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РЕФЕРАТ 

 

Мювзунун актуаллыьы:  İnformasiyanın yeni texnologiyaları elmi-texniki 

tərəqqinin aparıcı istiqamətlərindən biri olmaqla cəmiyyətin dinamik inkişafına 

bilavasitə güclü təsir göstərən amilə çevrilmişdir. Dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələrində mütərəqqi texnologiyalar və elmi-texniki nailiyyətlər əsasında ayrı-

ayrı sahələrin, idarəetmə obyektlərinin informasiya təminatının yaradılması 

üçün yeni üsul və vasitələrin tətbiqi, mövcud informasiya şəbəkələrinin 

genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlər günü-gündən sürətlə artmaqdadır. 

Artıq dünya, iqtisadi sistemin informasiya cəmiyyətinin formalaşması dövrünü 

yaşayır. Bu cəmiyyət nəinki keyfiyyətcə yeni kompüterləşdirilmiş əmək 

vasitələrinə və informasiya texnologiyalarına əsaslanan istehsal aparatının 

olması, habelə müvafiq sosial-iqtisadi münasibətlərin yaranması ilə 

səciyyələndirilir. Hər il dünya miqyasında yaradılan və istifadə edilən 

informasiya texnologiyalarına bir neçə trilyonlarla dollar vəsait xərclənir. Son 

dövrün statistik hesablamalarına istinad edərək müəyyən edilmişdir ki, Amerika 

Birləşmiş Ştatları, Kanada, Yaponiya, həmçinin inkişaf etmiş Qərb ölkələrində 

intellektual mühitlə bağlı işçilərin və idarəetmə sahəsində çalışan qulluqçuların 

hər biri ən müasir kompüter texnikası və kommunikasiya vasitələri ilə təmin 

olunmuş və yeni informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edirlər. 

Информасийа технолоэийаларынын мцасир инкишаф мярщяляси идаряетмя 

мясяляляринин щяллинин вя игтисади информасийанын ишлянмясинин айры-айры 

сащяляр цзря автоматлашдырылмасындан, онун мцасир компцтер системляри вя 

шябякяляри базасында комплекс шякилдя автоматлашдырылмасына кечилмяси иля 

характеризя олунур. Бу заман йцксяк мящсулдарлыглы фярди компцтерлярдян 

вя електрон коммуникасийа васитяляриндян эениш истифадя олунур. Електрон 

щесаблама, рабитя вя тяшкилат техникасы васитяляриндян истифадянин форма вя 
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цсулларына, информасийанын йыьылмасындан башлайараг идаряетмя гярарларынын 

щазырланмасы вя реаллашдырылмасына нязарят функсийаларынын щяйата 

кечирилмясинядяк бцтцн просеслярин автоматлашдырылмасына хцсуси диггят 

йетирилир. Belə bir dövrdə informasiya iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, 

assimetrik informasiyalardan geniş istifadə edilməsi və iqtisadiyyatın inkişaf 

etdirilməsində assimetrik informasiyanın rolunun öyrənilməsi aktual 

məsələlərdəndir.  

Тядгигатын мягсяди: Тядгигатын ясас мягсяди asimmetrik 

informasiyanın təhlili, iqtisadi inkişaf modellərinin tədqiq edilməsi və müasir 

dövrdə asimmetriya iqtisadiyyatının modelləşdirilməsi xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsindən ibarətdir.  

Тядгигатын предмети: Тядгигатын предмети кими asimmetrik 

iqtisadiyyatın modelləşdirilməsi və dünya ölkələrinin bundan istifadə 

olunmasının тядгиги чыхыш едир. 

Тядгигатын нязяри ясасларыны игтисад елми классикляринин, мцасир Гярб 

игтисадчыларынын ясярляри иля йанашы мцасир дюврдя рус вя Азярбайжан игтисадчы 

алимляринин тядгигатлары, щямчинин тядгигатчынын фярди йанашмасы тяшкил едир. 

Диссертасийанын йазылмасында игтисади нязяриййя, informasiya iqtisadiyyatı, 

asimmetriya iqtisadiyyatı, iqtisadiyyatın modelləşdirilməsi, informasiya 

cəmiyyəti, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, biliklərə əsaslanan 

iqtisadiyyat вя диэяр елмлярин мцддяаларындан эениш истифадя едилмишдир.  

Тядгигатын методолоъи базасыны игтисад елминин ясасландыьы елми тядгигат 

методларынын эениш спектри вя проблемин тядгигиндя елми абстраксийа, тарихи 

вя мянтиги ялагя, индуксийа, дедуксийа, анализ вя синтез методларындан 

истифадя едилмякля фактлар йыьылыб-цмумиляшдирилмиш, онлар арасында 

ганунауйьун вя тясадцфи ялагяляр мцяййянляшдирилмиш характерик яламятляр 

ашкара чыхарылмыш, щямчинин мцасир инкишаф хцсусиййятлярини вя тямайцллярини 
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изащ едян бир чох харижи юлкя алимляринин елми мцлащизяряли вя нятижяляри тяшкил 

едир. 

Елми йенилик: Маэистр диссертасийасынын елми йенилийи informasiya 

iqtisadiyyatının formalaşması xüsusiyyətləri, asimmetriya iqtisadiyyatının əsas 

özəlliklərinin müəyyənləşdirilməsi, dünya ölkələrində asimmetriya 

iqtisadiyyatının modelləşdirilməsinin öyrənilməsi və asimmetriya 

iqtisadiyyatının modelləşdirilməsi istiqamətləri барясиндя тяклиф вя тювсийялярин 

щазырланмасындан ибарятдир. 

Нязяри вя тяжрцби ящямиййяти апарылан тядгигатын ясас нятижя вя елми 

мцддяларындан тяклифляр вя тювсийялярдян, assimetriya və informasiya 

iqtisadiyyatından istifadə edilməsi və asimmetriya iqtisadiyyatının 

formalaşdırılması məqsədilə perspekivləri və problemlərinin юйрянилмясиндя 

лазыми модернляширмянин щяйата кечирилмясидир.  

Информасийа мянбяйи мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатларын дюврц няшрляри, 

Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин, Мяркязи Банкын, 

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin, Игтисадиyyat və Sənaye 

Назирлийининин мялуматларындан ибарятдир. 

Ишин структуру вя щяжми. Апарылмыш тядгигат иши эириш, цч фясил, нятижя вя 

тяклифлярдян ибарятдир. Эиришдя ишин актуаллыьы, тядгигатын истигамятляри 

эюстярилир вя тядгиг едиляжяк проблемляр мцяййянляшдирилир.  

Magistr dissertasiya işinin birinci fəslində informasiya iqtisadiyyatının 

konseptual əsasları və asimmetriya iqtisadiyyatının formalaşmasında əsas rol 

oynayan informasiya iqtisadiyyatının əsas prinsipləri öyrənilmişdir. 

Dissertasiya işinin ikinci fəslində asimmetriya iqtisadiyyatının 

formalaşmasına təsir edən fərdlərin istehsal-istehlak funksiyaları, asimmetriya 

iqtisadiyyatında istehsal-istehlak funksiyasının tətbiq xüsusiyyətlərin 

araşdırılmışdır.  
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Magistr disertasiya işinin üçüncü fəslində isə asimmetriya iqtisadiyyatının 

modelləşdirilməsinin optimal qurulması məsələləri və asimmetriya 

iqtisadiyyatının modelləşdirilməsinin inkişaf perspektivləri tətdiq edilmişdir.  

Işin sonunda isə məntiqi yekunu olaraq nəticə və təkliflər və ədəbiyyat 

siyahısı verilmişdir.  
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ЭИРИШ 

 

Müasir biznesin uğurlu inkişafını informasiya texnologiyaları olmadan 

təsəvvür etmək mümkün deyil. Bugün onlar bizim fəaliyyətimizin bütün 

sferalarına toxunurlar. Hazırki dövrdə işlərin uğurla aparılması məqsədilə 

sahibkara informasiya və informasiya sistemlərinin vacibliyini anlamaq arzu 

olunandır, belə ki, müasir cəmiyyətin ayrılmaz xüsusiyyəti onun 

informasiyalaşdırılması – istehsalatın və həyat və fəaliyyətin bütün sferalarının 

hərtərəfli artan informasiya axınları ilə təchiz edilməsi və bu axınların idarə 

edilməsidir. Cəmiyyətin informasiyalaşdırlması müasir hesablama texnikası və 

həmçinin informasiya mübadiləsinin müxtəlif vasitələrinin köməyi ilə həyata 

keçirilən, ictimai sferada fəaliyyətin əsas növü olan informasiya yığımı, emalı, 

saxlanması, ötürülməsi və istifadəsi xüsusiyyətlərindən ibarət olan qlobal bir 

prosesdir. İnformasiyalaşdırma prosesi iqtisadi sahəyə də toxunmuşdur. Müasir 

şəraitdə bu sahəni təkmilləşdirmək yeni kompüter və telekommunikasiya 

texnologiyalarının kütləvi istifadəsi, yüksək keyfiyyətli informasiya-idarəetmə 

texnologiyası sayəsində mümkündür. 

Üçüncü minillikdə xaricdə dünyagörüşün dəyişməsi informasiya və 

kompüter sahəsində köklü dəyişikliklər yaratdı. Kütləvi kompüterləşmə, yeni 

informasiya texnologiyalarının tətbiqi və inkişafı təhsil, biznes, sənaye və elmi 

tədqiqat sahələrində yeni keyfiyyətlər yaratdı. Elmi texniki İnqilab 

informasiyalaşmış cəmiyyətin yaranmasına gətirdi ki, burada informasiya başlıca 

faktor və cəmiyyətin başlıca resursu rolunu oynamağa başladı. Müasir cəmiyyət 

özünün informasiya infrastrukturundan asılıdır. İnformasiyanın rolunun artması, 

informasiya resursları və texnologiyaları XXI əsrdə vətəndaşların, cəmiyyətin və 

dövlətin həyatında oynadığı rol informasiya təhlükəsizliyi məsələlərinə diqqət 

yetirilməsini ön plana gətirmişdir. Məhz bu səbəbdən də təqdim edilən magistr 

dissertsiyasının mövzusu günün aktual məsələsinə həsr edilmişdir. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

 

Qloballaşma əsrində informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, 

mütərəqqi yenilikləri özündə ehtiva edən çoxşaxəli innovasiya sistemləri hər bir 

dövlətin ümumi inkişaf səviyyəsindən və potensialından xəbər verən, sosial-

iqtisadi, mədəni-intellektual yüksəlişi təmin edən vacib meyarlardan birinə 

çevrilmişdir. İqtisadi tərəqqi, demokratikləşmə və insan hüquqlarının etibarlı 

təminatı baxımından özünün yüksək inkişaf mərhələsinə çatmış dövlətlərin bu 

nailiyyətləri eyni zamanda informasiya iqtisadiyyatına əsaslanan mütərəqqi biliklər 

nəticəsində əldə etdiyi danılmaz həqiqətdir. Təcrübə göstərir ki, iqtisadi inkişaf 

strategiyasını elmi-texniki əsaslar üzərində qurmaqla innovasiya inkişafını dövlət 

quruculuğu prosesinin mühüm təminatı sayan, hər zaman proqressiv ənənələrə 

istinad edən dövlətlər milli tərəqqiyə olur, dünya arenasında özünəlayiq yer 

tuturlar.  

Bütövlükdə iqtisadi dinamikanın inkişafı yuxarıda qeyd olunduğu kimi 

uzunmüddətli xarakterli meyllər əsasında formalaşan artım nəzəriyyələri ilə izah 

olunur. Lakin iqtisadi inkişafın artım nəzəriyyəsi ilə yanaşı iqtisadi fəallığın 

rəqslərinin xarakterini əsas götürülən «inkişafın dövrülüyü» nəzəriyyələri daha çox 

istifadə olunur. 

İqtisadi inkişafın dövrülüyü nəzəriyyələri iqtisadiyyatın tarazlıq inkişafını 

xarakterizə edən göstəricilər toplusunun vəziyyəti ilə «iqtisadi konyukturanı» 

qiymətləndirməyə imkan verir. 

İqtisadi inkişafın dövrülüyünün fiziki proseslərlə izah edən nəzəriyyələrini 

bəziləri onun institutsional xarakterindən tam imtina etmir. Bu tipli nəzəriyyələrin 

ən mühümlərindən biri Verner Zombartın nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyəyə görə 

üzvü və qeyri-üzvü xammalı emal edən sənaye sahələrinin dinamikası fərqli 

ritmlərə malikdir. Məsələn, polad sənayesi və pambıq mahlıcı sənayesinin 

inkişafında müxtəlif dövrlər ola bilir. Zombart nəzəriyyəsinin əsas nəticəsi ondadır 

ki, iqtisadi böhranlar fiziki və iqtisadi proseslərin uyğunsuzluğu ilə bağlıdır. 
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İqtisadi islahatların ardıcıl və sistemli şəkildə aparılmasının tərəfdarı kimi 

çıxış edən Azərbaycan yeni mərhələdə, ilk növbədə, dövlət mülkiyyətinin 

özəlləşdirilməsi vacibliyini önə çəkmiş, bu proses keçid dövrünün bəzi xırda 

çatışmazlıqlarına rəğmən uğurla başa çatdırılmışdır. Azərbaycan yaxşı başa 

düşürdü ki, dövlət mülkiyyətinin xalqın mənafeyinə uyğun formada 

özəlləşdirilməsi sərbəst bazar rəqabəti prinsiplərinin, xüsusi mülkiyyətçiliyin 

bərqərar olması, habelə milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası, 

insanların şüurunda, həyat tərzində əsaslı dəyişiklik deməkdir. Ölkədə həyata 

keçirilmiş özəlləşdirmə prosesinin məqsədi də məhz hər bir vətəndaşın iqtisadi 

islahatlarda şəxsi marağını təmin etmək, əhalinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, 

sağlam rəqabətə əsaslanan istehsal üçün şərait yaratmaq olmuşdur. İqtisadiyatın 

bütün sahələrini əhatə edən özəlləşdirmə prosesi müstəqil respublikamızda bazar 

iqtisadiyatı meyarlarının sürətlə formalaşmasına, ölkənin xarici iqtisadi 

əlaqələrinin yüksəlməsinə ciddi zəmin yaratmışlar. 

İqtisadi inkişaf - ümumi rifahın zaman üzrə artması prosesidir. Müəyyən 

zaman kəsiyi üçün iqtisadi inkişaf tempi - həmin dövr ərzində ümumi rifahın faizlə 

ifadə olunmuş nisbi artımıdır. İqtisadi inkişafın əsas amilləri qismində aşağıdakılar 

çıxış edir: 

• insanların həyatının, yaradıcı məzmunluluğunun artması. Bu proses 

əhalinin təhsil səviyyəsinin artması ilə birbaşa bağlıdır;  

• əhalinin sağlamlığının artması. Bu proses orta ömür müddətinin artmasıyla 

birbaşa bağlıdır. 

Müəyyən fiksə edilmiş zaman kəsiyində ictimai rifahın ölçüsünün dəyişməsi 

nəzərdən keçirilir. Aşağıdakı fərziyyələr nəzərdən keçirilir: 

• dövrün başlanğıcında əhalinin təhsil səviyyəsi E0-a bərabərdir, əhalinin 

sağlamlıq səviyyəsi isə H0-a bərabərdir. Bu göstəricilərin hasilinə bərabər olan 

ümumi rifahın başlanğıc ölçüsü W0 ilə işarə olunmuşdur; 

• dövrün sonundakı təhsil səviyyəsi E təhsilə yönələn investisiyaların 

ölçüsündən y1 asılıdır, özü də bu asılılıq xəttidir: 

E=E0+ey1 
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İki ardıcıl zaman müddətindən ibarət vaxt ərzində baş verən iqtisadi inkişafı 

tədqiq edək. Fərz edək ki:  

• başlanğıc zamanda əhalinin təhsil səviyyəsi 40-a, əhalinin sağlamlıq 

səviyyəsi isə 54-ə bərabərdir. Bu zaman ümumi rifahın başlanğıc ölçüsü 2160-a 

bərabərdir; 

• təhsilə yönələn investisiyaların marjinal nəticəsi dəyişməz olaraq 2-yə 

bərabərdir, səhiyyəyə yönələn investisiyaların marjinal nəticəsi isə dəyişməz olaraq 

3-ə bərabərdir;  

• 2 zaman dövrünün hər biri üçün 2,2 həcmində inkişaf fondu ayrılmışdır. 
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