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GİRİŞ
Hesabat ilində İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun fəaliyyətinin müasir
tələblər səviyyəsində yenidən qurulması istqamətində tədbirlər davam etdirilmişdir. Belə
ki, 2013-cü ilin əvvəlində İnstitutun Elmi-Tədqiqat İş Planı İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun tərtib edilmiş, müvafiq şöbələr və struktur
bölmələri ilə razılaşdırılmaqla cənab nazir tərəfindən təsdiq olunmuşdur. İlin əvvəlindən
etibarən İnstitutun Elmi-Tədqiqat işləri qeyd olunan plana uyğun təşkil edilmişdir.
İş Planını aşağıdakı istiqamətlər üzrə müəyyənləşdirmişdir:
I. Elmi-tədqiqat işləri;
II. Xarici əlaqələr;
III. İctimaiyyətlə əlaqələr;
IV. Layihələrin idarə olunması;
V. Elmi və elmi-texniki tədbirlərin təşkili;
VI. Nəşr fəaliyyəti;
VII. Elmi katiblik üzrə işlər.
Hesabat ilində İş Planından əlavə bir sıra Dövlət Proqramları üzrə İnstitutun
icraçı olduğu tədbirlər uğurla yerinə yetirilmişdir.

I. ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ
2013-cü ildə İş Planı üzrə nəzərdə tutulmuş aşağıdakı istiqamətlərdə və mövzularda
elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir:

Problem. Vahid platformada Azərbaycan Respublikasının
Ümumi Tarazlıq Modelinin işlənməsi
“Regionlar üzrə sahələrarası balans modelinin hazırlanması (iqtisadi
rayonlar üzrə)”
mövzusu üzrə tədqiqat işində sənaye, kənd təsərrüfatı və “digər sahələr” əhatə
olunmaqla Bakı şəhəri və 10 iqtisadi rayonun üç sahəli regionlarının sahələrarası balans
cədvəlləri hazırlanmışdır. Balans cədvəlləri hazırlanarkən texnoloji əmsallar və əlavə
dəyər normaları ölkə üzrə tərtib olunmuş, balans cədvəlinə müvafiq olaraq sabit
götürülmüş, eləcə də son istehlak və yığım ölkə üzrə orta göstəricilər əsasında
hesablanmışdır.Balans cədvəllərinin tərtibi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Bakı və
Naxçıvan şəhəri istisna olmaqla, digər regionlarda yaradılan əlavə dəyər həmin
regionlardakı son istehlak xərclərindən xeyli azdır və regiona gətirilən məhsulların
miqdarı regiondan aparılan məhsulların miqdarından xeyli çoxdur.
Regionların balans cədvəllərinin hazırlanması regionlar üzrə əmək və kapital
qoyuluşu balanslarının hazırlanmasına, bununla da Azərbaycan regionlarının sosialiqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramlarının koordinasiyasına yeni imkanlar yaratmışdı.
Növbəti mərhələdə regionların balans cədvəllərinin 6 sahə üzrə genişləndirilməsi
planlaşdırılır(məsul
icraçı:
i.e.d.
V.M.Vəliyev,
icraçılar:
M.M.Mehdiyev,
A.S.Süleymanov, R.R.Musayev, E.E.Ələkbərov, S.X.Xankişiyev).
“Əsas istehlak mallarının qiymətlərinin monitorinqinin nəticələrinin
təhlili”
mövzusu üzrətədqiqat işində 2009-cu ildən başlayaraq Antiinhisar Siyasəti və
İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən Bakı şəhərinin 9
inzibati rayonnunda və 7 iqtisadi rayonun müxtəlif bazarlarında 132 adda məhsul - ərzaq
məhsulları, tərəvəz, meyvə və giləmeyvələr və tikinti materialları üzrə 3 qrup məhsullar
arasında monitorinqlərin nəticələri təhlil edilmişdir. Monitorinqin nəticələri müvafiq ilin
baza dövrünə əsasən təhlil olunaraq qiymətlərdəki dəyişmələr və onların səbəbləri
araşdırılmışdır. Müvafiq aylar üzrə tərtib olunan hesabatlar mütəmadi olaraq Dövlət
Xidmətinə təqdim olunur və təhlilin nəticələri istehlak bazarında qiymətlərin
dinamikasını izləməyə imkan verir(məsul icraçılar: i.e.d. V.M.Vəliyev, i.e.n. M.R.
Rəsulova; icraçılar: A.S. Süleymanov, E.E. Ələkbərov, Ə.C. Yaqublu).
“İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində vergi güzəştlərinin tətbiqinin
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə dair tövsiyələrin hazırlanması”
mövzusu üzrə tədqiqat işində Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində
güzəştlərlə əlaqədar dəyişikliklər (vergi dərəcələri istisna olmaqla) araşdırılmış, vergi
növləri üzrə tətbiq olunan güzəştlər təhlil olunmuş və bir sıra dünya ölkələrinin bu
sahədə təcrübələrini öyrənmək məqsədilə araşdırmalar aparılmışdır. Həmçinin,
Rusiyanın müxtəlif bölgələrində yerli vergilərə tətbiq olunan vergi güzəştlərinin büdcə,
iqtisadi və sosial səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, planlaşdırılmış vergi güzəştlərinə
görə büdcə daxilolmalarının miqdarının qiymətləndirilməsi metodikaları öyrənilmişdir
(məsul icraçı: i.e.n. M.R.Rəsulova; icraçılar: V.İ.Mövsümov, A.O.Həsənova,
A.Z.İmanova, T.Ş.Məmmədov, S.X.Xankişiyev).

Problem. Xarici ticarət və ölkənin beynəlxalq
rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması
“Xarici ticarət və əmək bazarı arasında əlaqələrin araşdırılması”
mövzusu üzrə tədqiqat işində qabaqcıl qərb ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq
amil tutumu modeli əsasında Azərbaycan üçün əməyin hansı növlərinin üstünlük təşkil
etdiyi ixrac sahələrini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan və
İran iqtisadiyyatı üçün xalis ixrac və istehlak üzrə amil tutumu matrisi qurulmuşdur. Bu
ölkələrin sahələrarası balanslarının əhatə etdiyi iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə əməyin
ixtisaslara görə bölgüsü matrislərini qurmaq mümkün olmadığından ABŞ-ın əmək
matrisindən istifadə edilmişdir. Amil tutumu modelinə əsaslanaraq qeyd olunan ölkələr
üçün əməyin hansı növlərinin üstünlük təşkil etdiyi ixrac sahələri müəyyənləşdirilmişdir.
Tədqiqatın nəticəsinə görə, Rusiya, İran və Qazaxıstanla müqayisədə Azərbaycanda
qeyri-neft sektorunda hazırda istehsal olunan əmtəə və xidmətlər yüksək ixtisaslı əmək
növündə daha az, lakin daha aşağı ixtisaslı əməkdə (kənd təsərrüfatı və s.) üç ölkə ilə
müqayisədə daha yüksəkdir. Cari ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən 2011-ci ilin rəqəmləri əsasında sahələrarası balans nəşr olunduğu
təqdirdə tədqiqat işinin nəticələrinin yenilənməsi nəzərdə tutulmuşdur (məsul icraçı:
i.e.n. M.R.Rəsulova, icraçı: A.Ş.İmanova).
“Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin təhlili”
mövzusu üzrə tədqiqat işində Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin
mövcud vəziyyətinin təhlili məqsədilə tədiyə balansı üzrə 1995-2012-ci illəri əhatə edən
zəruri statistik məlumatlar toplanılmış və ilkin təhlil aparılmışdır. Tədqiqat işi davam
etdirilir və növbəti mərhələdə tədiyə balansının əsas komponentlərinin ekonometrik
qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur (məsul icraçı: i.e.n. M.R.Rəsulova; icraçı:
Ü.İ.İbrahimli).
“Azərbaycanın milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə
uyğunlaşdırılması üzrə nəzəri-metodoloji əsaslarının işlənilməsi”
mövzusu üzrə tədqiqat işində milli standartlaşdırma sisteminin nəzəri metodoloji
əsasları haqqında ilkin araşdırmalar aparılmış və standartlaşdırmanın iqtisadiyyata
təsiri, milli standartlaşdırma sisteminə dair beynəlxalq tələblər və həmin tələblərin
ölkəmizdə tətbiqi vəziyyəti təhlil edilmişdir. Nəticədə milli standartlaşdırma sisteminin
beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmasının zəruriliyi və uyğunsuzluğun zərərləri
müəyyənləşdirilmişdir (məsul icraçı: i.e.d. Ə.C. Muradov; icraçı: E.Ə.Mikayılov).

Problem. Azərbaycanda sahibkarlığın və regionların inkişafı
məsələləri
“Regionların sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinin təhlili və inzibati
rayonlar üzrə prioritet investisiya istiqamətlərinə dair təkliflərin
hazırlanması”
mövzusu üzrə tədqiqat işində regionların sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinin
təhlili və inzibati rayonlar üzrə prioritet investisiya istiqamətlərinə dair təkliflərin
hazırlanması İnstitut tərəfindən hazırlanan və mütəmadi olaraq yenilənən “Regionların
sosial-iqtisadi Pasportu”nun tərkib hissəsi kimi həyata keçirilmiş və hər il üzrə
yenilənməsi planlaşdırılmışdır (məsul icraçı: i.e.n. R.N. Hüseynəliyev, icraçı: i.f.d.
E.F.Qasımov,i.e.n. M.R.Rəsulova, A.Q.Davudov, N.F.İsmayılova).

“Sahibkarlığın inkişafında xüsusi iqtisadi zonaların rolu”
mövzusu üzrə tədqiqat işində Xüsusi İqtisadi Zonalar (XİZ) və sahibkarlığın (kiçik
və orta müəssisələrin) xarakteristikası, XİZ-lər tərəfindən sahibkarlara göstərilən
xidmətlər əks edilmişdir. Beləliklə, XİZ-lər qabaqcıl texnologiyaların inkişaf mərkəzləri
kimi regionların iqtisadi inkişafı üçün səmərəli üstünlükləri sürətlə yarada bilən, iqtisadi
siyasətə asanlıqla uyğunlaşan çevik alət olaraq sahibkarlara müxtəlif xidmətlər
göstərirlər:
1) kiçik və orta biznes müəssisələrini zəruri məlumatlarla (məsələn, XİZ-lər Ticarət
və İnkişaf üzrə BMT-nin (UNCTAD) konfransında qəbul edilmiş EMPRETEC (Müəssisə
və Texnologiya) proqramından istifadə etməklə) təmin edə bilərlər;
2) xüsusi inkubator ola bilərlər;
3) XİZ-lərin çoxillik xarici iqtisadi fəaliyyətinin formalaşması mexanizmləri üzrə
təcrübəsindən istifadə edilə bilər;
4) birgə müəssisələrin yaradılması üçün biznes əməkdaşlığının, daxili bazarın
təminatı üçün sazişlərin, malların və xidmətlərin istehsalının ötürülməsi, birgə istehsal,
texnologiyanın ötürülməsi, sənaye binalarının bölüşdürülməsi və birgə istifadəsi
haqqında müqavilələrin bağlanılması mexanizmləri yaradıla bilər;
5) xüsusi dəmiryol dəhlizləri, inzibati xərclərin azaldılması, sərhəddən malların
daşınmasının asanlaşdırılmış proseduru kimi üsul və mexanizmlərdən istifadə edə
bilərlər [mobilliyi (hərəkətliliyi) təmin etmək və məhsulların paylanmasını
asanlaşdırmaq məqsədilə];
6) maddi-texniki baza ola bilərlər (məsul icraçı: i.e.n. H.Ə. Eynalov, icraçı:
N.F.İsmayılova).
“Regionların iqtisadi potensialının qiymətləndirilməsi və ondan
istifadə səviyyəsinin təhlili (Dağlıq Şirvan)”
mövzusu üzrə tədqiqat işi “Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun genişləndirilmiş
pasportu” adı altında icra edilmişdir. Belə ki, İnstitut tərəfindən hazırlanan və mütəmadi
olaraq yenilənən “Regionların sosial-iqtisadi Pasportu”u nümunə olaraq Dağlıq-Şirvan
iqtisadi rayonunun timsalında inzibati rayonların da göstəriciləri ayrıca verilməklə
genişləndirilmiş və bu təcrübənin digər iqtisadi rayonlar üzrə də aparılması üçün
imkanların araşdırılması vəzifə olaraq qarşıya qoyulmuşdur. (məsul icraçı: i.f.d.
E.F.Qasımov, icraçılar: S.A.Vəliyev, N.A.Cabbarova).
“Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf perspektivlərinin
qiymətləndirilməsi”
mövzusu üzrə tədqiqat işində il ərzində Azərbaycanda (kiçik və orta) sahibkarlığın
inkişaf perspektivlərinin qiymətləndirilməsi üzrə elmi şəkildə təhlil aparılmış (SWOT və
PEST analizləri, xarici təsir analizi, steykholder analizi və s.), əsaslandırılmış, nəticə və
təkliflər hazırlanaraq müxtəlif elmi-praktiki konfranslarda təqdim edilmişdir. Gözlənilən
nəticələr - Azərbaycanda (kiçik və orta) sahibkarlığın sahələr üzrə inkişaf
perspektivlərinin göstərilməsi, innovasiya yönümlü sahibkarlıq subyektləri üçün uyğun
strategiyanın qurulması üsullarının verilməsidir (məsul icraçı: i.e.n. S.H. Abasova,
icraçılar: İ.B.Zeynalov, D.C.Hüseynova).
“Ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üzrə SWOT analizin
aparılması, təklif və tövsiyələrin hazırlanması”
mövzusu üzrə tədqiqat işi aparılmışdır. Azərbaycanda il ərzində (kiçik və orta)
sahibkarlığın fəaliyyətinin SWOT təhlili aparılmış (SWOT analizi) və əsaslandırılmış,
nəticə və təkliflər hazırlanaraq müxtəlif elmi-praktiki konfranslarda aprobasiya
edilmişdir.

Gözlənilən nəticələr - Azərbaycanda (kiçik və orta) sahibkarlığın sahələr üzrə inkişaf
perspektivlərinin göstərilməsi, innovasiya yönümlü sahibkarlıq subyektləri üçün uyğun
strategiyanın qurulması üsullarının verilməsidir (məsul icraçı: i.e.n. S.H. Abasova,
icraçılar: M.M.Osmanov, D.A.Əhmədov, D.C.Hüseynova).
“Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin səmərəli
yerləşdirilməsi məqsədilə Respublika iqtisadiyyatının prioritet sahələrinin
müəyyənləşdirilməsi”
mövzusu üzrə Respublika iqtisadiyyatının bir sıra vacib məsələləri araşdırılmışdır:
1) mövcud nəzəri yanaşmalar, elmi-təcrübi materiallar və mütərəqqi dünya
təcrübəsinin təhlili əsasında müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının prioritet sahələrinin
müəyyənləşdirilməsi üzrə nəzəri-metodoloji əsaslar öyrənilmiş və ümumiləşdirilmişdir;
2) müvafiq nəzəri-metodoloji əsaslara uyğun olaraq, bu vaxta kimi aparılmış
analoji tədqiqatların (BMT-nin İnkişaf Proqramının dəstəyi ilə 2003-cü və 2005-2006-cı
illərdə İqtisadi İslahatlar Mərkəzində, 2009-2010-cu illərdə İqtisadi İslahatlar ElmiTədqiqat İnstitutunda, GTZ-in dəstəyi ilə 2009-cu ildə Finre Consulting və Yerli İqtisadi
İnkişaf Mərkəzində, 2003 və 2005-ci ildə DB-nın dəstəyi ilə aparılmış müvafiq
tədqiqatların) nəticələri də nəzərə alınmaqla ölkə iqtisadiyyatının inkişaf potensialına
malik olması ehtimal olunan sektor və alt-sektorların ilkin siyahısı dəqiqləşdirilmişdir
(bu zaman aşkar cari və potensial müqayisəli üstünlüklərin qiymətləndirilməsinin
Balassa, xalis ixrac, ixrac oxşarlığı üsullarından istifadə edilməklə əldə olumuş nəticələrə
istinad edilmişdir);
3) ölkənin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, daha dərin və müfəssəl tədqiqatlar və
təhlillər aparmaqla əvvəlki mərhələdə seçilmiş sektor və alt-sektorların siyahısı daha da
dəqiqləşdirilmiş və konkretləşdirilmişdir;
4) seçilmiş prioritet sahələrin inkişaf etdirilməsi və bu sahələrə investisiyaların cəlb
edilməsi siyasətinə dair təklif və tövsiyələr işlənib hazırlanmışdır (məsul icraçılar: i.e.n.
R.N. Hüseynəliyev, i.e.n. V.Ə. Rüstəmov icraçılar: M.M.Mehdiyev, A.Q.Davudov,
A.M.İsmayılova).

Problem. İnsan resurslarının inkişafı və sosial-iqtisadi
problemlər üzrə tədbirlərin keçirilməsi
“İnsan inkişafının sosial-iqtisadi sahələrinin inkişafı üzrə tədris
proqramlarının hazırlanması və treninqlərin keçirilməsi”
mövzusu üzrəTürkiyə Respublikası Baş Bakanlığının Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya
Agentliyinin (TİKA) Bakı nümyəndəliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində İnstitutda
“İnnovasiya və Təlim Mərkəzi” yaradılması layihəsi həyata keçirilmişdir. Tədqiqat işi
üzrə qarşıya qoyulmuş məqsəd - kadr hazırlığında və innovativ elmi-texniki imkanların
genişləndirilməsində müasir texnoloji vasitələrdən istifadə edilməsi olmuşdur. Belə ki,
məhz bu məqsədlə də Mərkəz “LifeSize” avadanlığı vasitəsilə video-əlaqə (telemost),
“Smart Lövhə” (“Ağıllı Lövhə”) vasitəsilə təlimlərin intellektual idarə olunması, təlimdən
sonra vəsaitlərin elektronlaşdırılması, istifadəçilərin hər birinin çap vasitələrindən
faydalanma imkanları ilə təchiz olunmuşdur. Aktiv iştirakçı tutumu 35, qeyri-aktiv
iştirakçı tutumu isə 80-100 nəfərdir.Bu işdə TİKA Bakı nümayəndəliyindən başqa
Nazirliyin İstehlak Bazarına Nəzarət və Antiinhisar Siyasəti Dövlət Xidməti də dəstək
göstərmişdir. Daha sonra isə kadr potensialının gücləndirilməsində Mərkəzdən istifadə
edilməsi ilə Fəaliyyət Proqramının ilkin layihəsi hazırlanmış və bu Proqramın növbəti
illərdə tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur(məsul icraçı: i.e.d. V.M.Vəliyev, icraçı:
A.M.İsmayılova, K.Q.Hüseynova).

“Sosial-iqtisadi inkişafın elmi əsaslarının işlənməsi üzrə beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsi və əlaqələrin koordinasiya edilməsi”
mövzusu üzrətədqiqat işi aparılmışdır.Qeyd olunan tədqiqat işinin aparılması
“Azərbaycanın, digər İqtisadiƏməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) ölkələri ilə regional və iqtisadi
əməkdaşlığının prioritetlərinin qiymətləndirilməsi” mövzusu ilə davam etdirilmişdir.
Belə ki, hesabat dövründə aparılmış tədqiqatlar üzrə nəticələr sistemləşdirilmiş və
müxtəlif tədbirlərdə məruzə edilmişdir:
1) “İƏT-ə üzv ölkələrdə nəqliyyat və logistika” mözusunda məqalə hazırlanmış və 56 sentyabr 2013-cü il tarixlərində Bakıda keçirilmiş “Enerji, regional inteqrasiya və
sosial-iqtisadi inkişaf” mövzusunda I Beynəlxalq Konfransa təqdim olunmuşdur;
2) məqalədə iki beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin kəsişməsində yerləşən İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin nəqliyyat sektoru araşdırılmışdır. Halhazırda beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş və Dünya Bankı tərəfindən 150-dən artıq
ölkəni əhatə etməklə hazırlanan “Logistics Performance Indeks” cədvəlində İƏT-ə üzv
ölkələrin reytinq göstəricilərindən istifadə edilərək regionda bu sahədə mövcud olan
problemlər öyrənilmiş və həmmüəlliflər tərəfindən problemlərin aradan qaldırılması
istiqamətində həyata keçirilməsi vacib olan tədbirlər haqqında təklif irəli sürülmüşdür;
3) “Azərbaycanla İƏT-ə üzv ölkələr arasında əməkdaşlıq çərçivəsində logistika
infrastrukturunun inkişaf prioritetlərinin qiymətləndirilməsi”adlı məqalə və təqdimat
hazırlanmış, konfransda məruzə edilmişdir. Qeyd olunanlarla yanaşı tədqiqat işinin
icrası ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Texniki Universitetində Ümumilli Lider Heydər
Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və
Azərbaycan Təhsili” mövzusunda Respublika elmi konfransında və 13-15 iyun 2013-cü il
tarixlərində Bakıda keçirilmiş “TransCaspian” 12-ci Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və
Logistika sərgisində iştirak edilib(məsul icraçı: A.M.İsmayılova, icraçı: K.Q.Hüseynova).
“Sahibkarların maarifləndirilməsi məqsədilə Fondun fəaliyyət
istiqamətlərinə
uyğun
metodiki
materialların
nümunələrinin
hazırlanması”
mövzusu
üzrə
İnstitutun
fəaliyyətinə
uyğun
olaraq,
sahibkarların
maarifləndirilməsi məqsədilə kitabçaların hazırlanması həyata keçirilməyə başlanmışdır.
Belə ki, hesabat ilində bu məqsədlə İnstitutun əməkdaşı Albert Tağıyev tərəfindən 3 cib
kitabçası hazırlanmış və çapa təqdim edilmişdir:
1) “Müəssisələrin inkişafında françayzinq dəstəyindən necə istifadə etməli?
(müəssisə menecerləri üçün)”;
2) “Müəssisələrin rəqabətlilik qabiliyyətini necə yüksəltməli?”;
3) “İnnovasiya: sual-cavabda” (məsul icraçılar: A.M.İsmayılova, A.Q.Davudov
icraçılar:D.C.Hüseynova, Q.F.Mustafayev,N.N.Əhmədov).

Problem. Azərbaycan Respublikasında kommunal
xidmətlərin sosial-iqtisadi göstəricilərinə təsirinin
qiymətləndirilməsi
“Mənzil-kommunal sahəsində sosial-müdafiə mexanizmlərinin nəzərimetodoloji aspektləri”
mövzusu üzrə tədqiqat işi aparılmışdır. Tədqiqat işinin əsas məqsədi mənzilkommunal təsərrüfatı kompleksinin (MKTK) fəaliyyətinin effektivliyi, dayanıqlılığı və
etibarlılığının
artırılması,
sosial-müdafiə
mexanizmlərinin
nəzəri-metodoloji
aspektlərinin işlənməsindən ibarət olmuşdur.Bu məqsədlə ilkin mərhələdə Azərbaycan
Respublikasında MKTK-nın cari vəziyyəti təhlil edilmiş, problemlər araşdırılmış, mənzilkommunal sektorunda keçmiş Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkələrin də təcrübəsi nəzərə
alınmaqla, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi istiqamətində müxtəlif mənbələrdən

məlumatlar toplanımış və sistemləşdirilmiş, Azərbaycan Respublikasında mənzil
kommunal təsərrüfatı kompleksində qəbul edilmiş qanunvericilik aktlarının tələbləri
nəzərə alınmaqla idarəetmə sisteminin formalaşdırılması və bu sahədə bazar
iqtisadiyyatı və kommersiyalaşdırma prinsiplərinin tətbiqi yolu ilə kommunal
xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi imkanları araşdırılmış, mənzil-kommunal
xidmətlərində keyfiyyətin yüksəldilməsi, eləcə də mənzil-kommunal təsərrüfatı
sistemində sosial-müdafiə istiqamətində problemlər tədqiq edilmişdir(məsul icraçılar:
Ü.P.Piriyeva, F.Q.Mikayılov, icraçı: E.Ş.Rüstəmov).
“Mənzil-kommunal
təsərrüfatı
sahəsi
üzrə
statistik
uçotun
təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması”
mövzusu üzrə tədqiqat işində mənzil-kommunal təsərrüfatı sahəsi üzrə statistik
uçotun təkmilləşdirilməsinə dair beynəlxalq təcrübə araşdırılmış, materiallar
toplanmışdır. Növbəti ildə də yeniləşdirilməsi nəzərdə tutulur (məsul icraçı: i.f.d.
E.F.Qasımov, icraçı: H.H.Məmmədov).

Problem. Azərbaycan Respublikasında sosial inkişaf
problemlərinin tədqiqi
“İnsan
potensialının
inkişafına
yönəldilmiş
investisiyaların
qiymətləndirilməsi”
mövzusu üzrə tədqiqat işininiki illik plan əsasında yerinə yetirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Cari ildə işin planı hazırlanmış və iş planına müvafiq olaraq “İnsan
potensialının inkişafı səviyyəsinin nəzəri metodoloji əsasları” adlanan birinci bölmədə
insan potensialının nəzəri metodoloji aspektləri tədqiq edilərək ümumiləşdirilmiş,
müvafiq qiymətləndirmə metodologiyası seçilmişdir. İkinci bölmədə təbii resurslarla
zəngin olan oxşar iqtisadiyyatlı ölkələr üzrə insan potensialının inkişafına yönləndirilmiş
investisiyalar və onun nəticələri müqayisəli tədqiq edilmişdir. Üçüncü bölmə Azərbaycan
Respublikasında insan potensialının inkişafına yönəldilmiş investisiyaların mövcud
vəziyyətinin tədqiqi adlanır ki, burada da ölkəmizdə insan inkişafına qoyulmuş
investisiyalar onun insan potensialının inkişafına təsirlərinin qiymətləndirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Bu istiqamətdə müvafiq məlumatlar toplanmış, emalı prosesi
davam etdirilir. Növbəti bölmədə isə insan potensialının inkişafının perspektiv inkişaf
istiqmətləri və bu inkişafda investisiyaların yönəldilməsinin perspektiv istiqamətləri
araşdırılacaq və müvafiq təklif və tövsiyələr veriləcəkdir(məsulicraçı: F.Q.Mikayılov).
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin məşğulluq vəziyyətinin analitik
təhlili”
mövzusu üzrə tədqiqat işi aparılmışdır.Bu istiqamətdə analitik təhlil materialları
toplanılır, işin növbəti ildə tamamlanması nəzərdə tutulmuşdur (məsul icraçılar:
F.Q.Mikayılov, i.f.d. E.F.Qasımov).
“Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrində maliyyələşmə
mexanizminin tədqiqi”
mövzusunda tədqiqat işi üzrə aşağıdakı kimi plan tərtib edilmiş və plana müvafiq
olara işlər aparılmışdır. Ali təhsildə maliyyələşmə mexanizmlərinin nəzəri metodoloji
aspektləri-nəzəri metodoloji məsələlər öz əksini tapmaqla bir sıra beynəlxalq təcrübələrə
baxılmış, eyni zamanda alitəhsilin hazırkı durumu və onun iqtisadi inkişafda rolu tədqiq
edilmiş və Boloniya proseslərinə qoşulan ölkəmizdə ali təhsilin hansı mərhələdə olması
araşdırılmış və Boloniya prosesinin ali təhsilin inkişafına verdiyi töhfələr tədqiq
edilmişdir. Tədqiqat işinin “Ali təhsildə maliyyələşmə mexanizmlərinə dair xarici
ölkələrin təcrübəsi” adlanan bölməsində istər inkişaf etmiş, istərsədə inkişaf etməkdə

olan ölkələrdə ali təhsildə maliyyələşmə mexanizmləri qruplaşdırılaraq araşdırılmış və
müqayisələr edilmişdir.Ali təhsildə maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə bağlı bölmədə
bakalavr pilləsi üzrə maliyyələşmə mexanizmi ilə bağlı ölkəmizdə aparılan institutional
işlər öz əksini tapmışdır. Sonuncu bölmədə isə magistratura və doktorantura üzrə
görülmüş işlərin nəticəsi öz əksini tapacaqdır.
Yekunda araşdırmaların nəticələri olaraq perspektiv inkişaf istiqamətlərinə dair
tövsiyələr veriləcək və növbəti ilin birinci yarısında başa çatdırılması nəzərdə
tutulmuşdur(məsul icraçılar: F.Q. Mikayılov, E.S. İmanov, icraçılar: E.B.Məmmədov,
İ.B.Zeynalov).

Problem. Qeyri-neft sahələrinin inkişafının
qiymətləndirilməsi
“Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı inkişafının nəzəri aspektləri,
prioritetlərinin tədqiqi və inkişafı məsələləri (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
timsalında)”
mövzusu üzrə tədqiqat işində əsas məqsəd ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişafı
prosesinin planlı şəkildə həyata keçirilməsi üçün dünya təcrübəsi öyrənilməklə və yerli
şərait nəzərə alınmaqla müasir tələblərə cavab verən inkişaf planının hazırlanması təşkil
etmişdir. Tədqiqat işində ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı sahəsində nəzəri-metodoloji
məsələlər müəyyən edilmiş, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı sahəsində beynəlxalq
təcrübənin ölkəmizdə tətbiqi imkanlarının sistemli təhlili və qiymətləndirilməsi
aparılmış, SWOT təhlili əsas qiymətləndirmə metodu seçilməklə ekoloji təmiz kənd
təsərrüfatının ölkəmizdə inkişafı sahəsində güclü və zəif tərəflər müəyyən edilmiş, imkan
və təhlükələr aşkar edilmişdir. Tədqiqat işi çərçivəsində ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının
ölkəmizdə inkişafı üçün qısa, orta və uzunmüddətli dövrləri əhatə edən tədbirlər əməli
tövsiyələr şəklində verilmişdir. Tədqiqat işində müəyyən edilmişdir ki, kənd
təsərrüfatının əlavə dəyərinin artırılmasında unikal keyfiyyətli yerli məhusulların dünya
bazarına “eko” sertifikatı ilə çıxarılması mühüm rol oynaya bilər. Həmçinin, regionlar
üzrə mövcud ixtisaslaşma səviyyəsinə və dünya bazarında tələbi yüksək olan ekoloji
təmiz məhsullara nəzər saldıqda demək olar ki, əksər iqtisadi rayonda bu sahənin
dəstəklənməsi olduqca zəruridir. Tədqiqat işinin nəticəsində “Ekoloji təmiz kənd
təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə dair təkliflər layihəsi” konsepsiyası, “Azərbaycan
Respublikasında ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişafı strategiyası və fəaliyyət planı
(2014-2020)” layihəsi hazırlanmışdır. “Azərbaycan Respublikasında ekoloji təmiz kənd
təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə dair təkliflər layihəsi” konsepsiyası və “Azərbaycan
Respublikasında ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişafı strategiyası və fəaliyyət planı
(2014-2020)” layihəsi bu sahənin ölkəmizdə inkişafı istiqamətində zəruri dövlət
siyasətinin konseptual istiqamətlərini, missiyanı, vizyonu, əsas dəyərləri, strateji məqsəd
və hədəfləri, zəruri tənzimlənmə tədbirlərini və digər aktual məsələləri əhatə etməklə
istifadəsi məqsədəuyğun hesab edilir(məsul icraçı: i.e.n. H.Ə. Eynalov, icraçılar: A.Q.
Davudov, Q.F.Mustafayev, N.N. Əhmədov).
“Azərbaycanda üzümçülüyün inkişafının aktual məsələləri”
mövzusu üzrə tədqiqat işinin əsas məqsədi üzümçülük və şərabçılıq sahəsində təbii
fəlakətlərin və digər risklərin yaratdığı fəsadların qarşılanması və müasir
texnologiyaların tətbiq imkanlarının genişləndirilməsi üçün sığorta və lizinq üzrə
mütərəqqi beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və onun əsasında yerli xüsusiyyətlər də
nəzərə alınmaqla, müvafiq sahədə siyasətə dair təklif və tövsiyələrin hazırlanmasından
ibarət olmuşdur. Tədqiqat işi çərçivəsində üzümçülük və şərabçılıq sahəsində sığorta və
lizinq xidmətlərinin təşkilinin nəzəri-metodoloji əsasları araşdırılmış və müvafiq sahədə
mütərəqqi beynəlxalq təcrübə öyrənilərək mövcud vəziyyət təhlil edilmiş və problemlər

müəyyən edilmişdir. Tədqiqatın nəticələrinə görə ölkəmizdə sığorta və lizinq
mexanizmlərinin inkişafı bu sahənin maliyyələşmə imkanlarını genişləndirəcəyi kimi,
kreditlər üçün daha asan şəkildə zəmanətlərin təmin edilməsinə də yol açacağı müəyyən
edilmişdir.Eyni zamanda, müəyyən edilmişdir ki, lizinqin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində aparılan siyasət lizinq xidmətləri bazarının inkişafına, kiçik və orta
sahibkarlığın maliyyələşdirmə vasitəsi kimi lizinqdən geniş istifadə edilməsinin
həvəsləndirilməsinə, həmçinin, Azərbaycanın lizinq sektoruna xarici və daxili
investisiyaların cəlb edilməsi üçün əlverişli mühit yaradılmasına yönəldilməlidir.
Tədqiqat işində Türkiyə və İspaniya təcrübəsi əsas götürülməklə ümumilikdə, kənd
təsərrüfatında, o cümlədən üzümçülükdə risklərin yüksəkliyini nəzərə alaraq, hökumətin
təşəbbüsü ilə ölkədə Kənd Təsərrüfatı Sığortası Fondunun (bundan sonra Fond)
yaradılması istiqamətində əməli tövsiyələr verilmişdir. Beynəlxalq maliyyə böhranları
zamanı yüksək dayanıqlılıq göstərilməsi, davamlı və dinamik inkişaf etməsi və dünyada
sürətlə yayılması səbəbilə, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, o cümlədən, üzümçülük üzrə
sığortanın təkmilləşdirilməsi zamanı təkavul mexanizminə də diqqət yetirilməsi
məqsədəuyğun sayılır. Ölkə əhalisinin əksəriyyətinin müsəlman olması da bu modelə
üstünlük verilməsinin lehinə işləyən daha bir güclü arqumentdir(məsul icraçı:
A.Q.Davudovicraçılar: Q.F.Mustafayev, N.N. Əhmədov).
“Müqayisəli üstünlük əsasında idxalı əvəz edən və ixracyönümlü
rəqabətqabiliyyətli məhsulların müəyyənləşdirilməsi üzrə araşdırmanın
aparılması”
mövzusu üzrə tədqiqat işində aşkar müqayisəli üstünlük göstəricilərini
hesablamaqla ölkəmizin aqrar-sənaye kompleksi məhsullarının əsas tərəfdaş ölkələrlə
müqayisədə aşkar müqayisəli üstünlüyü müəyyən edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində aşkar
müqayisəli üstünlük göstəricisi kimi balassa indeksləri əsasında 200-ə qədər məhsul
aşkar müqayisəli üstünlük əsasında araşdırılmışdır.Aparılmış tədqiqatın nəticələri
yekunlaşdırıldıqdan sonra siyahısı müəyyənləşdiriləcək, idxalı əvəz edən və
ixracyönümlü rəqabətqabiliyyətli məhsullar barədə konkret təkliflər veriləcəkdir(məsul
icraçılar: i.e.n. V.Ə. Rüstəmov,M.M.Mehdiyev,icraçılar: A.Q. Davudov, Q.F.Mustafayev,
N.N. Əhmədov).
“Yeyinti
sənayesinin
ayrı-ayrı
sahələrində
təmərküzləşmənin
səviyyəsinin müəyyən edilməsi”
mövzusu üzrə tədqiqat işində yeyinti sənayesinin ayrı-ayrı sahələrində
təmərküzləşmə səviyyəsinin müəyyən edilməsi üzrə tədqiqat işində təmərküzləşmənin
obyektiv əsası, yeyinti sənayesinin ayrı-ayrı sahələrində təmərküzləşmə səviyyəsi, yeyinti
sənayesində təmərküzləşmə səviyyəsinin göstəriciləri, bazarda təmərküzləşmə
səviyyəsinin müəyyən edilməsi indeksləri, Azərbaycanda yeyinti sənayesi istiqamətləri
üzrə məlumatlar ümumiləşdirilmiş, Azərbaycanda yeyinti sənayesində mövcud olan
təmərküzləşmə ilə bağlı təhlillər aparılmışdır (məsul icraçılar: i.e.n. R.N. Hüseynəliyev,
icraçı: E.İ. Qədirov).
“Respublikanın idxal asılılığı olan əsas qida və yüngül sənaye
məhsullarının və müqayisəli üstünlüyə malik olan məhsulların müəyyən
edilməsi”
mövzusu üzrə tədqiqat işində 2013-cü ildə ərzaq balanslarının təhlili və aşkar
müqayisəli üstünlük göstəriciləri və potensial rəqabətqabiliyyətlilik göstəriciləri əsasında
idxal asılılığı olan əsas qida və yüngül sənaye məhsullarının siyahısı müəyyən edilmişdir.
Tədqiqatlar aşağıdakı göstəricilər əsasında aparılmışdır:
1) aşkar müqayisəli üstünlük göstəricisi kimi Balassa indeksləri;
2) potensial müqayisəli üstünlük göstəricisi olan daxili resurs sərfi əmsalı;

3) ərzaq balansı.
Aparılmış tədqiqatın nəticələri yekunlaşdırıldıqda idxal asılılığı olan əsas qida və
yüngül sənaye məhsullarının siyahısının müəyyən edilməsi barədə konkret təkliflər
veriləcəkdir(məsul icraçılar: i.e.n. R.N. Hüseynəliyev, i.e.n. V.Ə.Rüstəmov, Mehdiyev
Malik,icraçılar: A.Q. Davudov, Q.F.Mustafayev, N.N. Əhmədov).
“Ölkənin qeyri-neft sektorunun 2003-2012-ci illər üzrə inkişaf
dinamikasının təhlili (regional aspektdə)”
mövzusu üzrə tədqiqat işində iqtisadi göstəricilərin (qeyri-neft, sənaye, kənd
təsərrüfatı, pərakəndə ticarət dövriyyəsi, tikinti, nəqliyyat, telekommunikasiya və poçt,
əhaliyə göstərilmiş pullu xidmətlər, turizm sahələrini əhatə edən) statistik tədqiq
edilməsi əsasında iqtisadiyyatın aktual təmayülünün təhlili müəyyən edilmiş və müvafiq
nəticələr əldə edilmişdir.Aparılmış təhlil nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ölkədə qeyrineft məhsullarının buraxılışında həm qeyri-neft sənayesi, həm də kənd təsərrüfatı
məhsullarının xüsusi çəkisi azalmışdır (məsul icraçılar: N.F.İsmayılova, A.Q.Davudov,
icraçılar: Q.F.Mustafayev, N.N.Əhmədov).
“Təsərrüfat cəmiyyətlərində qiymətli kağızlardan istifadə məsələləri”
mövzusunda tədqiqat işi üzrə bir sıra işlər görülmüşdür:
1) mövcud nəzəri yanaşmalar, elmi-təcrübi materiallar və mütərəqqi dünya
təcrübəsinin təhlili əsasında müasir dövrdə təsərrüfat cəmiyyətlərində qiymətli
kağızlardan istifadə üzrə nəzəri-metodoloji əsaslar öyrənilmiş və ümumiləşdirilmişdir;
2) müvafiq nəzəri-metodoloji əsaslara uyğun olaraq, təsərrüfat cəmiyyətlərində
qiymətli kağızlardan istifadəni şərtləndirən səbəblər və bu prosesin müasir xüsusiyyətləri
öyrənilmiş və sistemləşdirilmişdir;
3) ölkədə təsərrüfat cəmiyyətlərində qiymətli kağızlardan istifadə və bu prosesin
dövlət
tənzimlənməsi
sahəsində
mövcud
vəziyyəti
təhlil
olunmuş
və
qiymətləndirilmişdir;
4) ölkədə qiymətli kağızlar bazarının inkişafı ilə bağlı siyasətə dair təklif və
tövsiyələr işlənib hazırlanmışdır (məsul icraçı: i.e.n.V.Ə.Rüstəmovicraçı: A.Q. Davudov).
“Ekoloji turizmin inkişaf etdirilməsi istiqamətində araşdırmaların
aparılması”
mövzusu üzrə tədqiqat işində əsasən dünya ölkələrinin ekoturizm sahəsində
təcrübələri tədqiq edilmiş, inkişaf etməkdə olan ölkələrdən Keniya nümunəsi üzərində
dayanılmışdır. Bundan başqa ilk 10 ekoturizm üzrə ölkələrin təcrübəsi nəzərdən
keçirilmişdir. Tədqiqat işində ekoturizmə qatılan turist profili incələnmiş və ekoturizmə
qatılan turistlərin əsasən təhsilli, 35-54 yaş arasında olan yüksək gəlirli insanlar olduğu
müəyyən edilmişdir. Tədqiqatları nəzərə alaraq, Azərbaycan nümunəsi verilmişdir. Qeyd
edilmişdir ki, Azərbaycanın sahib olduğu iqlim, coğrafi yerləşməsi və təbii qaynaqların
zənginliyi ekoturizmin inkişaf etdirilməsi üçün geniş şərait mövcuddur. Əsasən dağətəyi
bölgələrdə,xüsusilə, Lənkəran iqtisadi rayonunda, Naxçıvan və Qafqaz sıra dağları
ətəyində yerləşən bölgələrdə ekoturizm imkanları mövcuddur. Ölkədə ekoturizmin
inkişaf etdirilməsi sahəsində kiçik müəssisələr üçün münbit şərait yaradılmalı, ümumi
qiymət səviyyəsi yuxarı olduğuna görə onların aşağı salınması məqsədilə tədbirlər həyata
keçirilməli, təbii qaynaqların qorunması üçün xüsusi bölgələr təşkil edilməli, dünya
ölkələrindən Keniya Respublikası, Kanada kimi ölkələrin təcrübələrindən
faydalanılmalıdır. Eyni zamanda, ekoturizmə qatılan turistlərin sakit, yaşıllığı bol olan
ərazilərdə, kənd və qəsəbələrdə istirahəti üçün şərait yaxşılaşdırılmalıdır. Həmçinin, kənd
turizmi üçün formalaşan tələbə cavab vermək məqsədilə Finlandiya təcrübəsi tətbiq edilə
bilər(məsul icraçılar: i.e.n. H.Ə. Eynalov,i.e.n. S.H.Abasova,icraçılar: Q.F.Mustafayev,
R.R.Məmmədov).

“Qeyri-neft sektorunun inkişafı, o cümlədən onun ixrac potensialının
artırılmasında qərarların qəbulu modellərinin ilkin işlənilməsi”
mövzusu üzrə tədqiqat işində qeyri-neft sektoruna, xüsusən də onun ixrac
potensialının artırılmasına təsir göstərən amillər seçilərək təsir xüsusiyyətlərinə müvafiq
olaraq sinfi təsnifat verilmişdir. Mövcud meyarların təsirinin qiymətləndirilməsi
prosesində qeyri-səlis şəraitin ola biləcəyini nəzərə alaraq, belə şəraitdə müvafiq olaraq
amillərin seçilməsi üçün xüsusi metodologiya seçilmişdir. Tədqiqat işi ekspert
qiymətləndirmələr aparılması məqsədi ilə davam edir (məsul icraçı: i.e.d. V.M. Vəliyev,
icraçı: A.M. İsmayılova).

Problem. Enerji və infrastruktur xidmətlərinin sosial-iqtisadi
inkişaf göstəricilərinə təsirinin qiymətləndirilməsi
“Azərbaycanın enerji balansının sahələrarası təhlili”
mövzusu üzrə tədqiqat işi aparılmışdır. Cari ildə 2003-2011-ci illər üzrə təbii qaz və
elektrik enerjisinin tələb-təklif göstəriciləri üzrə məlumatlar toplanmış, əhali və iqtisadi
sektorlarda istehlak göstəriciləri təhlil edilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycanın 2012-ci il
enerji balansı üzrə məlumatlar yenilənmiş və enerji balansının xərclər-buraxılış
modelinə müvafiq olaraq təhlil olunması üçün ilkin nəzəri baza işlənilmişdir(məsul
icraçı: i.e.d. V.M. Vəliyev, İ.A.Mirzəliyev, N.B.Ağayev, N.A.Cabbarova).

Problem. Dağlıq Qarabağ və ona qonşu inzibati rayonların
Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində dəymiş ziyanın
qiymətləndirilməsi
Bu problem üzrə plan tərtib edilmiş, müvafiq metodologiya seçilmiş və məlumatlar
toplanmışdır. Lakin, sonillərdə bu səpkidə müxtəlif institutional qurumların apardığı
qiymətləndirmələr və dəymiş zərərlə bağlı alınmış fərqli nəticələr əsas götürülərək Milli
Məclis tərəfindən, dəymiş zərərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı vahid komissiya
yaradılmışdır. Bu qiymətləndirmə komissiyası tərəfindən zərərin qiymətləndirilməsinin
aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Bütün bunları nəzərə alaraq, bu bölmənin İnstitut
tərəfindən işlənilməsi dayandırılmış, toplanılmış işçi materialların həmin işçi qrupuna
göndərilməsi planlaşdırılmışdır (məsul icraçı: i.e.d. V.M. Vəliyev, icraçılar: i.e.n. R.N.
Hüseynəliyev, i.e.n. O.İ. İbrahimov, i.e.n. V.Ə. Rüstəmov, i.e.n. M.R. Rəsulova, F.Q.
Mikayılov, i.f.d. E.F. Qasımov, N.F. İsmayılova, A.Q. Davudov)

Problem. Məlumat bazasının formalaşdırılması, statistik
göstəricilərin təhlili və cari işlərin yerinə yetirilməsi
“Statistik məlumatların yenilənməsi, təsnifləşdirilməsi və emalı”və
“Statistik baza üçün sahəvi göstəricilərin elektron bazasını yeniləmək”
mövzuları üzrə müvafiq olaraq kənd təsərrüfatı, tikinti, sənaye, nəqliyyat, təhsil,
turizm və digər sahəvi göstəricilərin elektron bazası yenilənmişdir, eləcə də “MDB
ölkələrinin əsas sosial-iqtisadi göstəricilərinin elektron bazasını
yaratmaq” mövzusu üzrə MDB ölkələrinin əsas sosial-iqtisadi göstəricilərinin elektron
bazası hazırlanır.
“İqtisadi rayonların pasportunun yenilənməsi” və ““Azərbaycan
təqdimatı” kitabının yenilənməsi”
mövzuları üzrə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və ümumilikdə
sosial-iqtisadi inkişafı üzrə İnstitut tərəfindən hazırlanmış və mütəmadi olaraq yenilənən

İqtisadi Rayonlarının Pasportları və Azərbaycan Təqdimatı 2012-ci ilin sosial-iqtisadi
göstəriciləri əlavə edilərək yenidən işlənilmiş, Nazirliyin və İnstitutun Veb səhifələrində
yerləşdirilmiş, CD disklərində elektron yerləşdirilmiş və çap olunaraq təqdim edilmişdir.
Eyni zamanda iqtisadi rayonların çap olunmuş pasportları və ölkə təqdimatı Azərbaycan
Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının
yekunlarına həsr edilmiş illik konfranslarında nümayiş etdirilir.
“Regionların və inzibati rayonların elektron statistik bazasını
yeniləmək”
mövzusu üzrə pilot olaraq Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu timsalında onun bütün
inzibati rayonları fərdi olaraq da əlavə edilərək elektron statistik bazası 2012-ci ilin
rəqəmləri əlavə edilərək hazırlanmışdır (məsul icraçı: i.f.d. E.F. Qasımov, icraçılar:
S.A.Vəliyev, N.A.Cabbarova,H.H.Məmmədov, A.İ.Şabanova).
Dövlət proqramlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fərman, sərəncam, tapşırıqlarından irəli gələn və digər məsələlərin icrası
istiqamətində İnstitutda Dövlət Proqramları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fərman, sərəncam və tapşırıqlarından,eləcədə Nazirliyin Kollegiyasının qərarları,
müvafiq əmr və göstərişlərindənirəli gələn məsələlərin icrası, həmçinin müxtəlif
qurumlardan daxil olmuşcari işlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı kompleks işlər aidiyyəti
üzrə yerinə yetirilmişdir.

II. XARİCİ ƏLAQƏLƏR
Əməkdaşlıq müqavilələri.
Hesabat ilində İnstitutun əməkdaşlıq etdiyi təşkilatlarla işlərin davam etdirilməsi
ilə yanaşı əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində də müxtəlif tədbirlərin həyata
keçirilməsi davam etdirilmişdir. Birgə tədqiqatların aparılması, elmi və elmi-texniki
tədbirlərdə iştirak və kadr potensialının gücləndirilməsi kimi əməkdaşlıq əlaqələrinin
nəzərdə tutulduğu 6 anlaşma memorandumu imzalanmışdır ki, onlardan 4-ü ikitərəfli,
2-si çoxtərəflidir.

Ezamiyyələr.

Son illərdə olduğu kimi, hesabat ilində də İnstitutun əməkdaşları ölkəmizdə və
xaricdə müxtəlif elmi və elmi-texniki tədbirlərdə iştirak etmək, sorğuların keçirilməsi
məqsədilə 21Respublika xarici və 50 Respublika daxili ezamiyyələrdə olmuşlar.
Respublika xarici ezamiyyələrin 5-i təşkilatçılar (Avropa İttifaqı, Beynəlxalq
Valyuta Fondu, Dünya Bankının Tədqiqat İnstitutu), digərləri İnstitut tərəfindən
maliyyələşdirilmişdir. İnstitutun əməkdaşları Almaniya, Avstriya, Türkiyə, Rusiya,
Qazaxıstan, Estoniya, Cənubi Koreya, Portuqaliya, Çexiya, Ukrayna və İran İslam
respublikalarında ezamiyyədə olmuşlar.
Respublika daxili bütün ezamiyyələr İnstitut tərəfindən maliyyələşdirilmişdir.

Görüşlər.

Hesabat ilində İnstitutda xarici qonaqlarla 20-dən çox görüş keçirilmişdir.
Türkiyənin Bakıdakı Səfirliyinin inkişaf, iqtisadiyyat və ticarət üzrə müşavirləri,
Türkiyə Respublikasının Elm, Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin Kiçik və Orta
Müəssisələrin İnkişafı Təşkilatının
(KOSGEB)
nümayəndə
heyəti,
Sabancı
Universitetinin əməkdaşı, “Chemonics” Şirkətinin nümayəndələri, İslam İnkişaf
Bankının nümyəndələri, Birləşmiş Millətlərin Qida və Kənd-təsərrüfatı Təşkilatının (UN
FAO) aqrobiznes və sahibkarlığın inkişafı üzrə eksperti (Stjepan Tanic), İslam
Ölkələrinin Statistika, İqtisadiyyat və Sosial Tədqiqatlar və Təlim Mərkəzi (SESRİC)
Təlim və Tədqiqatlar Departamentinin rəhbəri, Yalova Universitetinin əməkdaşları,
Qırğızıstanın Turk-Manas Universitetinin rektoru, Türkiyənin Özyeğin Universitetinin
əməkdaşları və Dünya Bankının nümayəndələri ilə keçirilmiş görüşlər gələcək əməkdaşlıq
və perspektiv imkanların qiymətləndirilməsi cəhətdən İnstitut üçün xüsusi əhəmiyyət
daşımışdır.

Beynəlxalq təşkilatlarla iş.

Son illərdə, xüsusi ilə 2011-ci ildən etibarən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO) ilə
sıx əməkdaşlıq hesabat ilində də davam etdirilmişdir. Belə ki, 2013-cü ilin 26 dekabr
tarixində İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində keçirilən İƏT-in Nazirlər
Şurasının 21-ci İclasında Bakıda “İƏT-in Tədqiqat Mərkəzi”nin Nizamnaməsi sonuncu
dəfə müzakirə edilmiş və təsdiq edilmişdir. Mərkəzin yaradılması təşəbbüsü ilk dəfə İƏTin 5 may 2006-cı il tarixində Bakıda keçirilmiş IX sammitində (Zirvə Toplantısında)
Azərbaycan Respublikasının prezidentiCənab İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülmüşdür.
Bu təklif sammitin “Bakı Deklarasiyası–2006” sənədinin xxıı bəndində öz əksini
tapmaqla yanaşı sonradan İƏT-in Daimi Nümayəndələr və Regional Planlaşdırma
şuralarının iclaslarında və digər tədbirlərdə gündəliyə daxil edilmişdir. 2009-cu ildən
başlayaraq İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən mərkəzin əsasnaməsi
hazırlanmış və quruma təqdim edilməsi üçün müvafiq hazırlıq işləriaparılmışdır.
Bundan sonra, 2010-2013-cü illərdə bu məsələ qurumun müxtəlif tədbirlərində davamlı
olaraq gündəliyə daxil edilmiş, eləcədə İnstitutun nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən

bir sıra tədbirlərdə (3-4 may 2011-ci ildə Astanada (Qazaxıstan) ekspertlərin 1-ci iclası,
7-8 noyabr 2012-ci ildə Bakıda Daimi nümayəndələrin 2-ci iclasında, 21-22 avqust 2013cü ildə İssik-Kulda Daimi nümayəndələrin 3-cü iclasında, 5-6 sentyabr 2013-cü ildə
Bakıda I “Bakı Forum-Konfransı”nda) geniş müzakirə olunmuşdur.
İƏT-lə əməkdaşlıq sadalananlarla bitməmişdir. 2012-ci ildə İnstitut tərəfindən
quruma maliyyələşmə üçün təqdim edilmiş iki layihə təklifi üzrə qərar 11 noyabr
tarixində İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində keçirilən Daimi Nümayəndələr
Şurasının 189-cu iclasında qəbul edilmişdir. Beləki, “İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
ölkələrdə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və qurumlararası
əməkdaşlıq imkanlarının və təcrübənin gücləndirilməsi” mövzusunda tədqiqat
layihəsinin 2014-cü ildə icrasına başlanması haqqında qərar qəbul edilmiş, “İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrdə Ümumi Tarazlıq Modelinin tətbiq imkanlarının
araşdırılması və potensialın gücləndirilməsi” mövzusunda tədqiqat layihəsinin isə digər
üzv ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə genişləndirilmiş şəkildə təqdim
olunması tövsiyə edilmişdir.
Hesabat ilində həmçinin, İnstitutun İƏT-lə əməkdaşlıq və “EcoMod Network”
Şirkəti ilə birgə təşkilatçılığı çərçivəsində 5-6 sentyabr tarixlərində Bakı şəhərində
“İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin İqtisadi Beyin Mərkəzlərinin I Bakı
Forumu” və “Enerji, regional inteqrasiya və sosial-iqtisadi inkişaf” mövzusunda I
Beynəlxalq Konfrans keçirilmişdir. İƏT-in maliyyələşmə qaydalarına uyğun olaraq, üzv
ölkələrdən 2 nəfərin yol xərcləri İƏT, qonaqlar üçün digər xərclər İnstitut tərəfindən
qarşılanmışdır.
2 gün davam edən I “Bakı Forum-Konfransı”nda İƏT-in Baş katibi Şamil
Ələsgərov başda olmaqla, İƏT-in Ticarət və İnkişaf Bankını, Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf
Agentliyinin (TİKA) Baş ofisini, təşkilatçı “EcoMod Network” Şirkətini, Türkiyənin Orta
Doğu Texniki Universitetinin Texnoparklar bölməsini, Birləşmiş Millətlər
Universitetinin Müqayisəli Regional Tədqiqatlar İnstitutunun (UNU-CRIS)
nümayəndələri ilə yanaşı ümumilikdə İran, Pakistan İslam, Brüssel, Türkiyə, Yaponiya,
Malayziya, İtaliya, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan respublikalarından 50-yə yaxın
xarici qonaq iştirak etmişdir. Geniş və maraqlı elmi müzakirələrin aparıldığı I “Bakı
Forum-Konfransı”nın yekununda bir daha üzv ölkələrin bir sıra sahələrdə birgə
tədqiqatların aparılmasını, əməkdaşlıq əlaqələrinin istər bərpası, istərsə də yenilərinin
qurulmasının əhəmiyyəti, həmçinin, gənc alimlər və tədqiqatçılara yer ayrılması, onların
öz potensiallarının üzə çıxarılmasına şərait yaradılması xüsusilə vurğulanmış, bu kimi
işlərin gənclərin inkişafında xüsusi həvəsləndirici rola malik olmasına görə daha da
genişləndirilməsi tövsiyə olunmuşdur. Tədbirdə həmçinin, ən yaxşı təqdimat, yaxşı
təşkilatçılığa və fəal iştiraklarına görə müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblərə mükafatlar
təqdim olunmuşdur.
İnstitutun 50 illik yubileyi münasibətilə II “Bakı Forum-Konfrası”nın 2014-cü ilin
1-3 oktyabr tarixlərində ölkəmizdə keçirilməsi qərara alınmışdır və bu istiqamətdə
müvafiq işlərin görülməsinə başlanılmışdır.
2013-cü ilin 6 dekabr tarixində Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan İƏT-in
“İqtisadiyyat” Jurnalının 2-ci iclası isə qurumda maliyyə çatışmazlığı səbəbi ilə 2014-cü
ilin aprel ayına təyin edilmişdir.
Hesabat ilində digər İslam İnkişaf Bankının (IDB) müraciəti ilə İnstitutun və
İslam Ölkələrinin Statistika, İqtisadiyyat və Sosial Tədqiqatlar və Təlim Mərkəzinin
(SESRIC) birgə təşkilatçılığı ilə 12-14 noyabr tarixlərində “Çoxtərəfli ticarət sistemi və
ÜTT” mövzusunda təlim keçirilmişdir. Təlimdə İnstitutun doktorantları və əməkdaşları
ilə yanaşı, Bakı Dövlət və Qafqaz universitetlərinin də əməkdaşları da iştirak etmişlər.

Xarici təşkilatlarla iş.
Hesabat ilində Türkiyə Respublikasının Özyeğin Universitetinin müraciəti əsasında
3 iyun tarixində Özyeğin Universitetinin, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinin, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun, Bakı Biznes Tədris
Mərkəzinin və Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO)
birgə təşkilatçılığı ilə “Sosial-iqtisadi inkişafda sahibkarlığın rolu: Türkiyə-Azərbaycan
təcrübəsi” mövzusunda beynəlxalq praktiki konfrans keçirilmişdir.200-yə yaxın
nümayəndənin iştirakı ilə təşkil edilmiş konfransda məqsəd sahibkarlığın inkişaf
etdirilməsində Türkiyə təcrübəsinin öyrənilməsindən və bu sahədə Azərbaycandakı
təşkilatlarla əməkdaşlıq imkanlarının müzakirə edilməsindən ibarət olmuşdur.
Konfransda həmçinin, “Virtual Birja” online müsabiqəsinin qalibləri də
müklafatlandırılmışlar. “Virtual Birja” online müsabiqəsi ATİG (Advised Trading
İnvestment Group) Qiymətli Kağızlar təşkilatının və Özyeğin Universitetinin birgə
əməkdaşlığı ilə internet üzərində (online rejimdə) 8 aprel-6 may tarixlərində
keçirilmişdir, müsabiqədə Azərbaycandan 166 tələbə iştirak etmişdir. Qaliblərə (Təbriz
Məmmədli (Qafqaz Universiteti), Ayxan Hüseynli və Tural Rüstəmov (Azərbaycan
Dövlət Aqrar Universiteti)) mükafatları Universitetin rektoru Erhan Erkut və ATİG
İdarə Heyətinin sədri Mustafa Özen təqdim etmişlər.
Özyeğin Universiteti Hüsnü M.Özyeğin Vakfı tərəfindən təsis edilmişdir. 5 fakültəsi
və 18 ali təhsil proqramı ilə 127 min kvadrat metrlik sahə ilə Çekmeköydə yerləşən
Universitetdə 20-dən çox Azərbaycanlı tələbə təhsil alır.
“Ölkə turu: Azərbaycan” (“Country Tour: Azerbaijan”) mövzusunda görüş isə
ABŞ-ın Brandies Universitetinin müraciəti əsasında 4 iyun tarixində təşkil edilmişdir.
Tədbir professor Can Erbilin rəhbərliyi ilə adı çəkilən Universitetin 26 MBA (Master
Business Administaration) magistr tələbələrinin iştirakı ilə təşkil edilmişdir. Bununla
yanaşı Universitetin müraciətinin təmin edilməsi məqsədilə xarici qonaq tələbələrin
Azərbaycan Diplomatik Akademiyası, Milli Bankın Tədqiqat Mərkəzi, “Azərsun” holding,
Qafqaz Universiteti, Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyi (ATİB), Azərbaycanda
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO), Azərbaycan Türk Sənayeçi və
İşadamları Beynəlxalq Cəmiyyəti (TUSİAB) və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) ilə görüşlərin keçirilməsinə
köməklik göstərilmişdir. Görüşlərdə tələbələrə ölkəmiz, onun müstəqillikdən bu günədək
keçmiş olduğu inkişaf yolu haqqında ətraflı məlumat verilmiş, ölkəmiz haqında onları
maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.
Hesabat ilində uğurla davam etdirilən əməkdaşlıqlardan biri də Türkiyə
Respublikası Baş Bakanlığının Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TIKA) ilə
olan əməkdaşlıqdır. Qurumla əməkdaşlıq çərçivəsində İnstitutda “İnnovasiya və Təlim
Mərkəzi”nin qurulması layihəsi başa çatdırılmışdır.
Kadr hazırlığında və innovativ elmi-texniki imkanların genişləndirilməsində
müasir texnoloji vasitələrdən istifadə edilməsi məqsədilə qurulan Mərkəz “LifeSize”
avadanlığı vasitəsilə video-əlaqə (telemost), “Smart Lövhə” (“Ağıllı Lövhə”) vasitəsilə
təlimlərin intellektual idarəolunması, təlimdən sonra vəsaitlərin elektronlaşdırılması
başa çatdırılmış, istifadəçilərin hər biri çap vasitələrindən faydalanma imkanları ilə
təchiz olunmuşdur. Mərkəzin qurulmasında TİKA tərəfindən avadanlıqların alınması,
İnstitut tərəfindən otaqların ayrılması, təmiri, zəruri gücdə internetə çıxış və informasiya
texnologiyaları avadanlıqları ilə təmin olunması həyata keçirilmişdir. Bu işdə İnstitut
tərəfindən öhdəliklərin həyata keçirilməsində İstehlak Bazarına Nəzarət və Antiinhisar
Siyasəti Dövlət Xidməti də köməklik göstərmişdir.
İstifadəsinə başlanılmış Mərkəzin aktiv iştirakçı tutumu 35, qeyri-aktiv iştirakçı
tutumu isə 80-100 nəfərdir.

III. İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR
Veb səhifənin idarəolunması.
İnstitutun fəaliyyətihaqqında geniş ictimaiyyətin məlumatlandırılması və müsbət
imicin formalaşdırılması məqsədilə hesabat ili ərzində veb səhifəsi vasitəsilə davam
etdirilmişdir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi məlumatların işıqlandırılmasıazərbaycan və
ingilis dillərində olmaqla iki dildə aparılmışdır.
Hesabat ili ərzində sayta istər oxucular, istərsə də xəbər (yayım) agentlikləri
tərəfindən marağın artımı və sayt vasitəsilə yayımlanan xəbərlərə istinadların sayının
artımı müşahidə olunmaqla davam etmişdir.Ümumilikdə, hesabat ili ərzində veb
səhifədə 58-i press-reliz, 14-ü elan və 6-sı məlumat olmaqla müxtəlif məzmunlu 78xəbər
mətni yerləşdirilmişdir.
Xəbərlərin aylar üzrə dinamikası aşağıdakı qrafikdə öz əksini tapmışdır:

Kütləvi İnformasiya Vasitələrində işıqlandırılma.

İnstitutda görülən işlərin müxtəlif mətbu orqanlarda işıqlandırılması hesabat
ilində davam etdirilmişdir. Belə ki, V.Vəliyev “Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi
islahatlar dərin elmi əsaslara malikdir” və Ə.Nuriyev, V.Vəliyev “Görkəmli dövlət xadimi,
qayğıkeş insan” adlı məqalələr “Xalq qəzeti”nin 15 aprel və 26 sentyabr tarixlərində
yayımlanmışdır. Bununla yanaşı İnstitutun təşkilatçılığı ilə keçirilmiş müxtəlif
tədbirlərin işıqlandırılması “Respublika”, “Azərbaycan”, “Palitra” qəzetlərinin ayrı-ayrı
saylarında davam etdirilmişdir.

IV. LAYİHƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASI
Hesabat ilində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 252s nömrəli 2013cü il 12 sentyabr tarixli Sərəncamına əsasən “Dövlət büdcəsinin “İqtisadi islahatların
həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər” maddəsində nəzərdə tutulan vəsait hesabına
“Azərbaycan Respublikasında çoxölçülü meyarlar əsasında yoxsulluq indeksinin
qiymətləndirilməsi”, “Kənd təsərrüfatında subsidiyalaşdırma sahəsində mövcud
vəziyyətin təhlili və mütərəqqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, bu prosesin
təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin hazirlanmas” və “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının
inkişaf etdirilməsi sahəsində mütərəqqi beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və inkişaf
planının hazırlanması” mövzularında tədqiqat işləri həyata keçirilmişdir.

V. ELMİ VƏ ELMİ-TEXNİKİ TƏDBİRLƏR
Hesabat ilində kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə müxtəlif elmi və elmitexniki tədbirlərin təşkil edilməsi davam etdirilmişdir.
İnstitutun təşkilatçılığı ilə xarici məruzəçilərlə 7 seminar, 2 dəyirmi masa, 2
beynəlxalq konfrans, 1 Forum, beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində 1 təlim və xarici
tələbələrlə görüş təşkil edilmişdir.
Eləcədə, İnstitutda təhsil
alan doktorantlar üçün“Makroiqtisadiyyat”,
“Mikroiqtisadiyyat” və “İnnovasiya” fənləri üzrə dərslər tədris edilmişdir. Həmçinin,Bakı
Dövlət, Azərbaycan Dövlət İqtisad,Qafqaz, Azərbaycan İctimai Siyasi və Bakı Slavyan
universitetlərindən, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik və
Milli Aviasiya akademiyaslarından 88 nəfər tələbə istehsalat təcrübəsində iştirak
etmişlər.
Hesabat ilində İnstitutun əməkdaşları Nazirliyin, tabelikdə olan və olmayan digər
qurumları tərəfindən təşkil edilmiş 30-dan çox müxtəlif təlim, konfrans və tədbirlərdə
iştirak etmişlər.

VI. NƏŞR FƏALİYYƏTİ
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının “İqtisadiyyat” Jurnalı.
Hesabat ilində İƏT-in “İqtisadiyyat” Jurnalının fəaliyyətinin davam etdirilməsi
istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. İlk iclası 8 noyabr 2012-ci il tarixində Bakıda
keçirilən Jurnalın Redaksiya Heyətinin üzvlərinin (Türkmənistan istisna olmaqla)
məqalələri toplanmış və mütəxəssislərə rəyə təqdim olunmuşdur. Jurnalın fəaliyyətinin
yenilənmiş qaydalarına uyğun olaraq, rəylər əsasında Jurnalın ilk nömrəsinin elektron
variantı hazırlanmışdır.
Redaksiya Heyətinin 6 dekabr 2013-cü il tarixində Bakıda keçirilməsi
planlaşdırılmış 2-ci iclası üzrə müvafiq hazırlıq işlərinin aparılmasına baxmayaraq,
qurumda maliyyə çatışmazlığı səbəbindəniclas təxirə salınmış və 2014-cü ilin aprel
ayında keçirilməsi qərarlaşdırılmışdır. İclasda Jurnalın ilk sayının müzakirə edilməsi,
Jurnalın fəaliyyət istiqamətlərinin, fəaliyyət üzrə yeni qaydaların, rəylərin toplanması
mexanizmləri kimi məsələlərin müzakirə edilməsi nəzərdə tutulur.
Cib kitabçaları və metodiki vəsaitlərin hazırlanması.
Hesabat ilində İnstitutun fəaliyyətinə uyğun olaraq, sahibkarların və geniş
ictimaiyyətin maarifləndirilməsi istiqamətində A.H.Tağıyevin müəllifliyi ilə
“Müəssisələrin inkişafında françayzinq dəstəyindən necə istifadə etməli? (müəssisə
menecerləri üçün)”, “Müəssisələrin rəqabətlilik qabiliyyətini necə yüksəltməli?” və
“İnnovasiya: sual-cavabda” adlı 3 cib-kitabçası, H.Eynalov, A.Davudov, M.A.Yetginin
müəllifliyi ilə “Gələcək nəsillər üçün ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı” adlı kitab və tədqiqat
layihəsinin yekunları üzrə “Logistika terminlərinin izahlı lüğəti” adlı lüğət
hazırlanmışdır.
Eləcə də, İnstitutun “Elmi əsərlər toplusu”nun 8-11-ci buraxılışları tirajla nəşr
olunmaq üçün hazırlanmış və nəşriyyata təqdim edilmişdir.

VII. ELMİ KATİBLİK ÜZRƏ İŞLƏR
2013-cü il ərzində İnstitutun Elmi Şurasının 7 iclası keçirilmişdir. İclaslarda
İnstitutda yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin mövzuları, doktorant və dissertantların
dissertasiya işlərinin mövzuları və s. bu kimi məsələlərin müzakirələri təşkil olunmuş,
həmçinin doktorantlarının attestasiyalarının nəticələri, 2013-cü ildə İnstitut tərəfindən
yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin planına dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı təkliflər
müzakirə edilmiş və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 iyul 2010-cu il tarixli 129 nömrəli
“Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında Qərarı vəfəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya qəbul
məqsədilə “Respublika” qəzetinin 28 noyabr 2013-cü il tarixli, 261 (4844) saylı sayında
verilmiş qəbul elanına əsasən İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda
doktoranturaya sənəd qəbulu başlamışdır. Sənəd qəbulu dekabr ayının 25-də
yekunlaşmışdır. Növbəti mərhələdə imtahanların keçirilməsi nəzərdə tutulur.
23 dekabr 2013-cü il tarixində İnstitutda təhsil alan doktorantların attestasiyası
keçirilmişdir.
Bu günkü tarixə İnstitutda fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 4 nəfər2-ci kurs əyani, 8
nəfər2-ci kurs qiyabi, 2 nəfər3-ci kurs əyani, 10 nəfər3-ci kurs qiyabi olmaqla, 24
doktorant və 22 dissertant, elmlər doktoru proqramı üzrə isə 7 dissertant təhsil alır.
2013-cü il 30 dekabr tarixindən fəlsəfə doktoru proqramı üzrə təhsil alan
dissertantlardan 5 nəfəri təhsil müddətinin sona çatması ilə əlaqədar olaraq
doktoranturadan xaric edilmişdir.
2013-cü ildə İnstitutun doktorant və dissertantlarından 5 nəfəri dissertasiya işlərini
ilkin variantda bitirərək təqdim etmiş, onların namizədlik dissertasiyları ilkin
müzakirədən müvəffəqiyyətlə keçmiş və müvafiq Dissertasiya Şuralarına təqdim
olunmaları haqda qərar qəbul edilmişdir. Eyni zamanda, İqtisadi İslahatlar ElmiTədqiqat İnstitutu tərəfindən aparıcı təşkilat kimi 14 namizədlik və 1 doktorluq dissertasiya işlərinin müzakirəsi təşkil edilmiş, onlara müvafiq rəylər verilmişdir. Bir sıra dissertasiya işlərinin avtoreferatlarına, dissertasiya işlərinin əsas müddəalarını özündə əks
etdirən təhriri-məruzələrə İnstitutun əməkdaşları tərəfindən müvafiq rəylərin verilməsi
təmin olunmuşdur.
Hesabat dövründə İnstitutun kitabxana fondu yeni elmi ədəbiyyatlarla
zənginləşdirilmişdir.

