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AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun
60 illik yubileyi haqqında
2018-ci ildə

Azərbaycan

Milli Elmlər Akademiyasının

İqtisadiyyat

İnstitutunun

yaranmasının 60 ili tamam olur.
İqtisad elminin inkişafına böyük töhvələr vermiş və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
sistemində özünəməxsus yer tutan İqtisadiyyat İnstitutu çox şərəfli bir tarixi inkişaf yolu
keçmişdir. İqtisadiyyat İnstitutu əvvəllər SSRİ EA-nın Azərbaycan filialı nəzdində 1935-ci ildə
təşkil edilmiş İqtisadiyyat və Coğrafiya sektorunun, 1945-ci ildən isə Azərbaycan EA
nəzdində fəaliyyət göstərmiş İqtisadiyyat sektorunun bazası əsasında 1958-ci ildə
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə yaradılmışdır.
İnstitut fəaliyyətə başladığı dövrdə (1958-1960-cı illərdə) onun strukturu 5 şöbədən –
“Siyasi iqtisad və iqtisadi fikir”, “Sənaye iqtisadiyyatı”, “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı”,
“Sosialist istehsalının yerləşdirilməsi” və “Xalq təsərrüfatı tarixi”ndən ibarət olmuş, sonrakı
dövlərdə (1961-1965, 1966-1970, 1971-1985, 1986-1990-cı illər) institutda aparılan elmi
tədqiqat işləri bütünlüklə götürüldükdə keçmiş İttifaq və Respublikanın hökümət və dövlət
orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş həmin dövrlərin mühüm iqtisadi problemlərinin və
dövlət tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə yönəldilmişdir.
XX əsrin 70-80-cı illərində İqtisadiyyat İnstitutunda yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat işlərinin
səviyyəsini xarakterizə edən ən əsas cəhətlərdən biri də bu dövrdə institut əməkdaşlarının
23 elmi nəticəsinin keçmiş SSRİ EA-nın Rəyasət Heyəti tərəfindən Sovet elminin ən mühüm
nailiyyətləri kimi qiymətləndirilərək SSRİ EA Rəyasət Heyətinin Hesabatına daxil edilmişdir.
Fəaliyyət göstərdiyi 60 il ərzində İqtisadiyyat İnstitutu Azərbaycan iqtisadiyyatının
formalaşdırılması və inkişafı istiqamətində uğurlu və samballı elmi tədqiqat işləri yerinə
yetirmiş, peşəkar milli kadrların, iqtisadçı alimlərin yetişdirilməsində mühüm xidmətlər
göstərmişdir. İnstitut bir sıra dövlət tapşırıqlarını uğurla icra etmiş, ciddi elmi nailiyyətlər
qazanmışdır. Son illərdə institut iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin sosialiqtisadi inkişafa təsirinin kəmiyyətcə ölçülməsi metodologiyası müəyyən edilmiş, bu
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qiymətləndirməyə, müqayisə aparmağa və proqnozlaşdırmağa imkan verir.
Azərbaycanın müstəqillik qazanması ilə yanaşı bazar iqtisadiyyatına keçid ölkəmizin
iqtisadiyyatının və iqtisad elminin inkişafı sahəsində də yeni mərhələnin başlanğıcı olmuş,
eləcə də İqtisadiyyat İnstitutu qarşısında yeni dövrün tələblərinə uyğun vəzifələr qoymuşdur.
İqtisadiyyat İnstitutunda Bəhmən Axundov, Əlisöhbət Sumbatzadə, Əhməd Mahmudov,
Asəf Nadirov, Ağasəlim Ələsgərov kimi tanınmış iqtisadçı alimlər çalışmışdır.
İnstitutda 161 əməkdaş çalışır, onlardan 3 nəfəri AMEA-nın müxbir üzvü, 16 nəfəri
elmlər doktoru, 82 nəfəri isə fəlsəfə doktorlarıdır. Son illər ərzində institutda 1637-dən çox
monoqrafiya, məqalələr məcmuəsi və kitab, elmi məqalə nəşr edilmişdir. İnstitut alimlərindən
1 nəfəri əməkdar Elm Xadimi, 1 nəfəri şöhrət ordeni, 2 nəfəri gənc alim adına layiq
görülmüşdür. Bir nəfərə Azərbaycanın əməkdar elm xadimi fəxri adı verilmişdir.
İqtisad elminin inkişafına böyük töhfələr vermiş

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun

60 illiyi ilə əlaqədar, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA
ALIR:
1. AMEA-nın

İqtisadiyyat İnstitutunun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika

səviyyəli konfrans keçirilsin.
2. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutuna (iqtisad üzrə elmlər doktoru Nazim İmanov)
tapşırılsın ki, institutun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş kitabın hazırlanması təmin
edilsin.
3. AMEA-nın “Elm” Nəşriyyatına (Hafiz Abıyev) tapşırılsın ki, institutun tarixini və
fəaliyyətini əks etdirən kitabın nəşri təmin edilsin.
4. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun 60 illik yubileyi ilə əlaqədar əməkdaşların təltif
edilməsi haqqında müvafiq dövlət orqanları qarşısında vəsatət qaldırılsın.
5. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyliyə
həvalə edilsin.

