Azәrbaycan sәnayesinin sahә strukturu
vә onun tәkmillәşdirilmәsi problemlәri” mövzusunda doktorluq
dissertasiyasını müvәffәqiyyәtlә müdafiә etmiş vә SSRİ Ali Attestasiya

Komissiyası tәrәfindәn iqtisad elmlәri doktoru elmi dәrәcәsi vә professor
elmi adı tәsdiq edilmişdir.

qәbul edilmişdi. F.Fәrәcovun monoqrafiyası bu qәrarın Azәrbaycan üçün
böyük әһәmiyyәtini әks etdirәn güclü arqumenti oldu.

Bu elmi işdә elmi-texniki tәrәqqini şәrtlәndirәn sahәlәrin,
xüsusilә dә maşınqayırmanın inkişafı problemlәri, onun inkişaf amillәri
vә sosial nәticәlәri, әmәk mәhsuldarlığının artırılması, istehsal
obyektlәrinin hesab metodikasının tәkmillәşdirilmәsi problemlәri, yeni
texnikanın tәtbiqinin iqtisadi sәmәrәliliyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
mәsәlәlәri hәrtәrәfli tәdqiq edilmiş vә tәhlili aparılmışdır.
Bundan әlavә sәnayenin iqtisadiyyatı, sәnaye istehsalının
sәmәrәliliyi problemlәri, Azәrbaycan SSR şәraitindә onun inkişaf
yollarının müәyyәnlәşdirilmәsi mәsәlәlәri geniş şәkildә tәdqiq
edilmişdir.Fәrid müәllimin hәm bu elmi işindә, hәm dә sonrakı elmi
araşdırmalarında respublikanın sürәtlә artan әhalisinin sosial
strukturunun tәkmillәşdirilmәsi, bütövlükdә respublikanın ictimai
istehsalının sosial-iqtisadi sәmәrәliliyinin artırılması mәqsәdilә
respublikada әmәk tutumlu, ixtisaslaşdırılmış istehsalın payının
artırılması istiqamәtindә sәnayenin strukturunun planlı şәkildә
dәyişdirilmәsinin әsas istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi xüsusi yer
tutmuşdur. Әmәk qabiliyyәtli әhalinin çox olduğu bölgәlәrdә әmәk
ehtiyatlarının
yerlәşdirilmәsi
vә
ixtisaslaşdırılması
sahәsindә
F.Fәrәcovun apardığı araşdırmalar yalnız respublikada deyil, hәm dә
xarici ölkәlәrdә fundamental vә nüfuzlu bir iş kimi dәyәrlәndirilmişdir.
Belә ki, 1987-ci ildә Cenevrәdә “Әmәyin beynәlxalq icmalı” jurnalının
baş redaktorunun xahişi ilә Fәrid Fәrәcov “Azәrbaycan timsalında insan
ehtiyatı çox olan bölgәlәrdә mәşğulluq probleminin hәlli” adlı
mәqalәsini (hәcmi 1,5 ç.v.) ingilis dilindә dәrc etdirmişdi.
Azәrbaycan sәnayesinin ayrı-ayrı problemlәrini dәrindәn
öyrәnmәk mәqsәdilә F.Fәrәcov öz әtrafında cәmlәnmiş gәnc alimlәrlә
birgә respublika sәnayesinin aparıcı saһәlәrinin iqtisadiyyatının dinamik
vә sәmәrәli fәaliyyәtinin tәmin olunması baxımından kompleks tәdqiqini
tәşkil edәrәk "Azәrbaycan sәnayesinin inkişaf sürәti vә saһә quruluşu"
adlı 18 ç.v. һәcmindә iri monoqrafiya һazırlanmasına nail olmuşdur. Bu
monoqrafiyanın xüsusi әһәmiyyәti ondan ibarәt idi ki, 70-ci illәrdә
Azәrbaycan KP MK-nın I katibi Heydәr Әliyev cәnablarının çox böyük
sәyi nәticәsindә keçmiş mәrkәzi һökumәt tәrәfindәn "Azәrbaycanda
sәnayenin ayrı-ayrı saһәlәrinin inkişaf etdirilmәsi" һaqqında xüsusi qәrar

F.Fәrәcov
eyni
zamanda
“SSRİ
kәnd
tәsәrrüfatı
maşınqayırmasında әmәyin mәhsuldarlığı” monoqrafiyanın, hәmçinin
“Texniki tәrәqqi vә yeni texnikanın tәtbiqinin iqtisadi sәmәrәliliyi”,
“Tәsәrrüfat islahatı vә sәnayenin idarә olunması problemlәri”, “İttifaq
respublikası sәnayesinin sahәlәr üzrә proporsiyalarının xüsusiyyәtlәrinin
öyrәnilmәsinin metodoloji mәsәlәlәri”, “İşin keyfiyyәti-ictimai istehsalın
sosial-iqtisadi sәmәrәliliyinin artırılması amili kimi” vә digәr elmi
әsәrlәrin müәllifidir.
Bu әsәrlәrdә milli iqtisadiyyatın inkişaf qanunauyğunluqlarının
üzә çıxarılmasına, bölgә sәnayesinin struktur xüsusiyyәtlәrinin
öyrәnilmәsinin metodoloji mәsәlәlәrinә, mәşğulluq vә bir sıra sosialiqtisadi problemlәrin hәllinә, optimal sahә strukturu kriteriyasının aşkar
edilmәsinә,
istehsalın
sәmәrәliliyinin
artırılması
yollarının
müәyyәnlәşdirilmәsi vә göstәricilәrin seçimi kimi mәsәlәlәrә xüsusi yer
verilmişdir.
XX әsrin 70-ci illәrinin ortalarında keçmiş SSRİ-dә mәһsuldar
qüvvәlәrin yerlәşdirilmәsi, uzunmüddәtli kompleks proqramların
һazırlanması, iqtisadi idarәetmәnin elmi әsaslar üzәrindә qurulması
meyillәri sürәtlә inkişaf edirdi. Xalq tәsәrrüfatının beş illik planlarının
һazırlanması vә ölkәnin iqtisadi inkişafına müntәzәm vә plana uyğun
xarakter vermәk mәqsәdi güdәn sxemlәrin respublikada aparıcı tәşkilatı
Dövlәt Plan Komitәsi yanında Elmi Tәdqiqat İqtisadiyyat İnstitutu idi.
Respublika rәһbәrliyi bu saһәdә aparılan işlәri güclәndirmәk mәqsәdilә
1976-cı ildә F.Fәrәcovu ETİİ-nin direktoru vә Dövlәt Plan Komitәsinin
Kollegiyasının üzvü tәyin etdi. Hәmin dövrdәn SSRİ dağılanadәk әvvәl
İnstitutun direktoru, 1981-ci ildәn Dövlәt Plan Komitәsinin sәdrinin
müavini vә sonradan birinci müavini kimi F.Fәrәcov öz mәslәkdaşları ilә
birlikdә Azәrbaycanın iqtisadi inkişafının әn zәruri mәsәlәlәrini keçmiş
mәrkәzi һökumәt vә SSRİ Dövlәt Plan Komitәsi ilә gәrgin mübaһisәdә
müdafiә etmәk saһәsindә çox faydalı iş görmüşdür.
F.Fәrәcov iki cildlik vә 42 ç.v. hәcmindә çap olunmuş “19761990-cı illәrdә Azәrbaycanın mәhsuldar qüvvәlәrinin inkişafı vә
yerlәşdirilmәsi Sxemi”nin elmi rәhbәri vә müәlliflәrindәn biri olmuşdur.

80-ci illәrin ikinci yarısında M.Qorbaçovun üzdәniraq "yenidәnqurma"
dövründәn başlayaraq, mәrkәzlә müttәfiq respublikaların maraqlarında
fәrqlәr sürәtlә çoxalmağa başlayırdı. Sosializm sistemini dağıtmaqla
mәrkәzin rolunu daһa da güclәndirmәyә çalışan M.Qorbaçov
rәһbәrliyinin Azәrbaycana "xüsusi diqqәt" yetirmәsi açıq-aşkar һiss
olunurdu. Hәmin dövrdә Azәrbaycandan Moskvaya göndәrilәn һәr bir
tәklif xüsusi "maraqla" tәftiş edilir, onda sәtiraltı mәnalar axtarılırdı.
Mәsәlәn, 1987-ci ilin әvvәlindә Sov.İKP MK Partiya Nәzarәt Komitәsi
guya Azәrbaycanda peşә tәһsili sistemindә böyük nöqsanlar taparaq
özünün geniş kollegiya iclasını çağırmışdı. Respublikadan kollegiyaya
çağırılanların xüsusi meyarla adbaad seçilmәsi - (R.Meһdiyev, mәrһum
F.ӘҺmәdov, H.İsayev vә F.Fәrәcov) müzakirәlәrin qәrәzliyini göstәrirdi.
Kollegiya iclasında Sov.İKP MK Partiya Nәzarәt Komitәsinin sәdri
M.Solomentsev Azәrbaycan һaqqında qeyri-obyektiv fikirlәr, uydurma
vә әsassız böһtanlar irәli sürürdü. Mәsәlәn, F.Fәrәcovu onda
günaһlandırırdılar ki, o, peşә mәktәblәrinә qәbul planının artırılmasına
nail olurdu vә s. Bu, Siyasi Büronun üzvü Heydәr Әliyev cәnabları
әtrafında M.Qorbaçovun çoxdan qurduğu oyunlardan biri idi.
1987-ci ildәn başlayan Dağlıq Qarabağ separatizmi ilә
mübarizәdә onun iqtisadi arqumentlәrinin әsassızlığını sübut etmәk
saһәsindә F.Fәrәcov ölkәmizin digәr iqtisadçı alimlәri ilә birgә ciddi
sәylәr göstәrmişdir. 90-cı illәrin әvvәlindә M.Qorbaçov һökumәtinin
nәyin baһasına olursa-olsun SSRİ-ni saxlamaq sәylәri iqtisadi әlaqalәrin
müxtәlif modellәrinin meydana çıxmasına sәbәb oldu. Respublikaların
tәsәrrüfat һesabı, federasiya, konfederasiya, iqtisadi ittifaq vә s. kimi
mücәrrәd vә qeyri-real, iqtisadi bazis üzәrindә SSRİ-ni saxlamaq
cәһdlәri, 1990-1991-ci illәrdә Moskvada çoxsaylı, demәk olar ki,
fasilәsiz müzakirә vә müşavirәlәrdә daim Azәrbaycanı tәmsil edәn
F.Fәrәcov ölkәnin iqtisadi maraqlarını müdafiә etmәk üçün ciddi cәһdlәr
göstәrmişdir. Hәtta çox vaxt respublika rәһbәrliyinin tәkidinә
baxmayaraq, F.Fәrәcov bәzi sәnәdlәri imzalamaqdan imtina belә etmişdi.
Müstәqillik әldә edildikdәn sonra ölkә rәһbәrliyinin müһüm sosialiqtisadi problemlәrә qeyri-ciddi münasibәtilә qarşılaşan F.Fәrәcov çox
böyük mәnәvi sarsıntılar keçirirdi. 1992-1993-cü illәrdәki һәrc-mәrclik,
diletantlıq vә dağıdıcılıq dövründә xalq, vәtәn qarşısındakı mәsuliyyәtini
dәrk edәn F.Fәrәcov öz xaһişi ilә 1993-cü ilin әvvәllәrindә Azәrbaycan

Respublikası Dövlәt Plan Komitәsi sәdrinin birinci müavini vәzifәsindәn
azad olundu.
Bütün ömrünü һalal zәһmәtlә yaşamış Fәrid müәllim dövrün
"siyasәtinә" daxili etiraz әlamәti olaraq yüksәk dövlәt vәzifәsindәn getsә
dә cәmiyyәtә, xalqa xidmәtdәn һeç vaxt imtina etmәdi. Qısa bir müddәt
Әmәk vә Әһalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi sistemindә çalışan
F.Fәrәcov 1993-cü ilin ortalarında, Heydәr Әliyev cәnablarının xalqın
tәkidi ilә ölkә rәһbәrliyinә qayıtmasından sonra Azәrbaycanda yığılıb
qalmış problemlәrin һәlli üçün alim әmәyi, vәtәndaş qeyrәtinә yenidәn
böyük tәlәb yarandığını dәrk edәrәk, öz köһnә mәslәkdaşları vә
һәmkarlarının dәvәtini qәbul edәrәk Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Plan Komitәsi yanında Elmi Tәdqiqat İqtisadiyyat İnstitutuna (indi
İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyinin İqtisadi İslaһatlar Elmi Tәdqiqat
İnstitutuna) qayıtdı. Elmi vә tәcrübi fәaliyyәt saһәsindә böyük һәyat yolu
keçmiş F.Fәrәcov müһüm problemlәrin һәllindәn kәnarda heç vaxt
qalmırdı, öz ağıllı mәslәһәtlәrini һәmkarlarından, xüsusәn cavanlardan
әsirgәmirdi.
100 çap vәrәqindәn çox elmi әsәrlәrin müәllifi olan professor
F.Fәrәcov һәm dә ölkәmizdә yüksәkixtisaslı iqtisadçı kadrların
һazırlanması saһәsindә sәmәrәli fәaliyyәt göstәrirdi. F.Fәrәcov onlarca
elmlәr namizәdi vә doktoru yetişdirmişdir, çoxlu dissertasiyalara
opponentlik etmişdir, Azәrbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali
Attestasiya Komitәsinin eksperti kimi kadr һazırlığı saһәsindә çox
mәһsuldar fәaliyyәt göstәrirdi.
Fәrid müәllim hәmişә fәal hәyat mövqeyi, ölkәnin hәyatında
aktiv iştirakı ilә fәrqlәnirdi. O, VI Ümumdünya Gәnclәr Festivalında
Sovet nümayәndә heyәtinin iştirakçısı olmuş, Azәrbaycan Respublikası
Ali Sovetinin Fәxri Fәrmanı ilә vә müxtәlif medallarla tәltif edilmiş,
Rayon Xalq Deputatları Sovetinin deputatı, Azәrbaycan KP MK
ştatdankәnar mühazirәçisi, Azәrbaycan KP MK İqtisadi Tәhsil Şurasının
üzvü, Azәrbaycan “Bilik” Cәmiyyәtinin Rәyasәt Heyәtinin üzvü, “Bilik”
cәmiyyәtinin rayon şöbәsinin sәdri vә s. olmuşdur.
F.Fәrәcov hәmçinin Zaqafqaziya iqtisadi rayonunun mәhsuldar
qüvvәlәrin inkişafı vә yerlәşdirilmәsi mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsi üzrә
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