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Xülasə. Məqalədə dövlətin tənzimləmə funksiyasını reallaşdırması gedişində 

milli mənafelərə uyğun olaraq, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması 
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1. Giriş 

İqtisadi maraq və mənafelərin koordinasiyası və təmin edilməsi hər bir ölkənin 

inkişafının həlledici amilidir. İnsanlar öz mənafelərini güdməklə cəmiyyətin inkişafına da öz 

töhfələrini verirlər. Alman filosofu Hegelə görə  mənafelər xalqların həyatını hərəkətə gəririr. 

F.Engels  belə qənaətə gəlmişdir ki,  hər bir cəmiyyətin iqtisadi münasibətləri hər şeydən 

əvvəl mənafe kimi təzahür olunur. Həmçinin, K.Marks qeyd edirdi ki, adamlar nəyin uğrunda 

mübarizə aparırlarsa, aparsınlar bu, onların mənafeyi ilə bağlıdır. Bu kimi fikirlərə əsaslanaraq 

qeyd etmək olar ki, cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, hər bir ictimai quruluşda millətin öz 

ictimai mənafeyi formalaşır  və  o,  insanların istehsal fəaliyyətindəki  istəklərinə  bu və ya digər 

formada təsir göstərir.  

Ölkədə fərdi, qrup və dövləti mənafelərin uzlaşdırılması nəticə etibarilə dövləti 

maraqlara  xidmət edir. Bu baxımdan iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması vəzifəsi də istisna 

deyil. Nəzəri-konseptual əsasları və  strateji proqramaları dövlət tərəfindən müəyyən edilən 
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iqtisadi təhlükəsizlik probleminin həllində vətəndaşlar birbaşa iştirak edirlər. Bu baxımdan da, 

araşdırmalar göstərir ki, dayanıqlı – davamlı inkişafa nail olmaq üçün  milli iqtisadiyyat və  

əhalinin sosial rifahı dövlət tərəfindən paralel şəkildə tənzimlənməlidir. 

 

2. İqtisadi maraqların təmin olunması iqtisadi təhlükəsizliyin əsası kimi 

Qloballaşma  dünyanın vahid iqtisadi məkana çevrilməsini sürətləndirmək və milli 

təsərrüfatların qarşılıqlı asılılığını kəskin şəkildə artırmaq kimi səciyyəvi xüsusiyyətlərlə 

xarakterizə olunur. Əvəlki dövrdə dünya iqtisadi birliyi bir-birindən qarşılıqlı sürətdə asılı 

olan  ölkələrdən yaxid  ittifaqlardan ibarət olduğu halda, hazırda  vahid iqtisadi sistemə 

çevrilmişdir. Milli iqtisadiyyatlar  bu  sistemdə  beynəlxalq istehsal-satış, maliyyə-kredit, 

eləcə də informasiya-kommunikasiya sistemləri vasitəsilə ümumdünya iqtisadi sisteminin ay-

rılmaz tərkib hissəsinə çevrilməkdədirlər.  

Qlobal iqtisadiyyatın tələbləri baxımından  dünyanın  inkişaf etmiş dövlətləri də daxili 

münasibətləri  beynəlxalq münasibətlərə uyğunlasdırmağa çalışırlar. Ona görə ki, heç bir 

dövlət öz sərhədlərindən kənarda baş verən və sərbəst şəkildə cərəyan edən beynəlxalq pro-

sesləri səmərəli formada tənzimləmək iqtidarında deyil. Qeyd edilənlər heç də milli dövlətlə-

rin rolunun tamamilə azalmasını ifadə etmir. Əksinə, hazırda dünya iqtisadiyyatında gedən 

proseslər daxili sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsində milli dövlətlərin rolunun 

artırılmasını obyektiv zərurətə çevirmişdir. Bu məqsədlə milli iqtisadiyyatın rəqabətqa-

biliyyətinin gücləndirilməsi, xarici neqativ amillərin təsirindən qorunması, maliyyə-kredit 

mexanizmlərindən istifadə edərək, iqtisadi və sosial gərginliyi azaltmaq, iqtisadi təhlükəsizli-

yi təmin etmək əsas vəzifələrdəndir. Məhz bu vəzifələr müasir qloballaşma və inteqrasiya 

proseslərindən milli maraqlara uyğun səmərəli istifadənin ən mühüm əlamətlərindən biridir.  

Müşahidələr göstərir ki, müasir dövrdə dünyada qloballaşma proseslərinin 

sürətlənməsi, ölkələrarası inteqrasiya əlaqələrinin genişlənməsi ayrı-ayrı dövlətlərdə bu və ya 

digər dərəcədə iqtisadi böhranların baş verməsi ilə müşayiət olunur. Təbii ki, bu da öz 

növbəsində dövlətlərin  iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsini obyektiv zərurətə çevirir. 

 İqtisadi maraqların təmin olunması iqtisadi təhlükəsizliyin əsası kimi dövlətin 

qarşısında duran vacib məsələlərdən biridir. Ölkədə dövlət layihələri,həmçinin müştərək  və 

fərdi layihələr həyata keçirilərkən ilk növbədə milli mənafelərin və dövləti maraqların qorun-

ması, bütövlükdə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi mühüm vəzifə kimi 

müəyyənləşdirilməlidir. Lakin təəssüflə qeyd etmək olar ki, iqtisadi sabitliyin  təmin 

olunduğu  inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə son dövrlərdə sabitliyin  təmin olunduğu keçid 

iqtisadiyyatlı ölkələrdə belə məsələlərin həlli daha çətindir. Bu isə inkişaf etmiş ölkələrdən 

fərqli olaraq postsovet  respublikalarında meydana çıxan və müasir qloballaşma dövrü üçün 

xarakterik olan bir sıra problemlərlə müşayiət olunmuşdur [4, s.198].    

Bu baxımdan da ölkələrin iqtisadi təhlükəsizliyinin aşağıdakı üç mərhələdə 

araşdırılması  daha məqsədəuyğun olar: 
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 sistem dəyişiklikləri ilə əlaqədar baş verən proseslərlə əlaqədar  problemlərdən irəli 

gələn təhlükəli meyllərin araşdırılması; 

 yeni iqtisadi sistemin formalaşması ilə əlaqədar həyata keçirilən islahatlardan irəli 

gələn meyillərin təhlili; 

 dünyada qloballaşma meyillərinin sürətlənməsi ilə əlaqədar olaraq,   beynəlxalq 

aləmdə baş verən iqtisadi və siyasi proseslərin iqtisadiyyata mənfi təsirlərindən doğan 

təhlükələrin araşdırılması. 

Məlumdur ki, ölkələrin rəqabət qabiliyyətliliyi reytinqini müəyyənləşdirən və 8 qrupa 

ayrılan göstəricilərə  infrastruktur təminatı, daxili iqtisadi potensial, xarici iqtisadi əlaqələr, 

iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, maliyyə-kredit sistemi, idarəetmə sistemi, elmi-texniki 

potensial və əmək resursları aiddir.Onların təhlilindən  belə qənaətə gəlmək olar ki, istehsal 

böhranlarının intensivləşməsi, maliyyə-kredit sisteminin pozulması, inflyasiyanın yüksək 

səviyyədə olması, investisiya, o cümlədən innovasiya fəallığının aşağı düşməsi ölkələrin 

rəqabət rəqabət qabiliyyəti reytinqini kəskin şəkildə aşağı salır. Beləliklə, arasdırmaların 

nəticəsi kimi, qeyd edə bilərik ki, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin aşağı düşməsi iqtisadi 

təhlükəsizliyin əsas fərqləndirici cəhətlərindən biridir. 

Təcrübə göstərir ki, dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin ölkənin strateji məqsədlərinə 

uyğun  iqtisadi siyasət  həyata keçirilmədən  təmin edilməsi qeyri- mümkündür. Ona görə ki, 

istehsal sahələrinin dinamik inkişafına ölkədə vahid iqtisadi siyasət çərçivəsində kompleks və 

sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə nail oluna biər. Ayrı-ayrı istehsal sahələrinin inki-

şafına dair  tədbirlərin qarşılıqlı əlaqədə olması, bir-birini tamamlaması  və kompleks xarakter 

daşıması daha məqsədəuyğun variant hesab edilir. Bu baxımdan  iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 

edilməsi məqsədilə real sektorda yüksək paya malik olan sənayenin inkişafına xüsusi diqqət 

yetirmək  və ölkədə sənaye siyasətinin iki istiqamətdə həyata keçirilməsi məqsədəuyğun 

olardı. 

Birinci istiqamət real sektorun dövlət tənzimlənməsi metodlarının seçilməsi və 

reallaşdırılması yolu ilə makroiqtisadi xarakter daşımalıdır. İkinci istiqamət isə ölkədə 

sahibkarlığın inkişafına və rəqabət mühitinin təkmilləşməsinə yönəldilməklə milli 

iqtisadiyyatda istehsalın səmərəliliyinin artırılması, onun mübadilə parametrlərinə 

uyğunlaşdırılmasına şərait yaratmalıdır. Bu isə ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 

edilməsinin mühüm  prinsiplərindən biri olan istehsal sahələrində komplekslilik prinsipinin 

tələblərinin gözlənilməsini  təzahür etdirir. Ardıcıl olaraq, ikinci istiqamət  ölkədə sahib-

karlığın inkişafını və rəqabət mühitinin formalasdırılmasını təmin etməklə, dövlətin mühüm 

vəzifələrindən biri olan daxili bazarın formalaşmasına və inkişafına lazımi şəraitin 

yaradılması istiqamətində aparılan   tədbirlərin məcmusunu ifadə edir.Bu istiqamətin başlıca 

xüsusiyyətlərindən biri də onun  ölkədə sənaye sahibkarlığının inkişaf etdirilməsidir. 

Beləliklə, bu cür məqsədyönlü və əsaslı iqtisadi siyasət real sektorda sahibkarlığın inkişafı 

iqtisadi potensialın məqsədəuyğun şəkildə  dövriyyəyə cəlb olunması əsasında  daxili 
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istehsalın həcminin çoxalmasına,  yeni iş yerlərinin açılmasına və son nəticədə dövlətin sosial 

problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı olan başlıca funksiyasının reallaşmasına səbəb olur. 

Bunun nəticəsində ölkənin iqtisadi gücünün artması və xaricdən asılılığının aradan 

qaldırılması da təmin edilə bilər [3, s.139-142].  

Bu baxımdan da real sektorun inkişafı əsasında istehsal sahələrinin və iqtisadi 

təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədilə həyata keçirilən sənaye siyasəti ümumi və həm də 

fərdi xarakter daşımalıdır.O, ümumi xarakter daşımaqla sənaye siyasəti real sektorun inkişafı 

üçün əlverişli şəraitin və geniş imkanların yaradılmasına yönəldilməlidir. Bu zaman həyata 

keçirilən tədbirlər iqtisadi və institusional, təskilati və hüquqi mühitin formalaşdırılmasına və 

yaradılan mühitin aktivləşməsinə yönəlməklə bazarın bütün subyektlərinə bərabər təsir 

göstərməli, onların inkişafına stimul yaratmalıdır.  

Yuxarıda qeyd olunanlar əsasında dövlət iqtisadi təhlükəsizlik baxımından aşağıdakı  

təsərrüfat qaydalarını müəyyən edir və  tənzimləyir: 

 ümumən qəbul olunan və icazə verilən təsərrüfat davranıslarını formalaşdırır; 

 iqtisadiyyatın tənzimlənməsi vasitələrini (vergi, gömrük rejimi, əmək qanunvericiliyi, 

texniki və ekoloji standartlar və s). əlində saxlayır; 

 daxili iqtisadi təhlükələrin qarşısının alınması imkanlarını əldə edir və bununla da öl-

kənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasını daim nəzarətdə saxlayır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə iqtisadiyyatının real sektorunun  formalaşdırılması fərdi 

və ümumi istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin qarşılıqlı əlaqələndirilməsini tələb edir.Ona 

görə ki, pərakəndə istehsal sahələrinin müasir dövrün tələblərinə cavab verən yeni strukturunu 

formalaşdırıb inkişaf etdirmədən real sektoru inkişaf etdirmək qeyri-mümkündür. Göstərilən 

bu amil, həmçinin müasir qloballaşma dövründə  milli bazarın formalaşmasının mühüm amil-

lərindən biridir. Belə ki, milli bazarın formalaşdırılması ölkədə real sektorun inkişafından 

əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu baxımdan da, bir sıra tədqiqatçılar düzgün olaraq qeyd 

edirlər ki, milli bazarın formalaşmasına iqtisadiyyatın təkrar istehsal xüsusiyyətləri, xüsusən 

iqtisadiyyatın sahə və texnoloji quruluşu da güclü təsir göstərir. Qeyd olunanlar belə nəticəyə 

gəlməyə əsas verir ki, real sektorun strukturunun təkmilləşdirilməsi, bu sahədə səmərəliliyin 

artırılması və daxili xammal mənbələrini əlverişli formada dövriyyəyə cəlb etməklə rentabelli 

yerli istehsalın təşkili  daxili bazarın formalaşmasının və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin 

təmin olunmasının  vacib şərtlərindən biridir [5, s.138-140].  

Təbii ki, real sektorun inkişaf siyasəti həyata keçirilərkən, ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyi baxımından prioritet sahələrin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Prioritet 

sahələr seçilən zaman konkret tədbirlərin iqtisadiyyatın ümumi inkişafı, iqtisadi sistemin yeni 

prinsiplər əsasında formalaşdırılması və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından 

nə dərəcədə səmərəli olacağı nəzərə alınmalıdır. Beləliklə, real sektorun inkişafını və iqtisadi 

təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə işlənib hazırlanan iqtisadi siyasət aşağıdakı tələblərə 

cavab verməlidir:  
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 ayrı-ayrı sahələrin inkişafına sektor səviyyəsində (real sektorun inkişafı baxımından) 

və  fərdi şəkildə  yanaşılmalıdır; 

 real sektorun inkişaf strategiyasında ayrı-ayrı sahələrin qarşılıqlı əlaqəliliyi və bir-

birini tamamlaması nəzərə alınmalıdır; 

 texnika və texnologiya ilə təchizat müasir tələblərə uyğun olmalıdır; 

 ölkənin coğrafi mövqeyi və ehtiyatların yerləşməsi baxımından real sektorun sahələri  

regionların iqtisadi inkişafı prinsiplərinə uyğun olaraq, optimal yerləşdirilməlidir; 

 real sektoru, eləcə də iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrini əhatə edən inkişaf proqramları 

kompleks xarakter daşımalı, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından qəbul edilən  

səviyyədə olmalıdır [7, s.176]. 

 

3. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasına sahəvi yanaşmalar və ictimai mənafelər 

 İqtisadi təhlükəsizlik baxımından respublikamızda digər sahələrlə yanaşı aqrar sek-

torun inkişafına xüsusi diqqət yetirilməsi daha zəruridir. Ona görə ki, aqrar sektor vətəndaşları 

gündəlik tələbat malları, yeyinti sənayesini xammal təminatı ilə təmin etməklə, həm də 

iqtisadi təhlükəsizlikdə heç də az əhəmiyyət kəsb etməyən, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində mühüm rol oynayır. Araşdırmalardan aydın olur ki, respublikamızda keçid 

dövrünün ilkin mərhələsində iqtisadiyyatda baş vermiş böhranlar kənd təsərrüfatında 

istehsalın kəskin şəkildə azalmasına,  səmərəliliyinin  aşağı düşməsinə, maddi-texniki bazanın  

dağılmasına və son nəticədə ümumən kənd təsərrüfatında ciddi və dərin böhranların yaranma-

sına səbəb olmuşdur. Həmçinin kənd təsərrüfatında səmərəliliyin aşağı olması, daxili bazarın 

ixrac məhsulları ilə dolması, iqtisadiyyatdakı qeyri-sabit vəziyyət və  ölkədə investisiya 

riskinin yüksək olması bu sahənin inkişafını daha da ləngitmişdir. Digər tərəfdən, aqrar sfera-

da baş verən böhranlarla əlaqədar olaraq bir çox ölkələrdə ərzaq təhlükəsizliyi problemi də 

meydana çıxmısdır.  

Bu baxımdan professor E.A. Quliyev haqlı olaraq qeyd edir ki, “ümumilikdə ərzaq 

təhlükəsizliyi iqtisadi təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi çıxış edərək ölkə əhalisinin mühüm 

ərzaq növləri ilə təminatının etibarlı mənbələrini və ehtiyatlarını formalasdırmalıdır. Bunlarla 

barabər, ərzaq təhlükəsizliyi ölkənin ekoloji və sosial iqtisadi amilləri ilə birbaşa bağlı olan 

sağlamlıq və xidmət amillərini də özündə əks etdirir. Sağlamlıq ölkədə istənilən zaman 

müddəti ərzində məcmu ərzaq istehlakını müəyyən etdiyi halda, xidmət isə uyğun və tələb 

olunan ərzağın “həssas qruplara” – körpələrə, uşaqlara, yaslılara və əlillərə vaxtında 

çatdırılmasını təmin edir” [3, s. 20]. 

Müstəqil Azərbaycanda ərzaq kompleksinin inkişafı və qida təhlükəsizliyi problem-

lərini araşdıran ilk tədqiqatçılardan olan professor B.X.Ataşov yazır: “İnsanların sağlam həyat 

tərzinin təmin edilməsində, onların uzunömürlülüyünə şərait yaradılmasında istehsal olunan 

ərzaq məhsullarının kəmiyyət göstəriciləri ilə yanaşı keyfiyyət parametrləri də həlledici rol 

oynayır. Bu mənada istehlak olunan qida məhsullarının ekoloji cəhətdən təhlükəsiz olmasına 
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dair Milli Strategiya hazırlanıb həyata keçirilməlidir. Fikrimizcə, dövlət səviyyəsində qəbul 

olunmuş Qida Təhlükəsizliyinin Milli Strategiyası ümumi məqsəd və vəzifələri müəyyən 

etməli, qida təhlükəsizliyi sisteminin baslıca həlqələrinin səmərəli fəaliyyətinə nail olmaq 

üçün ən vacib prioritetləri üzə çıxarmalıdır” [2, s.108-109]. 

Aparılan təhlillər göstərir ki, müasir dövrdə inkişaf etməkdə olan  ölkələrdə daxili 

ərzaq təminatının 25-35%-ə qədəri idxal  məhsulları ilə ödənir ki, bu da iqtisadi təhlükəsizlik 

baxımından qətiyyən səmərəli hesab edilə bilməz. Belə vəziyyət  bir çox ölkələrdə, o cüm-

lədən əhalisinin 50%-ə yaxın hissəsi kənd yerlərində yaşayan Azərbaycanda da sosial 

problemlərin yaranmasına və region əhalisinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb 

olmuşdur.Qeyd edilən problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə respublikamızda qida 

məhsullarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, qida məhsullarının keyfiyyətinin yük-

səldilməsi və ixrac potensialının artırılması sahəsində nəzərə çarpan nailiyyətlər əldə 

edilmişdir. Görülmüş tədbirlərin tərkib hissəsi kimi ölkədə əhalini təhlükəsiz və keyfiyyətli 

qida məhsulları ilə təmin etmək, qida məhsullarının təhlükəsizliyinə nəzarət sisteminin 

səmərəliliyini daha da artırmaq əsas vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirilmiş və strateji 

məqsədlərin reallaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 fevral 

2017-ci il tarixli Fərmanı ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılmışdır. Bununla yanaşı  

2018-2025-ci illər üçün “Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasına dair Dövlət Proqramı” qəbul olunmuşdur.  

  Son onilliklərdə Azərbaycanda  iqtisadiyyatın  inkişafı  məqsədilə reallasdırılan 

liberal iqtisadi siyasət, davamlı iqtisadi inkişafın və iqtisadiyyatın modernləsməsinin, 

makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunmasının təmin edilməsi, qeyri-neft sektorunun 

inkişaf etdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ölkə 

iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, rəqabət üstünlüyünün dəstəklənməsi ilə bağlı birbaşa və 

dolayı təsirləri olan bir sıra Dövlət Proqramları, fərman və sərəncamlar icra edilmiş, iqtisadiy-

yatın davamlı inkişafı və onun maliyyə dayaqlarının möhkəmləndirilməsi üçün möhkəm zə-

min yaradılmışdır.  

Tədqiqatlardan aydın olur ki, iqtisadi  təhlükəsizliyin  mühüm  prinsiplərindən biri də 

iqtisadiyyatın tamlıq (bütövlük) prinsipidir. Bu prinsip mahiyyətcə  iqtisadiyyatın strukturu-

nun yeni dövrün tələbləri əsasında formalasdırılmasından, ayrı-ayrı sahələr  arasında səmərəli  

əlaqələrin yaradılmasından, eləcə də tarazlı iqtisadi inkişafı təmin edilməsindən ibarətdir. 

İqtisadiyyatın optimal strukturunu formalaşdırmadan ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin 

etmək mümkün deyil. Bu baxımdan bir sıra iqtisadçılar milli iqtisadiyyatın yetkinlik (tamlıq) 

dərəcəsinin aşağıdakı meyarlarla müəyyənləşdirilməsini zəruri hesab edirlər:  

- iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından iqtisadi, təbii və coğrafi amillərdən 

səmərəli istifadə etməklə, geniş təkrar istehsal prosesinin təşkili; 

- formalaşmaqda olan istehsalçı sahibkarların mövqeyinin və fəaliyyət məqsədinin 

cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsi; 
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- institusional amillərin təsiri nəzərə alınmaqla təkmil iqtisadi siyasətin işlənib 

hazırlanması, bu proseslərdə dövlətin mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi, habelə bazar 

subyektlərinin hüquqi münasibətlərinin milli iqtisadiyyatın formalaşmasına xidmət etməsi və 

s. [5, s.148-149]. 

Göstərilən meyarlar arasında birinci qrupa daxil olanlar və onlardan irəli gələn tələblər 

daha aktual hesab oluna bilər. Beləki, ölkənin mövcud resurs potensialı, ondan  istifadə etmək 

imkanları əsasında normal təkrar istehsalın təmin olunması və coğrafi baxımdan əlverişli 

nəqliyyat-tranzit mövqeyinin istifadə olunması təkmil iqtisadi sistemin formalaşdırılmasında 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yetkin iqtisadi sistemin formalasdırılması isə dayanıqlı iqtisadi 

inkişafı və ölkənin iqtisadi gücünün artmasını təmin edir, onun xaricdən asılılığını azaldır və 

beləliklə də ölkənin geosiyasi mövqeyinin möhkəmlənməsinə şərait yaradır. Bu da ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasının  əsas şərtlərindən biridir.  

Ümumiyyətlə, qloballaşma  dövrünün başlıca tələblərindən biri real və maliyyə 

sektorları arasındakı əlaqələrin inkişafına nail olmaqdır, çünki  bunsuz iqtisadi təhlükəsizliyin 

təmin edilməsi mümkün deyil. Bu əlaqələrin səmərəliliyi real sektorda investisiya aktivliyini 

yüksəltməklə resurs potensialının səmərəli istifadə imkanlarını genişləndirir və xammaləsaslı 

iqtisadiyyatın formalaşmasının qarşısını alır. Digər tərəfdən,  real sektorun inkişaf etməsi 

iqtisadiyyatın təkmil strukturunu və milli bazarın formalasdırılması imkanlarını artırmaqla 

ölkənin xaricdən asılılığını azaldır və nəticədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması üçün 

əlverişli şərait yaranır. 

Tədqiqatlardan aydın olur ki, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından 

iqtisadiyyatda dövlətin rolunun təkmilləşdirilməsi prinsipi ümumi iqtisadi fəaliyyətin təhlükə-

sizlik tələbləri baxımından təkmillişdirilməsini nəzərdə tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

dövlətin  direktiv metodlarla bütün təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətini tənzimləmək 

imkanlarının məhdud olması, dolayı vasitələrlə iqtisadiyyatın səmərəli tənzimləməsini tələb 

edir. Bunu nəzərə alaraq, qloballaşma   dövründə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması 

baxımından iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinə  əsas makroiqtisadi parametrlərin 

tənzimlənməsi tədbirlərinin məcmusu kimi baxıla bilər.  

Beləliklə, sosial-iqtisadi sabitliyin və iqtisadi inkişafın təmin olunması, iqtisadi 

strukturun yenidən qurulması və s. məsələləri əsas götürməklə qeyd edə bilərik ki, iqtisadi 

təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədilə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsas 

istiqamətlərinə aşağıdakılar daxil edilir: 

 disproporsiyaların aradan qaldırılması ilə əlaqədar struktur dəyişikliklərin həyata 

keçirilməsi; 

 maliyyə-kredit sisteminin məqsədyönlü şəkildə istehsal sferasına yönəlməklə tən-

zimlənməsi; 

 xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi sisteminin formalasdırılması; 

 sosial sferanın tənzimlənməsi; 
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 iqtisadi monitorinqlərin həyata keçirilməsi və s.  

Qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlmək olar ki, qloballaşma və inteq-

rasiya prosesləri ilə müşayiət olunan müasir dövrdə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 

olunmasının başlıca amili dövlətin iqtisadiyyatın tənzimlənməsindəki rolunun 

təkmilləşdirilməsindən ibarət ola bilər Bu zaman  tənzimləmə  prosesinin  əsasən  

makroiqtisadi tənzimləmə və  monitorinq tədbirlərinin həyata keçirilməsini  əhatə etməsi 

məqsədəuyğun olardı. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, monitorinq tədbirləri də bütövlükdə iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilir. Ona görə ki, dövlət bu  tədbirlər vasitəsilə 

mövcud nöqsanları müəyyənləşdirərək, onların aradan qaldırılması istiqamətində çevik və 

təsirli tədbirlər görür. Bütün bunlar da dövlət tənzimlənməsinin daha keyfiyyətli təşkilinə 

şərait yaradır.    

Ölkənin milli iqtisadi təhlükəsizlik göstəricilərinin dinamikasının müəyyənləşdiril-

məsində monitorinqin tərkib hissəsi olan analitik-informasiya nəzarət sistemi də xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman dövlət monitorinq tədbirləri vasitəsilə iqtisadi və sosial 

sferada baş verən prosesləri, onların səbəblərini, yarana biləcək mənfi meyilləri təhlil edir və 

ümumiləşdirir. Həmçinin, monitorinq vasitəsilə iqtisadiyyatda mövcud olan normativ-hüquqi 

boşluqlar, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə səmərəlilik göstəriciləri, inkişaf meyilləri və 

onlar arasındakı əlaqələrin müasir vəziyyəti də müəyyən edə bilər. Yekunda monitorinq 

nəticəsində toplanmış informasiyalardan ölkənin inkişaf strategiyasının, iqtisadi və sosial 

inkişaf proqnozlarının işlənib hazırlanmasında istifadə edilə bilər. 

Nəticə. Təqiqatlardan belə qənaətə gəlmək olar ki, qloballaşma şəraitində iqtisadi 

təhlükəsizliyin dünyada baş verən proseslərdən və xarici amillərdən daha çox asılı olması 

onun başlıca fərqləndirici xüsusiyyətidir. Beləliklə,  qloballaşma və  inteqrasiya proseslərinin 

sürətlənməsi şəraitində dünyada baş verən proseslərlə ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatların məqsəd 

və prioritetləri bəzən fərqli olur. Bu da ardıcıl şəkildə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə 

müəyyən təhdidlər yaradır. Başqa sözlə desək, hazırrkı  dövrdə ölkələrin milli iqtisadi təh-

lükəsizliyinin təmin edilməsi, ilk öncə xarici amillərin mənfi təsirlərinin zərərsizləşdirilməsini 

tələb edir ki, bu da öz növbəsində bu sahədə dövlətin rolunun artırılmasını obyektiv zərurətə 

çevirir.   
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