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Azərbaycan Respublikasının Prezi denti 
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva aprelin 6-da Sum qayıt Kimya Sə-
naye Parkında “Bakı Tekstil Fabriki” MMC 
tərəfindən yaradılan tibbi maska istehsalı 
müəssisəsinin açılışında iştirak ediblər.
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və 
“Bakı Tekstil Fabriki” MMC-nin rəhbəri 
Səkinə Babayeva dövlətimizin başçısına 
və birinci xanıma müəssisə haqqında 
məlumat veriblər.
Bildirilib ki, “Bakı Tekstil Fabriki” MMC 
tərəfindən yaradılan tibbi maska isteh-
salı müəssisəsi Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkının ərazisində müvafiq yerlə təmin 
edilib və ona Sənaye Parkının rezidenti 
statusu verilib. Bu status müəssisəyə sə-
naye parklarına tətbiq edilən güzəştlərdən 
faydalanmağa imkan yaradır. İstehsalçıya 
İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İn-
kişafı Fondu vasitəsilə 1,2 milyon manat 
güzəştli kredit verilib. Müəssisənin yara-
dılması üçün investisiya xərcləri 3,9 milyon 
manat təşkil edir. Tibbi maskaların qablaş-
dırılması üçün xüsusi qutular da yerli is-
tehsaldır. Onlar Balaxanı Sənaye Parkının 
rezidenti olan müəssisədə hazırlanır. Tibbi 
maska istehsalı üçün Türkiyədən gətiril-
miş müasir avadanlıq qısa müddətdə qu-
raşdırılıb. Müəssisədə 30-dan çox yeni iş 
yeri yaradılıb. İstehsal prosesi üçnövbəli-
dir. Müəssisədə İSO beynəlxalq standartla-
rına uyğun xammaldan istifadə olunmaqla 
birinci mərhələdə hər gün 120 min tibbi 
maska istehsal ediləcək. Maskalar qablaş-
dırıldıqdan sonra xüsusi avadanlıqla əlavə 
olaraq sterilləşdiriləcək. Yaxın günlərdə 
daha bir istehsal xətti qurulacaq və ikinci 
mərhələdə istehsal həcmi 2 dəfə artırılaraq 
gündəlik istehsal 200-250 min tibbi maska-
ya çatdırılacaq. Müəssisənin məhsulları il-
kin olaraq, daxili bazarda tələbatı ödəməyə 
yönəldiləcək.
Sonra STEAM-Azərbaycan layihəsi ba-
rədə məlumat verilib. Müəssisə ilə tanış-
lıqdan sonra dövlətimizin başçısı Azər-
baycan xalqına müraciət edib.

Prezident İlham 
Əliyevin müraciəti

-Bu gün ölkəmizdə tibbi maska istehsa-
lı başlayır. Bu, çox əlamətdar hadisədir. 
Çünki indi dünyanın bir çox ölkələrində 
tibbi maska çatışmazlığı var, o cümlədən 
Azərbaycanda və biz bu sahədə daim 
idxaldan asılı idik. Amma indiki şəraiti 
nəzərə alaraq qısa müddətdə, cəmi iki 

həftə ərzində yerli istehsal təşkil edildi. 
Burada sahibkarların böyük rolu vardır, 
eyni zamanda, Azərbaycan dövləti də öz 
maliyyə dəstəyini göstərmişdir. Beləlik-
lə, qısa müddət ərzində yeni müasir is-
tehsalat sahəsi yaradılmışdır və bu, bizə 
imkan verəcək ki, özümüzü tibbi maska-
larla böyük dərəcədə təmin edək.
Bildiyiniz kimi, koronavirusla müba-
rizədə maskalardan istifadə xüsusi əhə-
miyyət daşıyır. Qeyd etdiyim kimi, indi 
dünyanın bir çox ölkələrində bu sahə-
də problemlər yaşanır. Azərbaycanda 
da qıtlıq yaranmışdır və bəzi hallarda 
apteklərdə tibbi maskalar yoxdur. Ona 
görə bu istehsal bizə imkan verəcək ki, 
özümüzü təmin edək və koronavirusla 
mübarizə başa çatandan sonra da Azər-
baycan artıq idxaldan asılı olmayacaq.
Eyni zamanda, bu gün Azərbaycanda 
dezinfeksiya vasitələrinin istehsalı da 
təşkil edilib. Bu da qısa müddət ərzində 
ərsəyə gəlmiş bir məsələdir. Amma bu-
rada üstünlüyümüz ondan ibarət idi ki, 
ölkəmizdə bir neçə spirt zavodu var və 
bu spirt zavodlarında dezinfeksiya va-
sitələri istehsal edilməyə başlanmışdır və 
artıq satışa verilir. Beləliklə, mübarizəni 
daha da səmərəli şəkildə aparmaq üçün 
dəfələrlə qeyd olunub ki, vətəndaşlar 
daha da məsuliyyətli olmalıdırlar və 
şəxsi gigiyenasına fikir verməlidirlər. 
Ancaq bunu təmin etmək üçün vasitələr 
olmalıdır və bu gün bu vasitələr artıq 
bazara təqdim edilir – tibbi maskalar və 
dezinfeksiya vasitələri.
İndi əsas məsələlərdən biri də odur ki, ap-
teklərdə və digər ticarət yerlərində süni 
qiymət artımı olmasın. Çünki maska qıt-
lığı artıq süni qiymət artımına da gətirib 
çıxarmışdır və bəzi hallarda maskaları alt-
dan satırdılar. Bu hallara qətiyyən yol ver-
mək olmaz və müvafiq dövlət qurumları 
çox ciddi nəzarət mexanizmi tətbiq etmə-
lidirlər. Əgər süni qiymət artımı olarsa, bu 
işdə əli olan şəxslər ciddi cəzalandırılacaq. 
Çünki indiki pandemiya şəraitində belə 
addımlar xəyanət kimi qəbul ediləcək.
Tibbi maska və dezinfeksiya vasitələ-
rinin istehsalı bir daha onu göstərir ki, 
Azərbaycanda yaradılmış infrastruktur 
imkan verir, biz qısa müddət ərzində la-
zım olan istehsalat sahələrinin təşkilində 
uğur qazana bilək. Təsadüfi deyil ki, bu 
istehsal müəssisəsi Sumqayıtda yerləşən 
Kimya Sənaye Parkının ərazisində təşkil 

edilib. Bu park mənim təşəbbüsümlə ya-
radılıb və artıq burada bir çox müəssisələr 
fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələr bizim 
qeyri-neft iqtisadiyyatımıza da böyük 
töhfə verir. Eyni zamanda, mövcud kadr 
potensialı, sahibkarlar sinfinin inkişafı, 
dövlət və özəl sektorun tərəfdaşlığı, daim 
dövlət tərəfindən özəl sektora göstərilən 
dəstək – həm siyasi, həm maddi dəstək, 
güzəştli kreditlərin verilməsi, bütün bu 
amillər, yeni vəziyyətə gətirib çıxardı ki, 
biz vətəndaşlara lazım olan vasitələri qısa 
müddət ərzində operativ şəkildə istehsal 
edək və bazara təqdim edək. Mən onu bir 
daha qeyd etmək istəyirəm ki, hətta inki-
şaf etmiş ölkələrdə bu gün maska qıtlığı 
var. Bizdə alınmış yeni avadanlıq, - bu 
avadanlığın ikinci xəttinin də gətirilməsi 
nəzərdə tutulur, - imkan verir ki, avto-
matlaşdırılmış rejimdə böyük həcmdə, 
böyük sayda maskalar istehsal olunsun.
Qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi nəti-
cəsində Azərbaycanda hazırda korona-
virus xəstəliyinin yayılması geniş vüsət 
almayıb. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələ-
rində gündə yüzlərlə insan vəfat edir və 
heç bir ölkənin səhiyyə sistemi bu artan 
xəstələrin müalicəsini tam təşkil edə bilmir. 
Bu, bizim üçün də bir dərs olmalıdır. Ona 
görə Azərbaycanda qabaqlayıcı tədbirlərin 
görülməsi və vəziyyətə uyğun şəkildə bu 
addımların atılması bir məqsədi güdürdü 
ki, biz insanların həyatını, sağlamlığını 
qoruyaq və bu xəstəliyin Azərbaycanda 
geniş vüsət almasına imkan verməyək. Bu 
günə qədər görülmüş bütün tədbirlər öz 
səmərəsini verdi. Bircə onu demək kifayət-
dir ki, Azərbaycanda bu günə qədər 45 
min test keçirilib. Hər bir insan o saytlara 
girib baxa bilər, Azərbaycan dünyada apa-
rıcı ölkələrdəndir ki, bu qədər test keçirib. 
Bu, bizə imkan verdi ki, xəstəliyi müəyyən 
edək, xəstə insanlara operativ tibbi xidmət 
göstərək və eyni zamanda, özümüzü bö-
yük bəladan qoruya bilək. Aprelin 5-dən 
qüvvəyə minmiş yeni karantin qaydaları-
nın bir məqsədi var ki, bu xəstəlik Azərbay-
canda geniş yayılmasın. Aprelin 5-nə qədər 
vaxtaşırı qəbul edilmiş qərarlar və yeni 
qaydalar bu məqsədi daşıyır. Mən dəfələr-
lə bildirmişəm ki, biz həm milli birlik, həm 
həmrəylik nümayiş etdirmişik və məsuliy-
yət də nümayiş etdirməliyik. Amma indiki 
şəraitdə aprelin 5-dən sonra qüvvəyə min-
miş qaydaları nəzərə alaraq vətəndaşlar ni-
zam-intizam nümayiş etdirməlidirlər. 

Eyni zamanda, onu da bildirməliyəm ki, ha-
zırda 20-dən çox xəstəxanada koronavirus 
xəstələri müalicə alırlar. Bu xəstəxanaların 
arasında bizim ən müasir xəstəxanamız – 
“Yeni klinika” da var. Bu klinika bu yaxın-
larda - martın sonunda açılmışdır, orada 575 
çarpayı nəzərdə tutulur. Nəzərə alsaq ki, kli-
nika vaxtından əvvəl istifadəyə verilib, orada 
xəstələri qəbuletmə imkanları tədricən arta-
caq - ilkin mərhələdə 100 xəstə, sonra 300 və 
ondan sonra tam fəaliyyətə başlayacaq. Həm-
çinin bu il martın əvvəlində mənim iştirakım-
la bölgələrdə açılmış xəstəxanalar da koro-
navirus xəstələrinin ixtiyarına verildi. Qazax, 
Goranboy və Şəmkir şəhərlərində yerləşən ən 
müasir xəstəxanalar koronavirus xəstələrinin 
müalicəsi ilə məşğuldur. Bu üç xəstəxanada 
çarpayıların sayı təqribən 500 ətrafındadır. 
Beləliklə, cəmi bir ay ərzində mindən çox çar-
payılıq, ən müasir standartlara uyğun tibbi 
müəssisələr istifadəyə verildi və orada koro-
navirus xəstələri müalicə alırlar.
Azərbaycan dövlətinin və sahibkarların 
operativ fəaliyyətini nəzərə alaraq, onu da 
bildirməliyəm ki, yaxın zamanlarda Bakı-
da və bir neçə bölgədə müasir xəstəxana-
ların yaradılması nəzərdə tutulur. 
Onu da bildirməliyəm ki, xaricdə yaşayan 
və xaricdə olan Azərbaycan vətəndaşları-
nın ölkəmizə gətirilməsi istiqamətində atı-
lan operativ addımlar nəticəsində böyük 
nailiyyətlər əldə edilib. Bu günə qədər 15 
minə yaxın Azərbaycan vətəndaşı xarici 
ölkələrdən təxliyə edilib və onların böyük 
əksəriyyəti karantinə yerləşdirilib. Hazırda 
karantində qalan vətəndaşların sayı 4500-
dür. Bir sözlə, Azərbaycan dövləti bu cid-
di vəziyyətlə üzləşərək yenə də öz gücünü 
göstərdi. Onu göstərdi ki, bizim əsas və-
zifəmiz xalqımızı, dövlətimizi qorumaqdır. 
Buna nail olmaq üçün istənilən addımların 
atılması mümkündür və biz bunu edirik. 
Onu da bildirməliyəm ki, koronavirus 
xəstəliyi dünya iqtisadiyyatına böyük 
problem yaratdı, bunu artıq dünyanın 
aparıcı maliyyə qurumlarının rəhbərlə-
ri qeyd edirlər. O cümlədən Beynəlxalq 
Valyuta Fondu artıq qeyd edib ki, koro-
navirusun yaradacağı böhran 2008-2009-
cu illərin böhranından daha ağır olacaq.

Azərbaycana gəldikdə, - üstəgəl neftin 
qiyməti demək olar ki, iki dəfədən çox 
düşmüşdür, - koronavirus xəstəliyi bir 
çox iqtisadi və xidmət sahələrinə mənfi 
təsir göstərir, ancaq buna baxmayaraq, o 
sahələrdə çalışan insanların problemləri 
nəzərə alınıb. Mənim göstərişimlə yaradıl-
mış dörd işçi qrupu öz işini demək olar ki, 
böyük dərəcədə yekunlaşdırıb. Mənə mə-
ruzə edilib və göstəriş əsasında Nazirlər 
Kabineti artıq Tədbirlər Planını təsdiq edib. 
İlkin mərhələdə nəzərdə tutulurdu ki, bu 
məqsədlər üçün təqribən 1 milyard manat 
vəsait ayrılsın. Ancaq sonra əlavə hesabla-
malar bunun kifayət etməyəcəyini göstər-
di və ən azı 2,5 milyard manat ayrılacaq ki, 
Azərbaycanda həm iqtisadi sabitlik təmin 
edilsin, məşğulluqla bağlı problemlər öz 
həllini tapsın və həm də bizim makroiqti-
sadi və maliyyə vəziyyətimiz sabit olsun.
Əgər biz koronavirusun ən çox təsir et-
diyi sahələri və eyni zamanda, fərdi sa-
hibkarlıqla məşğul olan insanları nəzərə 
alsaq, 600 min insan bu vəziyyətdən daha 
çox əziyyət çəkir, çünki orada iş yerləri 
bağlanıb. Sahibkarlara mənim çağırışım, 
birmənalı tələbim artıq hər kəsə bəllidir 
ki, bu dövrdə heç bir ixtisara getmək ol-
maz, ancaq biz sahibkarlara da imkan 
yaratmalıyıq ki, onlar da əziyyət çəkmə-
sinlər. Azərbaycan 600 min işçini, o cüm-
lədən fərdi sahibkarı dövlət hesabına ma-
liyyələşdirəcək. Onların əməkhaqlarının 
əhəmiyyətli hissəsini dövlət öz üzərinə 
götürüb və artıq bu ödəmələr başlayır. 
O cümlədən, tələbələrin problemləri, işsiz-
lərə verilən müavinətin həcmi - bütün bun-
lar nəzərə alınır və 2,5 milyard manat bu 
məqsədlər üçün nəzərdə tutulub. Bu, çox 
böyük rəqəmdir. Bir daha demək istəyirəm 
ki, neft gəlirlərimiz azalıb, ancaq insanların 
sağlamlığı, təhlükəsizliyi, rahatlığı və rifahı 
bizim üçün hər şeydən üstündür. Biz bunu 
bir daha nümayiş etdiririk. Bütün Azərbay-
can vətəndaşlarına bir daha çağırış edib 
demək istəyirəm: Məsuliyyətli olun, ni-
zam-intizamı, qaydaları pozmayın, özü-
nüzü, uşaqlarınızı, yaxınlarınızı qoruyun 
ki, biz bu ağır vəziyyətdən az itkilərlə 
çıxa bilək! Biz birlikdə güclüyük! 

Hesabat makroiqtisadiyyat, ma-
liyyə, bank və fiskal sektor, sosi-
al siyasət, sənaye, enerji sektoru, 
kənd təsərrüfatı və ekologiya, 
tikinti və mənzil, kommunal 
təsərrüfat, nəqliyyat, rabitə və 
yüksək texnologiyalar, ticarət 
sahələri, sahibkarlığın inkişafı 

və investisiya siyasəti, region-
ların inkişafı, turizm, elm, təhsil 
və mədəniyyət, səhiyyə, müdafiə 
və təhlükəsizlik, ədliyyə sistemi 
və qanunvericilik, vətandaşlara 
xidmət və sosial innovasiyalar, 
beynəlxalq əlaqələr bölmələrini 
əhatə edəcək. 

Aprelin 9-da Milli Məclisin plenar 
iclasında Baş Nazir Əli Əsədov 

Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ildə 
fəaliyyəti barədə hesabat verəcək

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev aprelin 3-də 
Bakı-Sumqayıt yolunun genişlən-
dirilməsi çərçivəsində görülən iş-
lərlə tanış olub.

O, Moskva prospekti ilə 20 Yanvar 
küçəsinin kəsişməsində tikilən ye-
rüstü piyada keçidinin açılışında 
da iştirak edib.
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Azərbaycan Respubli-
kası Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, 
koronavirus pandemi-
yasına qarşı mübarizə 
sahəsində ölkədə həyata 
keçirilən səhiyyə təd-
birləri çərçivəsində tibb 
müəssisələrinə və tibbi 
avadanlığa artan tələ-

batın qarşılanması və 
infeksiyaya yoluxmuş 
xəstələrin müalicəsinin 
səmərəli təşkili məqsə-
dilə qərara alıram:
1. Hər birində 200 çar-
payı olan modul tipli 6 
(altı) xəstəxananın qu-
raşdırılması məqsədilə 
“Azərbaycan Respubli-
kasının 2020-ci il dövlət 

büdcəsində dövlət əsaslı 
vəsait qoyuluşu (in-
vestisiya xərcləri) üçün 
nəzərdə tutulan vəsai-
tin bölgüsü”nün 1.66-
cı bəndində göstərilmiş 
məbləğin 14,8 milyon (on 
dörd milyon səkkiz yüz 
min) manatı Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyinə ayrılsın.

2. Azərbaycan Respub-
likasının Nazirlər Ka-
bineti bu Sərəncamdan 
irəli gələn məsələləri 
həll etsin.

 İlham Əliyev
Azərbaycan Respubli-

kasının 
Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 aprel 
2020-ci il

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasi-
ya şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov pandemiya 
dövründə işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi ilə bağlı qərarla 
əlaqədar açıqlama yayıb.
Fazil Talıbov açıqlamasında Nazirlər Kabineti 
tərəfindən təsdiq edilmiş Tədbirlər Planında iş-
siz kimi qeydiyyata alınan şəxslərə aprel-may 
aylarında hər ay üçün yaşayış minimumu həc-
mində (190 manat) birdəfəlik ödəmə verilməsi 
ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib:
"Qanuna əsasən, işsiz şəxs – işi və qazancı ol-
mayan, işsiz kimi qeydiyyata alınan, əmək qa-
biliyyətli yaşda olan əmək qabiliyyətli şəxsdir. 
Muzdla (əmək müqaviləsi ilə) işləyənlər; Mül-
ki-hüquqi xarakterli (xidməti) müqavilələrlə 
işləyənlər; Sahibkarlar, mülkiyyətində kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaq payı olanlar, ailə 
kəndli təsərrüfatının üzvləri; əyani təhsil alan 
tələbələr və b. məşğul şəxs sayıldığından işsiz 
şəxs kimi qeydiyyata alına bilməzlər.
Ona görə də, bu kateqoriyadan olan vətəndaş-
lar işsiz şəxs kimi qeydiyyata alınmaq üçün 
müraciət etməməlidirlər.
İşsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərdən isə 
hazırda dövlətdən sosial ödəniş (ünvanlı so-
sial yardım, pensiya, təqaüd, müavinət və s.) 
alanlara birdəfəlik ödəmə verilməyəcək. Bu da 
ödəmənin məhz bu yardıma ehtiyacı olanlara 
ünvanlanması, pandemiya dövründə real ola-

raq zərərçəkən şəxslərə münasibətdə ədalətli 
yanaşmanı təmin etmək məqsədi daşıyır.
Birdəfəlik ödəmə məşğulluq mərkəzlərində 
qeydiyyatda olan işsizlərlə yanaşı, xüsusi ka-
rantin rejiminin tətbiq edildiyi müddət ərzində 
müraciət edərək bu statusu alacaq şəxslərə də 
şamil olunacaq.
Müraciət üçün www.e-sosial.az portalından 
istifadə etmək, "e-xidmətlər" bölməsinə daxil 
olmaq lazımdır.
Məşğulluq Mərkəzlərində pandemiya ilə əlaqə-
dar olaraq vətəndaş qəbulları dayandırılıb, bu 
müraciətlər qəbul olunmur.
Beləliklə, adıçəkilən kriteriyalara uyğun gəl-
məyən şəxslərdən işsiz kimi qeydiyyata alın-
maq üçün elektron müraciət etməməyi xahiş 
edirik. Çünki kütləvi müraciətlər nəticəsində 
elektron sistemlər əlavə yüklənməyə məruz 
qalır, nəticədə müraciətlərin emalında çətin-
liklər yaşanır. Göstəricilərə uyğun gələn və 
işsiz kimi birdəfəlik ödəməni almağa haqqı 
çatan şəxslərə isə təmkinli olmağı tövsiyə edi-
rik. Bildiririk ki, çoxsaylı müraciətlərlə bağlı 
elektron sistemdə yüklənmələrin artmaması və 
müraciətlərə baxılmasında növbəliliyin təmin 
olunması üçün yaxın saatlarda ölkənin şəhər 
və rayonları üzrə müraciət qrafiki açıqlanacaq. 
İşsiz statusuna uyğun gələn şəxslər qeydiyyat-
da olduqları rayon (şəhər) üzrə məhz həmin 
qrafikdə qeyd edilən tarixdə elektron qaydada 
müraciətlərini edə bilərlər".

Bu il Azərbaycanda yeni iqti-
sadi reallıqları özündə əks et-
dirən makroiqtisadi siyasət çər-
çivəsinin hazırlanması nəzərdə 
tutulub.
Bu, Nazirlər Kabinetinin təs-
diq etdiyi, “Koronavirus (CO-
VID-19) pandemiyasının və 
bundan irəli gələrək dünya 
enerji və səhm bazarlarında baş 
verən kəskin dalğalanmaların 
iqtisadiyyata, makroiqtisadi sa-
bitliyə, məşğulluq məsələlərinə 
və sahibkarlıq subyektlərinə 
mənfi təsirinin azaldılması ilə 
bağlı bir sıra tədbirlər haqqın-
da” ölkə prezidentinin 19 mart 
2020-ci il tarixli sərəncamının 

icrası ilə bağlı Tədbirlər Planın-
da öz əksini tapıb.
Sənəddə həmçinin monetar si-
tuasiyadan asılı olaraq sterili-
zasiya portfelinin həcminin ge-
nişləndirilməsi, karantin rejimi 
müddətində pandemiyadan 
zərər çəkmiş sahələrdə fəa-
liyyət göstərən sahibkarların 

öhdəliklərinin tənzimlənməsi 
məqsədilə kredit təşkilatları-
na requlyativ tətilin verilməsi, 
kapitalın hərəkəti və valyuta 
rejiminin effektivliyinin artırıl-
ması istiqamətlərində komp-
leks tədbirlərin görülməsi və 
nəzarətin gücləndirilməsi qeyd 
olunub.

Azərbaycanda sahibkarlıq fəa-
liyyətini (o cümlədən kiçik və 
orta sahibkarlığı) dəstəkləyən 
və dövlət tərəfindən yaradılmış 
bütün maliyyə və təşviq insti-
tutları və fondlarının fəaliyyə-
tinin əlaqələndirilməsi məqsə-
dilə Koordinasiya Şurasının 
yaradılması nəzərdə tutulub.
Nazirlər Kabinetinin təsdiq et-
diyi “Koronavirus (COVID-19) 
pandemiyasının və bundan 
irəli gələrək dünya enerji və 
səhm bazarlarında baş verən 
kəskin dalğalanmaların iqtisa-
diyyata, makroiqtisadi sabit-
liyə, məşğulluq məsələlərinə 
və sahibkarlıq subyektlərinə 
mənfi təsirinin azaldılması ilə 
bağlı bir sıra tədbirlər haqqın-
da” ölkə prezidentinin 19 mart 

2020-ci il tarixli sərəncamının 
icrası ilə bağlı Tədbirlər Pla-
nında öz əksini tapıb.
Planda həmçinin dövlətin ya-
ratdığı maliyyə-təşviq insti-
tutlarının və fondlarının fəa-
liyyəti sahəsində aşağıdakı 
istiqamətlərdə təxirəsalınmaz 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 
qeyd olunub:
– İqtisadiyyat Nazilriyi ya-
nında Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondunun maliyyələşdirmə 
alətlərinin genişləndirilməsi, 
o cümlədən daşınar əmlakın 
girovu əsasında kreditlərin 
verilməsi, zəruri tibbi ləvazi-
mat və avadanlıqların isteh-
salçılarına güzəştli kreditlə-
rin ayrılması, uzunmüddətli 
investisiya tələb edən sahələr 

üzrə kiçik və orta həcmli kre-
ditlər üçün kredit müddətinin 
artırılması;
– İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun kredit faizlərini 
subsidiyalaşdırması və kredit 
zəmanəti alətlərini təkmilləş-
dirməsi, o cümlədən bir kredit 
üzrə zəmanətin kreditə nis-
bətinin yuxarı həddinin artı-
rılması, zəmanət üzrə xidmət 
haqlarının, müvafiq cərimələ-
rin və digər məhdudiyyətlərin 
ləğv edilməsi, faiz subsidi-
yası verilən kreditlərin illik 
faiz dərəcəsinin azaldılması, 
zəmanət ödənişlərinə həddin 
artırılması və zəmanətlərə 
tətbiq olunan komissiyaların 
azaldılması. 

Prezident İlham Əliyevin 19 mart 2020-ci il tarixli 
Sərəncamının icrası ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin 
təsdiqlədiyi Tədbirlər Planında məşğulluğa və so-
sial rifaha dəstək məqsədilə 4 istiqamət üzrə tədbir-
lər əksini tapır. Bu 4 istiqamət üzrə 10 dəstək tədbiri 
1 milyon 900 min vətəndaşı əhatə edir. Həmin istqi-
amətlər üzrə ayrılan vəsait isə 394 milyon manatdır. 
Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri 
Sahil Babayev qeyd edilən Sərəncama əsasən məş-
ğulluğun və sosial rifahın dəstəklənməsi istiqamə-
tində həyata keçirilən tədbirlərlə bağlı aprelin 
7-də keçdirdiyi mətbuat konfransında vurğulayıb. 
Nazir bildirib ki, bu gün ölkədə koronavirus (CO-
VID-19) pandemiyasına qarşı genişmiqyaslı pro-
filaktik və preventiv tədbirlər görülməklə yanaşı, 
pandemiyanın milli iqtisadiyyata ehtimal olunan 
mənfi təsirindən ölkədə yarana biləcək məşğul-
luq problemlərinin və sosial problemlərin həlli is-
tiqamətində də fəal siyasət aparılır. 19 mart 2020-
ci il tarixli Sərəncam da bunun əməli təsdiqidir. 
S.Babayev deyib ki, Tədbirlər Planında məşğullu-
ğun və sosial rifahın dəstəklənməsi istiqamətləri 
üzrə ayrılan 394 milyon manatın 100 milyon manatı 
dövlət büdcəsindən, 203 milyonu Nazirlik yanında 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun, 91 milyon ma-
natı isə İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcəsindən 
ayrılacaq. Qeyd edilən 4 istiqamət - dövlət və özəl 
sektor üzrə işləyənlərə, işsizlərə, həssas qruplar-
dan olanlara dəstəyin göstərilməsini nəzərdə tutur. 
Nazir birinci istiqamət kimi, dövlət sektoru üzrə 
işçilərin əsassız yerə işdən çıxarılmasına, ixtisarına 
yol verilməməsi və məzuniyyətə buraxılan işçilərin 
əməkhaqlarının saxlanması üçün aparılan işləri qeyd 
edib. Bu işlərin həmin sektorda çalışan 910 min işçini 
əhatə etdiyini bildirib. O, həmçinin özəl sektor üzrə 
işçilərin əsassız yerə işdən çıxarılmasına, ixtisarına 
yol verilməməsi məqsədilə müvafiq işlərin görüldü-
yünü, “Əmək müqaviləsi bildirişi” altsistemi üzə-
rindən gündəlik nəzarətin  təmin edildiyini bildirib. 
S.Babayev vurğulayıb ki, martın 23-dən başlanan 
bu nəzarət zamanı müsbət hal kimi, özəl sektorda 
nəinki əmək müqavilələrinin sayında azalma mü-
şahidə edilmədi, hətta bu sektorda əmək müqa-
vilələrinin sayında artım da özünü göstərib. Eyni 
zamanda, özəl sektorda da işəgötürənlər hər han-
sı ixtisara yol vermədilər, öz işçilərini qorumağa 
çalışdılar. Bu istiqamətdə tədbirlər özəl sektorda 
işləyən 690 min insana dəstək məqsədi daşıyır. 
Ötən il haqqı ödənilən 38 min ictimai iş yerinin  yara-
dıldığını deyən nazir bununla yanaşı, aprel-may ay-
larında əlavə olaraq 50 min ödənişli ictimai iş yerinin 
yaradılacağını, gələn həftədən artıq bu iş yerlərinin 
açılacağını qeyd edib. O, həmçinin özünüməşğulluq 
proqramının genişləndirilməsi işlərinin aparıldığı-
nı, bu il 11 min nəfərin proqrama cəlb ediləcəyini, 
işsizlikdən sığorta ödənişi üzrə sistemin əhatə da-
irəsinin genişləndirilməsinin nəzərdə tutulduğunu, 
əmək müqaviləsinin müddəti bitmiş şəxslərə də bu 
sistemin şamil olunacağını, ümumən  bu il həmin 
sistemin azı  20 min şəxsi əhatə edəcəyini bildirib. 
Nazir daha bir mühüm sosial müdafiə istiqamə-
ti kimi, işsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərə ap-
rel-may aylarında hər ay üçün yaşayış minimumu 
həcmində (190 manat) birdəfəlik ödəmə veriləcəyi-
ni deyib. Bildirib ki, bunun üçün 70 milyon manat 
ayrılıb. İşsiz şəxslər işi və qazancı olmayan, işsiz 
kimi qeydiyyata alınan, əmək qabiliyyətli yaşda 
olan əmək qabiliyyətli şəxslərdir. Muzdla (əmək 
müqaviləsi ilə) işləyənlər, mülki-hüquqi xarakter-
li (xidməti) müqavilələrlə işləyənlər, sahibkarlar, 
mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 

payı olanlar, ailə kəndli təsərrüfatının üzvləri, 
əyani təhsil alan tələbələr və b. məşğul şəxs sa-
yılırlar və işsiz şəxs kimi qeydiyyata alınmırlar. 
S.Babayev işsiz kimi qeydiyyata alınmaq üçün 
vətəndaşlara yaradılan elektron xidmətlərdən bəhs 
edib. Bildirib ki, “ASAN login” və elektron imza 
ilə yanaşı, bu vasitələrə malik olmayanlar üçün 
onlayn müraciət imkanı da yaradılıb. Yəni həmin 
şəxslərin də onlayn müraciət vasitəsilə təqdim et-
dikləri məlumatlar əsasında məşğulluq xidməti-
nin əməkdaşları onların e-sosial.az portalında işsiz 
kimi qeydiyyatdan keçirilməsini təmin edəcəklər. 
Birdəfəlik ödəmənin dövlət tərəfindən sosial ödə-
niş (pensiya, müavinət, təqaüd, subsidiya və s.) 
alan insanlara və ailələrə verilməyəcəyini qeyd 
edən nazir bildirib ki, bu ödəmənin mahiyyə-
ti – yardımdan kənarda qalan insanlara, ailələrə 
dəstək verilməsi, ayrılan maliyyə resurslarının ün-
vanlılıq prinsipi ilə, dəstəyə ehiyac duyan ailələrə 
yönəldilməsi, səmərəli istifadəsidir.  Əgər ailənin 
bir üzvü əmək haqqı, pensiya və s. ödəniş alırsa, 
ailənin digər üzvü işsiz olsa da, artıq bu birdəfə-
lik ödəməni almayacaq. Ödəmə onu almaq üçün 
ailədə iki və daha artıq şəxsin işsiz olmasına rəğ-
mən, yalnız bir şəxsə ödəniləcək. Həmçinin bir-
dəfəlik ödəmə nağdsız qaydada, bank vasitəsilə 
vətəndaşlara çatdırılacaq. Bank kartı varsa,  bank 
hesabına köçürüləcək, yoxdursa, ən yaxın bank-
da öz şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə alacaq. 
Nazir diqqətə çatdırıb ki, işsiz kimi qeydiyyata 
alınmaqdan ötrü e-qaydada edilən müraciətlərin 
təhlili göstərir ki, 60 faiz hallarda bu müraciətlər 
qanunvericiliklə işsiz statusuna uyğun olmayan-
lar (hətta faktiki iş yeri, qazancı olanlar) tərəfin-
dən edilir. Yaxud faktiki sosial döənişlə təmin 
olunanlar tərəfindən bu müraciətlər olunur. Ona 
görə də vətəndaşlar bu barədə məlumatlı olma-
lıdırlar və bu ödəməni almaq üçün haqqı çatma-
yan şəxslər elektron sistemə müraciətlər edərək 
bu sistemdə əlavə yüklənmələr yaratmasınlar. 
S.Babayev həmçinin, bildirib ki, işsiz kimi qey-
diyyata alınmaq üçün müraciətlərin edilməsin-
də tələskənliyə də ehtiyac yoxdur, karantin reji-
mi dövründə bütün müraciətlər qəbul olunacaq, 
haqqı çatan hər kəsə bu birdəfəlik ödəmə veriləcək. 
Nazir eyni zamanda, ünvanlı dövlət sosial yardı-
mı sisteminin sadələşdirilməsi nəticəsində bu yar-
dımı alan ailələrin sayının da 7 min ailə artaraq 
78 minə çatdığını (330 min ailə üzvü) qeyd edib. 
Digər istiqamətlərdə aparılan işləri də diqqətə çat-
dıran Sahil Babayev jurnalsitlərin suallarını cavab-
landırıb.



39-15 aprel 2020-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev martın 31-də İqtisadiyyat 
naziri Mikayıl Cabbarovu qəbul edib.
Ölkəmizdə koronavirusa qarşı müba-
rizə sahəsində görülən tədbirlərdən 
danışan Prezident İlham Əliyev deyib:
-Koronavirusa qarşı mübarizəni daha 
da səmərəli aparmaq üçün bu gündən 
etibarən yeni məhdudlaşdırıcı qayda-
lar qüvvəyə mindi. Əminəm ki, bütün 
vətəndaşlar bu qaydalara əməl edə-
cəklər. Yeni məhdudlaşdırıcı tədbirlə-
rin əsas məqsədi bu mübarizədə daha 
da səmərəli addımların atılmasıdır 
və yoluxma hallarının dinamikasının 
azaldılmasıdır. Dövlət tərəfindən qə-
bul edilmiş bütün qərarlara və atılmış 
addımlara baxmayaraq, əfsuslar olsun 
ki, dinamika artır və bunun əsas səbəbi 
bəzi vətəndaşların məsuliyyətsizliyi-
dir. Çünki Azərbaycan dövləti bu faciə 
ilə mübarizədə qabaqlayıcı tədbirlərin 
görülməsi nəticəsində ilkin mərhələ-
də böyük uğurlar əldə edib və bu gün 
də digər ölkələrlə müqayisədə Azər-
baycanda vəziyyət daha əlverişlidir. 
Ancaq buna baxmayaraq, artıq daxili 
yoluxma halları vüsət alır və beləliklə, 
yoluxan insanların sayı artmaqdadır. 
Azərbaycan dövləti bütün lazımi təd-
birləri görübdür. Biz bəri başdan bütün 
quru sərhədlərimizi bağladıq, karantin 
rejimini tətbiq etdik, bütün məktəblər, 
uşaq bağçaları, ali məktəblər, ictimai 
iaşə obyektləri bağlandı, aviareyslə-
rimizin sayı kəskin azaldı və hazırda 
cəmi iki beynəlxalq aviareys təşkil edi-
lir, özü də həftədə bir dəfə. Beləliklə, 
bu xəstəliyin yayılmasına qarşı çox 
önəmli tədbirlər görüldü və xaricdən 
gələn vətəndaşların bu xəstəliyin ya-
yılmasında rolu kəskin azaldı. 
Təbii ki, bu pandemiya bütün dünya-
nın iqtisadi inkişafına böyük zərbə 
vurub. Artıq dünyanın aparıcı ma-
liyyə qurumları açıq bəyan edirlər 
ki, pandemiya nəticəsində yaşana 
biləcək böhran 2008-2009-cu illərin 
böhranından daha da ağır olacaqdır. 
Eyni zamanda, dünya bazarlarında 
neftin qiymətinin kəskin aşağı düş-
məsi, demək olar ki, 2 dəfədən çox 
aşağı düşməsi, bizim iqtisadiyyatımı-
za da böyük problemlər yarada bilər 
və təbii ki, bizim gəlirlərimiz azalır. 
Buna baxmayaraq, bu ilin dövlət büd-
cəsinin icrası ilə bağlı bir daha demək 
istəyirəm ki, heç bir problem olma-
malıdır. 
Bizim builki iqtisadi dinamikamız 
çox müsbət idi. Yanvar-fevral ayların-
da ümumi daxili məhsul 2,8 faiz art-
mışdır, qeyri-neft sektorunda 6,7 faiz, 
qeyri-neft sənaye sahəsində 21,7 faiz 
artmışdır. İnflyasiya cəmi 2,8 faiz, əha-
linin gəlirləri isə 9 faiz olmuşdur, yəni, 
gəlirlər inflyasiyanı üstələmişdir. Eyni 
zamanda, vergi və gömrük orqanları 2 
ayda dövlət büdcəsinə böyük məbləğ-
də vəsait daxil etmişdir. Vergi orqanla-
rı büdcəyə 170 milyon manat, gömrük 
orqanları isə 80 milyon manat vəsait 
daxil etmişdir. Əlbəttə, bizim ümidlə-
rimiz ondan ibarət idi ki, il boyunca bu 
dinamika özünü saxlayacaq, beləliklə, 
büdcəmizə əlavə gəlirlər gələcək və 
bunun hesabına əlavə sosial proqram-
ların icrası mümkün olacaq.
Bu pandemiyanın iqtisadi və sosial fə-
sadlarını minimuma endirmək üçün 
mənim qərarımla Nazirlər Kabinetinə 
1 milyard manat vəsait ayrıldı. Mənim 
qərarımla dörd işçi qrupu yaradıldı. 
Bu işçi qrupların əsas fəaliyyət dairəsi 
məşğulluq məsələlərini təhlil edib tək-
lif verməkdir, iqtisadi sabitliyi, iqtisadi 
inkişafı təmin etməkdir, makroiqtisadi 
sabitliyi qorumaqdır və bizim maliyyə 
vəziyyətimizi təhlil edib ilin sonuna 
qədər bu sahədə də lazımi əlavə tədbir-
lərin görülməsindən ibarətdir. Əlbəttə 
ki, biz, ilk növbədə, koronavirusdan 
ən çox əziyyət çəkən sahələrdə fəaliy-
yət göstərən sahibkarlıq subyektlərini 
diqqət mərkəzinə aldıq. Biz, ilk növ-
bədə, bu sahibkarlıq subyektlərində 
işləyən insanların maliyyə vəziyyətini 
nəzərə almalıyıq. Çünki indi İqtisadiy-
yat Nazirliyi tərəfindən mənə təqdim 

edilən arayışda göstərilir ki, bu vəziy-
yətdən hansı sahələr daha çox əziyyət 
çəkib və bu sahələrdə 300 mindən çox 
insan çalışır. Əlbəttə ki, onların maddi 
vəziyyəti bizi narahat edir. Biz onla-
ra dəstək göstərməliyik. Mənim Fər-
manımla yaradılmış Koronavirusla 
Mübarizəyə Dəstək Fonduna bu günə 
qədər 100 milyon manatdan çox vəsait 
daxil edilib və bunun cəmi 20 milyonu 
Prezidentin Ehtiyat Fondundan kö-
çürülüb. Bu, onu göstərir ki, vəsaitin 
böyük hissəsi sahibkarlar tərəfindən 
verilmiş ianələrdir və sahibkarlar bu 
məsələ ilə bağlı həmrəylik göstərirlər. 
Əminəm ki, işçilərin ixtisar edilməmə-
si çağırışım da əlbəttə, nəzərə alınacaq 
və alınmalıdır. Ancaq, eyni zamanda, 
aydın məsələdir, bir çox sahələr və 40 
mindən çox sahibkarlıq subyekti, indi 
demək olar ki, fəaliyyət göstərmir, 
yaxud da, məhdud çərçivədə fəaliyyət 
göstərir. Dövlət onlara kömək göstər-
məlidir. Ona görə göstəriş verilmişdir 
ki, həm bu sahibkarlıq subyektlərində 
muzdla işləyən insanların sosial təmi-
natı, eyni zamanda, fərdi sahibkarla-
rın fəaliyyəti nəzərə alınsın. Onların 
da sayı təqribən 300 minə yaxındır. Bu 
göstərişlər İqtisadiyyat Nazirliyinə ve-
rilibdir. 
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabba-
rov: Son günlər, həftələr ərzində Siz, 
ölkənin Birinci vitse-prezidenti bizə 
istiqamət verdiniz, bu qeyri-adi vəziy-
yətdə hər bir qərarın gündəlik və vax-
tında verilməsinə imkan yaratdınız.
Sizin tapşırığınıza uyğun olaraq biz 
işçi qruplarda fəaliyyəti həyata ke-
çirərək dörd işçi qrupunun rəhbərləri 
ilə müntəzəm məsləhətləşmələr apa-
rarkən hökumətin, Baş Nazirin ümumi 
koordinasiyası ilə, həmçinin nazirlik-
lər, komitələr, özəl sektor, Azərbaycan 
Banklar Assosiasiyası, Mərkəzi Bank, 
kiçik və orta biznesin nümayəndələri 
və İnkişaf Agentliyi, o cümlədən Sahi-
bkarlar Konfederasiyasının nümayən-
dələrini cəlb edərək tutarlı bir proqram 
hazırlamağa cəhd etdik. Çərçivə müəy-
yənləşərkən Siz işçi qaydada, həmçinin 
ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını 
qarşımızda bir hədəf kimi qoydunuz 
və proqramların yekunlaşması prosesi 
məhz həmin məsləhətləşmələr çərçivə-
sində nəzərdə tutulur.
Bu günədək istiqamətlər olaraq Siz 
qeyd etdiyiniz kimi, pandemiya-
dan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət 
göstərən 44 min sahibkarlıq subyek-
tində çalışan 304 min muzdlu işçinin 
əməkhaqlarının ödənilməsi üçün bir-
başa maliyyə dəstəyi proqramı diqqə-
tinizə təqdim edilir. Pandemiyadan 
zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət 
göstərən 292 min fərdi mikrobiznes su-
byektinə və fərdi sahibkarlara maliyyə 
dəstəyi proqramı. Hər iki proqramın 

başlıca şərti və çərçivəsi iş yerlərinin 
azaldılmamasına yönəldilib. Bu proq-
ramlar fərqli auditoriyalara - işçilərə və 
sahibkarlara ünvanlansa da, yanaşma 
olaraq birbaşa maliyyə dəstəyi təmin 
edir. Bu dövrdə qısamüddətli likvidli-
yi olmayan sahibkarlara, müəssisələrə 
öz fəaliyyətini davam etdirməyə, onla-
rın bir çox hallarda demək olar ki, əsas 
xərci olan işçilərin, muzdlu işçilərin 
əməkhaqqı xərcinin əhəmiyyətli hissə-
sinin ödənilməsi təklif olunur.
Üçüncü proqram pandemiyadan zə rər 
çəkmiş sahələrdə fəaliyyət gös tərən sa-
hibkarlıq subyektlərinə vergi güzəştlə-
ri, imtiyazları və tətilləri proqramıdır. 
Bu, əhatəli proqramdır. 
Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələr-
də fəaliyyət göstərən sahibkarlıq 
subyektlərinə yeni verilən bank kre-
ditləri üzrə kredit zəmanəti dəstəyi 
proqramı da tapşırığınızla hazırlanıb. 
Bu proqramın həcmi 500 milyon ma-
nat təşkil edir. 
Digər tərəfdən, başqa bir proqramı - 
beşinci proqramı da diqqətinizə mə-
ruzə edirəm. Bu, pandemiyadan zərər 
çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən 
sahibkarlıq subyektlərinin mövcud 
kredit portfeli üzrə kredit zəmanət 
dəstəyi proqramıdır. Bu, daha da bö-
yük həcmdə olan - 1 milyard manatlıq 
bir proqramdır. Burada başlıca hədəf 
həm biznes subyektlərimizə dəstək 
verməkdir, eyni zamanda, bizim üçün 
zəruri, çox vacib və əhəmiyyətli olan 
maliyyə-bank sektorunun kredit port-
felinin sağlamlığının qorunub təmin 
edilməsidir.
Altıncı istiqamət olaraq əhalinin mad-
di vəziyyətinin dəstəklənməsi üçün so-
sial paket Sizə ayrıca təqdim ediləcək. 
Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna 
aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələ-
rin təhsil haqqı xərclərinin ödənilmə-
sinə dəstək proqramının müzakirəsi 
gedir. Demək olar ki, bugünkü işlər bu 
mərhələdədir.
Həmçinin ipoteka və kredit zəmanət 
mexanizminə maliyyə dəstəyi proqra-
mı səkkizinci istiqamət kimi müəyyən-
ləşdirilib. Bu proqramın həm tikinti 
sahəsinin fəallığının davam etdirilmə-
sinə, genişləndirilməsinə, həm də əha-
li üçün hər zaman vacib olan mənzil 
probleminin həllinə böyük töhfə verə-
cəyini güman edirik.
Doqquzuncu proqramın istiqaməti 
əhalinin kommunal ödənişlərə, ilk 
növbədə, elektrik enerjisinə mövsü-
mü nəzərə alaraq dəstək proqramıdır. 
Sizin tapşırığınızla biz bunu təhlil et-
mişik ki, insanlar evdə daha çox vaxt 
keçirdiyinə görə elektrik enerjisi sər-
fiyyatı artır. Burada biz limitlərin ge-
nişləndirilməsini diqqətinizə təqdim 
edəcəyik.
Nəhayət, bizim bir sıra həyati vacib 

sərnişindaşıma fəaliyyəti ilə məş-
ğul olan şirkətlərimiz, dövlət və özəl 
şirkətlərimiz obyektiv səbəblərə görə, 
- Siz də artıq bunu qeyd etdiniz, - fəa-
liyyətini demək olar ki, dayandırıb, 
yaxud dondurub. Bu müəssisələrlə də 
bağlı məqsədli proqram hazırlanıb.
Prezident İlham Əliyev: Hesab edirəm 
ki, bu genişmiqyaslı iqtisadi və sosial 
paket həm iqtisadi sahədə artan dina-
mikaya müsbət təsir göstərəcək, eyni 
zamanda, həssas təbəqəyə aid olan 
vətəndaşları bu böhrandan qoruyacaq-
dır. Bizim əsas məqsədimiz, ilk növ-
bədə, vətəndaşların təhlükəsizliyidir, 
sağlamlığıdır və onların rifahıdır. 
Bank sektorunun sağlamlaşdırılması 
istiqamətində bütövlükdə ilin əvvə-
lindən addımlar atılır və bu məsələ 
ilə bağlı bir neçə müşavirə də keçiril-
mişdir. Hesab edirəm ki, hətta pande-
miya ilə əlaqəsi olmayan sahələrdə də 
islahatlar dərinləşməlidir və bunu biz 
təmin edəcəyik. Kredit zəmanət təklifi 
də hesab edirəm ki, çox vaxtında veril-
miş təklifdir. Biz bunu mütləq nəzərə 
alacağıq.
Sosial sahəyə gəldikdə, keçən il Azər-
baycan dövləti öz niyyətini və addım-
larını nümayiş etdirib. Keçən il misli 
görünməmiş sosial paket icra edildi, 
4,2 milyon insan bu təşəbbüsdən fay-
dalandı. Minimum əməkhaqqı təx-
minən 2 dəfə, minimum pensiya 70 
faiz, müavinətlər 50 faiz və bəzi müa-
vinətlər 2 dəfə artırılmışdır. Bu, in-
sanların yaşayış səviyyəsinə çox müs-
bət təsir göstərmişdir. 
Bu gündən etibarən qüvvəyə minmiş 
qaydalar əminəm ki, müsbət dinami-
kanı gücləndirəcək. Eyni zamanda, çox 
geniş iqtisadi paket artıq məruzə edildi 
və yaxın günlərdə bunun icrası nəzərdə 
tutulur, həmçinin sosial paket. İşləyən 
vətəndaşların işlərini itirməməsi üçün 
sahibkarlara çağırış və nəinki çağırış, 
eyni zamanda, sahibkarlara dəstək. 
Eyni zamanda, bizim ümumi iqtisadi 
inkişafla bağlı nəzərdə tutulan islahat-
larımız da dərinləşməlidir. Pandemiya 
burada bizə maneçilik törətməməlidir, 
vaxt itirməməliyik. Bizim əsas məqsə-
dimiz, - mən bu vəzifəni İqtisadiyyat 
Nazirliyi qarşısında qoymuşdum, - 
kölgə iqtisadiyyatının miqyasının da-
raldılmasıdır. 
Bu ili çox gözəl başlamışdıq. İki ayda 
250 milyon manatdan çox gəlir olmuş-
du. Nəyin hesabına? Kölgə iqtisadiy-
yatına qarşı mübarizə hesabına. Bu 
proses davam etdiriləcəkdir. Bir daha 
özəl sektorun nümayəndələrinə müra-
ciət etmək istərdim və artıq mən bunu 
bir neçə dəfə demişəm ki, biz köklü is-
lahatlar aparırıq. Bu, kölgə iqtisadiyya-
tının sonu deməkdir. 
Bir çox sahibkarlar artıq kölgə iqtisa-
diyyatından çıxıb və ağ iqtisadiyyatda 

fəaliyyət göstərir, dövlətin vergisini 
ödəyir, qeyri-formal məşğulluğu öz 
gündəliyindən çıxarıbdır. Amma elə 
sahibkarlar var ki, hələ də hesab edir-
lər, köhnə qayda ilə işləyəcəklər. Mən 
onlara birmənalı demək istəyirəm ki, 
bu, keçməyəcək və heç kim onlara 
kömək etməyəcək. Heç kimə güzəşt 
yoxdur. 
Kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı nə deyə 
bilərsiniz. İndiyədək görülmüş işlər 
hansı nəticə verir və əlavə hansı işlər 
görülməlidir, bu barədə də məruzə 
edin.
Mikayıl Cabbarov:  Siz 2020-ci il 19 
mart tarixli Sərəncamınızla, həmçinin 
bizim qarşımızda hədəf qoymuşdunuz 
ki, biz ortamüddətli iqtisadi proqramı 
və strategiyanı da hazırlayıb təqdim 
edək. Diqqətinizə məruzə edirəm ki, 
onun da konturları müəyyənləşdirilib. 
İlk növbədə, ağ formal iqtisadiyyatın, 
rəqabətədavamlı və dayanıqlı iqtisa-
diyyatın qurulması bütün təklif olunan 
tədbirlərdə hədəf olaraq qırmızı xətt 
kimi keçir. İqtisadiyyatımızın ixrac yö-
nümlülüyünü saxlamaqla və genişlən-
dirməklə daxili istehsal və istehlakın 
həvəsləndirilməsinə yönəlmiş tədbir-
lər daha geniş yer alır. Vurğuladığınız 
kimi, məşğulluğun qorunmasını və 
genişləndirilməsini başlıca vəzifəmiz 
kimi görürük.
Neft-qaz gəlirlərinin əvəz edilməsinə 
yönəlmiş siyasəti həyata keçirmək niy-
yətindəyik. Spesifik olaraq kölgə iqti-
sadiyyatı mövzusu da müzakirə edilib-
dir. Bu müzakirələr zamanı istər özəl 
sektor nümayəndələri, istər bank sek-
torunun nümayəndələri, Azərbaycan 
Banklar Assosiasiyasının təmsilçiləri 
kölgə iqtisadiyyatının azaldılması və 
aradan qaldırılması prosesində vacib 
bir alətin, kapital və əmlak amnistiya-
sının baxılması vəsatətini qaldırıblar. 
Bizim operativ məlumata əsasən döv-
lət vergi xidmətinin xətti ilə proqnoz 
tam yerinə yetirilibdir və Azərbaycan 
Respublikasının büdcəsinə təxminən 
200 milyon manat ətrafında proqnoz-
dan artıq yığılmış vəsaitin təmin olun-
ması gözlənilir.
Əsas istiqamətlər olaraq biz, həmçi-
nin keçən ildən Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondunun ödənişlərinin yığımını hə-
yata keçiririk. Bu istiqamət üzrə də bi-
rinci rüb ərzində ünvanlı dövlət sosial 
müdafiə fonduna təxminən 120 milyon 
manat daha çox vəsait yönəldilib. 
Təbii olaraq Azərbaycanın ixrac poten-
sialının artırılmasına, genişlənməsinə, 
eyni zamanda, bölgələrdə daha çox iş 
yerlərinin yaradılmasına, onların müa-
sirləşdirilməsinə və sənaye potensia-
lının gücləndirilməsinə xidmət edən 
dağ-mədən sənayesi istiqamətində də 
bir sıra layihələr hazırlanır. 
Prezident İlham Əliyev:  Qeyd etdiyi-
niz sahələr bizim üçün həmişə prioritet 
olub. İndiki şəraitdə bu sahələrin inki-
şafı, əlbəttə, bizə müəyyən dərəcədə 
imkan verəcək ki, neftdən əldə edilə-
cək gəlirləri biz müəyyən dərəcədə 
qeyri-neft sektoru hesabına əvəzləyə 
bilək. Halbuki, bu da həqiqətdir ki, neft 
sektoru bizim iqtisadiyyatımız üçün 
əsas sektor olaraq qalır. Ancaq digər 
sektorlar, qeyri-neft iqtisadiyyatımı-
zın inkişafı prioritetdir. Hesab edirəm 
ki, ixracyönümlü məhsulların isteh-
salı artırılmalı, sahibkarlıq subyektlə-
rində sertifikatlaşma prosesi davam 
etdirilməlidir ki, bizim məhsullarımız 
həm daxili, həm də xarici bazarlarda 
rəqabətqabiliyyətli olsun. Əlbəttə ki, 
daxili istehlak daxili istehsal hesabına 
stimullaşdırılmalıdır. Eyni zamanda, 
bizim ixracımızı və özümüzü təmi-
netmə imkanlarımızı təhlil edərkən 
mütləq Azərbaycanda istehsal olunan 
malların xarici komponentinin faizi də 
nəzərə alınmalıdır. Çünki bəzi hallarda 
xarici xammal böyük paya gəlib çıxır. 
İqtisadiyyat Nazirliyi bu istiqamətlər 
üzrə fəal işləyir, bu işləri davam etdi-
rin. Hesab edirəm ki, bütün bu işləri 
düzgün qura bilsək, - mən buna şübhə 
etmirəm, - biz bu çətin sınaqdan da 
şərəflə çıxa biləcəyik.
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Məlum olduğu kimi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi koronavirus infeksiya-
sının (COVİD-19) iqtisadiyyata 
vurduğu ziyanın minimuma endi-
rilməsi üçün təkliflər planını hazır-
layaraq  Nazirlər Kabinetinə təqdim 
etmişdir. Bu planla bağlı banker.
az millət vəkili, akademik Ziyad 
Səmədzadənin rəyini almışdır.
Ziyad Səmədzadə: “Azərbaycan hö-
kuməti ölkədə makroiqtisadi sabitli-
yi qorumaq, pandemiya nəticəsində 
iqtisadiyyata dəyən ziyanın minimu-
ma endirilməsi üçün ciddi sistemli 
tədbirlər həyata keçirir. Təbii ki, bu, 
heç də asan deyildir. Çünki neftin 
qiymətinin 2 dəfədən artıq aşağı düş-
məsi, iqtisadiyyatın bir çox sahələ-
rində fəaliyyətin dayandırılması, xa-
rici iqtisadi əlaqələrin xeyli dərəcədə 
zəifləməsi ölkədəki iqtisadi ahəng-
darlığa bu və ya digər dərəcədə təsir 
göstərib”.
O, həmçinin bildirmişdir ki, martın 
31-də Prezident İlham Əliyev İqtisa-
diyyat naziri Mikayıl Cabbarovu qə-
bul edərkən bir daha vurğulamışdır 
ki, Azərbaycan dövlətinin ildən-ilə 
artan imkanları, cəmiyyətdə yaran-
mış sağlam əhval-ruhiyyə ilə pan-
demiyaya qarşı ciddi mübarizənin 
aparılması istiqamətində konkret nə-
ticələr əldə olunacaq. “Ölkədə makro 
iqtisadi sabitliyi qorumaq məqsədi 
ilə sosial iqtisadi proqramların həya-
ta keçirilməsi üçün malik olduğumuz 
bütün imkanlardan istifadə edilməli-
dir. Bilirsiniz ki, cənab Prezidentin 
19 mart 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə 
ölkədə koronavirus pandemiyasının 
ölkə iqtisadiyyatına, makroiqtisadi 
sabitliyə, məşğulluq məsələlərinə və 
sahibkarlıq subyektlərinə mənfi tə-
sirinin azaldılması ilə bağlı konkret 
tədbirlər planının hazırlanması üçün 
ölkədə 4 işçi qrupu yaradılmışdır. Bu 
işçi qrupuna ölkənin iqtisadi struk-
turlarının başçıları rəhbərlik edir. O 
işçi qruplarından birinə də İqtisadiy-
yat naziri Mikayıl Cabbarov rəhbərlik 
edir. O, 31 mart tarixində cənab Pre-
zindentin qəbulunda olarkən görül-
müş işlər haqqında məlumat verərək 
bildirmişdir ki, Prezidentin tapşırığı-
na əsasən, konkret tədbirlər planı ha-
zırlanaraq hökumətə təqdim edilib”, 
– deyə millət vəkili əlavə edib.

“Qeyd olunan tədbirlər planı ilə mən 
də bir iqtisadçı kimi tanış olmuşam və 
bildirmək istərdim ki, tədbirlər planı 
kifayət qədər sistemli yanaşma, dərin 
təhlillər və araşdırmalar nəticəsində 
aparılmışdır. Əldə olunan nəticələr 
real və Azərbaycanın gələcəkdə inki-
şaf imkanlarının genişləndirilməsinə 
yönələn tədbirlərdir. Görülən işlərin 
miqyası çox geniş və əhatəlidir”, - 
deyən Z.Səmədzadə onu da bildirib 
ki,   “Tədbirlər planı 9 proqramdan 
ibarətdir. İlk növbədə, dəstək proq-
ramının maliyyə tutumu barədə 
onu demək istərdim ki, dövlət tərə-
findən ölkə iqtisadiyyatının aparıcı 
sahələrinə -  pandemiyadan əziyyət 
çəkən, zərər görən sahələrə dəstəyin 
həcmi 2.5 mlrd. manat təşkil edir və 
bu, kifayət qədər böyük bir məbləğ-
dir. Hesab edin ki, bu, bizim döv-
lət büdcə gəlirlərinin 10%-ni təşkil 
edir. Baş verən pandemiyaya dövlət 
büdcəsinin 10%-nin ayrılması dəy-
miş zərərin həcmindən, həmçinin 
bu zərəri qarşılamaq üçün Azər-
baycan dövlətinin imkanlarından 
xəbər verir. Beynəlxalq Valyuta 
Fondu (BVF) koronavirusun geniş 
vüsət aldığı ölkələrə çox sərt şərtlər-
lə kreditlər təklif edir. Azərbaycan 
dövlətinin dəymiş zərəri öz valyuta 
ehtiyatları, iqtisadi gücü hesabına 
qarşılamasını bizim son 15 ildə əldə 
etdiyimiz uğurların məntiqi nəticə-
si hesab etmək olar”.
“Təklif olunmuş dövlət proqramının 
əsas bölmələrindən biri də təbii ki, 
şəffaf fəaliyyət göstərən sahibkarla-
ra dövlət dəstəyinin göstərilməsidir. 
Ümumiyyətlə, son illər Azərbaycanda 
kölgə iqtisadiyyatına qarşı aparılan 
tədbirlərə xüsusi yer verilmiş, xey-
li işlər görülmüşdür. Bu istiqamətdə 
xüsusilə sahibkarlarla muzdlu işçilər 
arasında olan münasibətlərə diqqət 
ayrılmış və bunun nəticəsi olaraq 
iki subyekt arasında bağlanan əmək 
müqavilələrinin sayı xeyli artmışdır. 
Dövlət proqramı çərçivəsində bu sa-
hibkarlara işçilərinin əməkhaqlarının 
bir hissəsinin ödənilməsində yardım 
ediləcəkdir. Bu da, öz növbəsində, 
qeyri-dövlət sektorunda çalışan iş-
çilərin 45%-ni, yəni 300 mindən ar-
tıq insanı əhatə edəcəkdir. Bu he-
sablamalarda orta əməkhaqqı əsas 

meyar olaraq götürülüb və onun 
50%-i işləməyən, baş verən proseslər 
nəticəsində məcburi işlərindən qalmış 
insanların əməkhaqlarının əlavə şək-
lində ödənilməsinə sərf ediləcəkdir”, 
- Z.Səməd zadə deyib.
O, “Azərbaycanda pandemiyanın tə-
sir etdiyi əsas 20 sahə vardır ki, on-
ların bəzilərinə təsir 100% həcmində 
olmuşdur. Bu sahələrə turizm, icti-
mai iaşəni  aid etmək olar. Nazirlər 
Kabinetinin xüsusi qərarına əsasən, 
bu sahənin fəaliyyəti, demək olar 
ki, tam dayandırılmışdır. Amma bu-
nunla yanaşı, elə sahələr də vardır 
ki, onlara pandemiyanın təsiri 70% 
həcmində müəyyən edilmişdir. Bu 
sahələrdə çalışan 300 mindən ar-
tıq mikro və fərdi sahibkarlara da 
yardımların göstərilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Ən vacib məqamlar-
dan biri də odur ki, bizneslərə vergi 
güzəştlərinin edilməsi nəzərdə tu-
tulub. Hazırda İqtisadiyyat Nazirli-
yi, Sahibkarlar Konfederasiyası və 
digər qurumlar bu güzəştlərin miq-
darını, istiqamətlərini dəqiqləşdirir 
və yaxın zamanda onların açıqlan-
ması nəzərdə tutulub. Bildiyimiz 
kimi, Azərbaycanda biznes mühiti 
ildən-ilə yaxşılaşmaqda idi və biz-
dən asılı olmayan səbəblərdən, yəni 
pandemiya səbəbindən bu mühitin 
pisləşməsinə görə dövlətin biznes-
lərə belə bir yardım etməsi çox cid-
di addımdır və bunun hesabına biz 
biznes mühitimizi qoruyub saxlaya 
biləcəyik”, - deyə vurğulayıb.
Millət vəkili onu da bildirib ki, şüb-
həsiz, vergi ödəyicilərinin banklarda 

olan biznes krediti ödənişlərinə də 
dəstək veriləcəkdir: “Mən dəfələrlə 
qeyd etmişəm ki, ölkə iqtisadiyya-
tının gələcək inkişafını təmin edə-
cək ən başlıca amillərdən biri bank 
sektorunda sağlamlaşdırma işlərinin 
genişləndirilməsidir. Cənab prezi-
dent hər dəfə bildirir ki, real sekto-
ra bankların dəstəyi artmalıdır. Belə 
bir şəraitdə dövlət bir çox məsələlə-
ri öz üzərinə götürür. Dövlət başçı-
sının hökumətə və Mərkəzi Banka 
tapşırığına əsasən, kreditlərin xeyli 
hissəsi real sektora ayrılmalıdır, bu 
sektora kreditlərin ayrılması prose-
si təkmilləşməlidir, kredit faizləri 
aşağı düşməlidir. İqtisadiyyat Na-
zirliyinin verdiyi təkliflərdə biznes 
kreditlərinin maksimal həddi 15% 
qədər müəyyən edilmişdir ki, bunun 
da 7,5%-i gələcəkdə dövlət büdcəsi 
hesabına ödəniləcəkdir. Həmçinin 
onu da qeyd etməliyik ki, real sekto-
ra ayrılan kreditlərin 60%-ə qədərinə 
dövlət tərəfindən dəstək veriləcək-
dir. Təbii ki, bu, dövlət üçün əlavə 
yükdür, lakin bu ağır dövrdə biz 
sahibkarların yanında olmalıyıq ki, 
sahibkarlar da yaradılmış bu imkan-
dan səmərəli istifadə edə bilsinlər, 
ayrılmış kreditlərin geri qaytarıl-
ması istiqamətində öz səylərini əsir-
gəməsinlər. Odur ki, qeyd olunan 
məsələlərin İqtisadiyyat nazirliyinin 
hazırladığı təkliflər planında xüsusi 
yer alması diqqətəlayiqdir”.
Karantin dövrünün qaydalarına ri-
ayət edərək vətəndaşların evdə qal-
masının vacib məsələlərdən biri ol-
duğunu bildirən akademik,  “Bütün 

televiziya, radio və digər media re-
sursları cənab Prezidentin tövsi-
yələrini əsas tutaraq, vətəndaşları 
evdə qalmağa çağırırlar. Çünki bu 
virus insan kontaktlarının artması 
ilə, həndəsi silsilə şəklində artımla 
müşahidə olunan yoluxmaya səbəb 
olur. İqtisadiyyat Nazirliyinin təklif-
lərində də bu məsələyə xüsusi önəm 
verilmiş, vətəndaşların evdə qalma-
sı nəticəsində onların kommunal 
xərclərinin artması nəzərə alınaraq, 
elektrik enerjisində hazırda olan li-
mitlərin aradan qaldırılması məsələ-
si daxil edilmişdir”, - deyib.
Z.Səmədzadə, həmçinin onu da vurğu-
layıb ki, “Təkliflər planında məni bir 
ziyalı kimi, iqtisadçı kimi sevindirən 
məqamlardan biri də tələbələrin təh-
sil haqlarının ödənilməsinə dəstək 
proqramıdır. Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti çox humanist bir 
addım ataraq artıq bir neçə ildir ki, 
dövlət büdcəsinin hazırlanması pro-
sesində hökumətə, Maliyyə Nazir-
liyinə tapşırıqlar verir ki, ödənişsiz 
oxuyan ali məktəb tələbələrinin sayı 
artırılsın. Eyni zamanda, bu proqram-
da da göstərilir ki, tələbələrin təhsil 
haqlarının ödənilməsinə diqqət ar-
tırılsın. Mən hesab edirəm ki, İqtisa-
diyyat Nazirliyinin bu təklifi təqdirə-
layiqdir.
Ümumiyyətlə, son dövrlərin prosesi 
onu göstərdi ki, iqtisadi strukturların 
idarə edilməsi orqanları məqsədlə-
rinin, fəaliyyət sahələrinin və s. ayrı 
olması ilə yanaşı, həmçinin də ümu-
mi məqsədləri də vardır ki, onlara çat-
maq üçün müştərək iş çox vacibdir. 
Yaradılan 4 işçi qrupunun fəaliyyəti 
də bunun nə qədər məhsuldar olma-
sının göstəricisidir. Mikayıl Cabba-
rovun başçılıq etdiyi İqtisadiyyat 
Nazirliyi də cənab Prezidentin tap-
şırdığı məsələlərə sistemli, kompleks 
yanaşmışdır. Bu kompleks yanaşma, 
ölkədə makroiqtisadi sabitliyin tə-
min edilməsi, koronavirus pandemi-
yasının Azərbaycan iqtisadiyyatına 
təsirinin minimuma endirilməsi və 
gələcəkdə yaranacaq iqtisadi mühitin 
daha da canlandırılması və bunun he-
sabına ölkənin dinamik inkişafının 
təmin olunması nəticəsində bizim 
imkanlarımız genişlənəcəkdir”.  

(01/04/2020 - banker.az)

Milli Məclisin deputatı, akademik Ziyad Səmədzadə

Dövlət sektorunda əmək 
müqaviləsi ilə 910 min in-
san çalışır. Onların hər biri 
sosial müdafiə tədbirləri 
ilə əhatə olunub. Bütün 
dövlət qurumlarına müva-
fiq tapşırıq verilib və hər 
hansı əsassız ixtisarlara yol 
verilmir. Müəyyən edilmiş 
kvota çərçivəsində həyati 
vacib qurumların fəaliyyə-
tini davam etdirməsi üçün 
minimal sayda işçi işə cəlb 
olunub. Digərləri isə əmək-
haqqı saxlanılmaqla məzu-
niyyətə göndərilib. Onla-
rın gəlirlərinin davamlılığı 
təmin edilir.
Martın 23-nə olan məlumata 
görə, qeyri-dövlət sektorun-
da əmək müqaviləsi ilə iş-
ləyən insanların sayı 660 min 
nəfər idi. Onların qorunması 
üçün də işəgötürənlərlə cid-
di şəkildə iş aparıldı.
Sevindirici haldır ki, son on 

gün ərzində əmək müqa-
vilələrinin sayında ciddi ar-
tım qeydə alınıb.
Bu sözləri Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi naziri Sahil 
Babayev aprelin 7-də “Prezi-
dent İlham Əliyevin 2020-ci 
il 19 mart tarixli Sərəncamı-
na əsasən məşğulluğun və 
sosial rifahın dəstəklənməsi 
istiqamətində həyata keçi-
rilən tədbirlər" mövzusun-
da keçirilən mətbuat kon-
fransında deyib. Nazirin 

sözlərinə görə, sahibkarlar 
həm dövlətin göstərəcə-
yi dəstək tədbirləri, həm 
də digər inzibati tədbirlər 
nəticəsində ixtisarlara yol 
vermədilər, öz işçilərini 
qorumağa çalışdılar, on-
lara ödənişli məzuniyyət 
verdilər. Yəni hansı sahələ-
rin fəaliyyətinin davam et-
dirilməsinə icazə verilibsə, 
onlar davam etdilər, hansı-
ların ki, fəaliyyəti dayandı-
rılıb onlar da ödənişli mə-

zuniyyətə göndərildilər. 
Bu da insanların gəlirləri-
nin azalmasına imkan ver-
mədi. “Ümumilikdə əmək 
müqavilələri sistemi üzə-
rindən nazirlik tərəfindən 
gündəlik monitorinq aparı-
lır. Ləğv edilən hər bir əmək 
müqaviləsi üzrə işəgötürən, 
sahibkar, şirkətlə müzakirə 
aparılır. Onların obyektiv 
əsaslı səbəbləri olduğunu 
müəyyən etməyə çalışırıq. 
Sahibkarlara veriləcək bü-
tün dövlət dəstəyi tədbir-
lərinin onların bu dövr ər-
zində işçilərin ixtisarına yol 
verməyəcəyi, işçilərin sosial 
müdafiəsinə zərər vuran 
addımlar atılmayacağı hal-
da onlara çatacağı diqqətə 
çatdırılır. Bu tədbirlər nəticə-
sində hazırda qeyri-neft sek-
torunda əmək müqaviləsi ilə 
çalışan 690 min nəfəri əhatə 
edə bildik”.

Energetika Nazirliyi 
2020-ci ilin I rübündə 
Azərbaycan üzrə elektrik 
enerjisinə dair operativ 
məlumatları açıqlayıb.
Məlumatda qeyd edilib 
ki, 2020-ci ilin I rübündə 
respublika üzrə elektrik 
enerjisinin istehsalı ötən 
ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 175,1 mln. 
kVt·st (2,57%) artaraq, 6 
967,7 mln. kVt·st olub.
  Hesabat dövründə ötən 
ilin I rübünə nisbətən 
elektrik enerjisinin isteh-
salı İES-lərdə 257,3 mln. 
kVt·st artaraq 6657,6 
mln. kVt·st, SES-lərdə  
83,0 mln. kVt·st azalaraq 
220,5 mln. kVt·st, digər 
mənbələr (KES, GES və 
BMTZ) üzrə isə 0,9 mln. 
kVt·st artaraq 89,7 mln. 
kVt·st olub. Külək  Elekt-
rik Stansiyalarında  24,9 

mln. kVt·st, Günəş Elekt-
rik Stansiyalarında 9,1 
mln. kVt·st, Bərk məişət 
tullantılarının yandırıl-
ması zavodunda  55,6 
mln. kVt·st elektrik ener-
jisi istehsal edilib.
2020-ci ilin I rübündə 
elektrik enerjisinin is-
tehsalı “Azərenerji” ASC 
üzrə 6 295,6 mln. kVts 
(İES-lərdə 6099,8 mln. 
kVt·st, SES-lərdə 195,8 
mln.kVt·st), Naxçıvan 
MR Dövlət Energetika 
Xidməti üzrə 83,6 mln. 
kVts (İES-lərdə 54,7 mln. 

kVt·st, SES-lərdə 21,2 
mln. kVt·st, Günəş ES-də 
7,7 mln. kVt·st), Müstəqil 
Elektrik Stansiyaları üzrə 
588,5 mln. kVt·st təşkil 
edib.
2020-ci ilin I rübü ərzində 
elektrik enerjisinin ixracı 
483,2 mln. kVt·st olmaq-
la, 2019-cu ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 
29,9 mln. kVt·st azalıb. 
Elektrik enerjisinin idxalı 
27,0 mln. kVt·st olmaq-
la,  ötən ilin I rübünə 
nisbətən 14,0 mln. kVt·st  
azalıb.
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Azərbaycanda geologiya elmi-
nin inkişafında mühüm xid-
mətləri olan görkəmli alim və 
ictimai xadim, Əməkdar elm 
xadimi, Azərbaycan Dövlət 
mükafatı laureatı, "Şöhrət", 
"Şərəf" və "İstiqlal" ordenli 
akademik Akif Əlizadə 2013-
2019-cu illərdə Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının  
prezidenti olmuşdur.
Akif Ağamehdi oğlu Əliza-
də çox nüfuzlu bir nəslin nü-
mayəndəsidir. O, 1934-cü ilin 
25 fevralında Bakının o dövr-
də çox məşhur həkimləri Ağa-
mehdi və Əfşan Əlizadələ-
rin ailəsində dünyaya gəlib. 
Amma bu nəslin tanınmışla-
rı təkcə valideynləri deyildi. 
Akif müəllimin ata babası 
Axund Ağa Əlizadə zəmanə-
sinin ən görkəmli dini və ic-
timai xadimlərindən olmuş-
du. 1954-cü ildə dünyasını 
dəyişmiş Axund Ağa Qafqaz 
Müsəlmanlarının 8-ci, Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti-
nin isə ilk Şeyxülislamı idi.
Azərbaycanda məşhur olan 
və hər gün yüzlərlə insanın 
böyük sevgi ilə ziyarət etdiyi 
müqəddəs fenomen – Ağa Se-
yidəli Mir Mövsümzadə Akif 
Əlizadənin atasının doğma 
dayısıdır. Əlizadələr ailəsin-
də iki oğul övladı böyüyürdü. 
Akif və ondan iki yaş böyük 
qardaşı Məsud… Qardaşlar 
lap uşaqlıqdan öz dərrakələ-
ri, yaşlarından xeyli irəli ge-
dən bilik və bacarıqları ilə se-
çilirdilər. Nəsildən gələn fitri 
istedad hər addımda özünü 
göstərirdi. Akif orta məktəbi 
gümüş medalla bitirdi və in-
diki Azərbaycan Dövlət Neft 
və Sənaye Universitetini seçdi. 
Akif hələ tələbəliyin ilk illərin-
dən qərara almışdı ki, atasının 
elm yolunu davam etdirsin. 
Bununla da onların yarımçıq 
qalmış arzularını göyərtsin. 
Ona görə də tələbəlikdən elmi 
işə qızğın maraq göstərirdi. 
Tələbə elmi cəmiyyətində fəal 
iştirakı da bu marağın forma-
laşmasında böyük rol oyna-
mışdı. Onun seçdiyi bilik sahə-
sində yeni, hələ öyrənilməmiş 
məsələlərə can atması gələcək 
müqəddəratını müəyyən etdi. 
Məhz buna görə də institutu 
bitirərək neft mədənlərində 
quyuların tədqiqi üzrə texnik 
vəzifəsinin icrasına başlasa da, 
yenidən elmə qayıtdı. 1957-ci 

ildə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Geologiya 
İnstitutuna işə qəbul edildi və 
elm onun həmişəlik fəaliyyət 
məkanına çevrildi. Akif Əli-
zadənin bir alim kimi inkişafı 
Azərbaycan geologiya elmi-
nin də qızıl dövrünə təsadüf 
edir. Azərbaycanda geologiya 
elmi 60-70-ci illərdə özünün 
inkişaf zirvəsinə yüksəlmişdi. 
Burada təbii ki, ümummilli li-
der Heydər Əliyevin alimlərə 
dəstəyinin, onları fəal elmi tə-
dqiqatlara ruhlandırmasının, 
alimlərimizdən nəticə gözlən-
tilərinin də böyük rolu vardı.
Bu zaman bir neçə geoloq 
nəslinin səyi nəticəsində re-
gionun geoloji quruluşunun 
və təkamülünün əsas cizgiləri 
müəyyənləşdirilirdi. Bu fun-
damental nailiyyətlər baza-
sında Azərbaycan geoloqları 
tərəfindən uzun illər ərzində 
respublika iqtisadiyyatının sa-
bit inkişafını təmin edə biləcək 
neft və qaz, polimetal və filiz, 
qeyri-metal faydalı qazıntı ya-
taqları kəşf edilmişdi. Həmin 
dövrdə Azərbaycanda geo-
logiya və geofizika sahəsində 
elmi və pedaqoji məktəblər 
formalaşırdı.
Beləliklə, elmin sürətli inkişaf 
tempi gənc alim Akif Əliza-
dənin istedadının parlaması 
üçün olduqca əlverişli mü-
hit yaratmışdı. 1961-ci ildə o, 
namizədlik dissertasiyasını 
uğurla müdafiə etdi. Səkkiz il 
sonra isə – 1969-cu ildə, 35 ya-
şında doktorluq dissertasiyası 
müdafiə edərək elmlər dokto-
ru oldu. Keçmiş SSRİ məka-
nından ən gənc yüksəkixtisaslı 
mütəxəssislərdən biri və Azər-
baycan Elmlər Akademiyası 
sistemində ən cavan direktor 
müavini kimi elm tarixinə 
düşdü.
Akademik Qafqazın təbaşir 
hövzələrinin bio-geokimyəvi 
rayonlaşdırılması metodla-
rının işlənilməsi və təkamül 
amili kimi paleohövzələrdə 
geokimyəvi şəraitin öyrənil-
məsi sahəsində fundamental 
tədqiqatlar aparıb.
Alimin rəhbərliyi və bilavasitə 
iştirakı ilə Azərbaycanın təba-
şir çöküntülərinin stratiqrafik 
sxemləri işlənib hazırlanıb. Aka-
demikin çoxillik tədqiqatlar 
əsa sında yazılmış əsərlərində 
Azər baycanın təbaşir mollyuska 
fau nasının (belemnitlər) komp-

leksləri barədə təlimin başlıca 
müddəaları irəli sürülüb. 
Təbaşir dövründə Aralıq dəni-
zi hövzələrində fəqərəsizlərin 
zaman-məkan daxilində pay-
lanma mərhələlərinin müəy-
yən edilməsi və bu əyalətdə 
müvafiq paleobiocoğrafi tak-
sonların ayrılması sahəsində 
ilk elmi tədqiqatlar da məhz 
akademik Akif Əlizadəyə məx-
susdur. Elm dünyası bu sahə-
nin görkəmli simalarından olan 
A.P.Pavlov və Q.Y.Krımholtsla 
yanaşı, akademik Akif Əliza-
dənin də daxiliqabıqlı moll-
yuskaların öyrənilməsindəki 
rolunu xüsusi qiymətləndirir. 
Təbaşir belemnitlərinin öyrə-
nilməsində Azərbaycan alimi-
nin xidmətlərini nəzərə alaraq 
1984-cü  ildə belemnitlərin yeni 
ailəsinin onun adı ilə məhz 
“Akifibelidlər” adlandırılması 
onun elmi nailiyyətlərinə, alim 
şəxsiyyətinə verilən yüksək 
dəyərin ifadəsidir. Azərbayca-
nın təbaşir çöküntülərinin pa-
leontologiya və stratiqrafiyası 
üzrə fundamental işlərə görə 
akademik Akif Əlizadə 1991-ci 
ildə Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət mükafatına layiq 
görülmüşdür. 
Akademik Akif Əlizadənin 
bir rəhbər kimi,  üstün cəhət-
ləri onda özünü göstərdi ki, 
həmin çətin məqamlarda o, 
gələcək fəaliyyət istiqamət-
lərini düzgün seçdi. Dünya 
elminə sürətli inteqrasiya, 
qabaqcıl texnologiya və me-
todlara yiyələnmə, kadrların 
hazırlanması və təkmilləşdi-
rilməsi istiqamətində görülən 
işlər tez bir zamanda özünü 
doğrultdu. 1994-cü ildə ulu 

öndər Heydər Əliyevin təşəb-
büsü və rəhbərliyi ilə Azər-
baycanla dünyanın aparıcı 
enerji şirkətləri arasında im-
zalanmış “Əsrin müqaviləsi” 
ölkəmizin bütün sahələrdə, 
o cümlədən elmdə uzunmüd-
dətli inkişafını əhatə edən 
tarixi strategiya oldu. Azər-
baycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin bu 
gün uğurla davam etdirdiyi 
inkişaf strategiyası akademik 
Akif Əlizadə kimi elm təşki-
latçılarımıza milli elmimizə 
yeni nailiyyətlər qazandırmaq 
üçün geniş meydan verdi. Tə-
sadüfi deyil ki, Akif müəllimin 
direktoru olduğu Geologiya 
və Geofizika İnstitutu Azər-
baycan elmi müəssisələri sı-
rasında ən çox qrant qazanan 
elmi-tədqiqat mərkəzidir. İns-
titutun tərəfdaşlarının sırası 
xeyli genişdir və bu coğrafi-
ya ildən-ilə genişlənir. Bunlar 
Böyük Britaniyanın Kembric, 
Aberdin universitetləri, ABŞ-
ın Cənubi Karolina, Yuta, Va-
yominq, Merilend, Kaliforniya 
universitetləri, Massaçusets 
Texnologiya İnstitutu və bir 
çox başqaları, Pyer və Mari 
Küri Universiteti, Neft İnstitu-
tu (Fransa), Karlsrue, Hanno-
ver universitetləri (Almaniya), 
Moskva Dövlət Universiteti 
(Rusiya), Delft (Niderland), 
İstanbul (Türkiyə) universitet-
ləri və başqalarıdır. Kadr ha-
zırlığı və qabaqcıl texnologi-
yaların tətbiqi məsələlərinin 
həlli də akademik Akif Əliza-
dənin böyük uğurudur. Onun 
dəstəyi ilə perspektivli kadrlar 
xarici ölkələrin elmi tədqiqat 
müəssisələrinə uzunmüddətli 

ezamiyyətə göndərilir, xarici 
universitetlərin aparıcı alimlə-
ri Geologiya İnstitutuna dəvət 
olunurlar. Eyni zamanda, 
MDB ölkələri və Sakit okean 
regionu alimləri ilə əməkdaşlıq 
aktivləşdirilir, əlaqələr bərpa 
etdirilir. Yaponiya Milli Şirkə-
ti, Cənubi Koreya institutları 
(KİQAM), Çanq-Konq (Tay-
van) Universiteti, İndoneziya 
Milli Neft Şirkəti ilə müştərək 
işlərin aparılması İnstitutun 
fəaliyyətinin yeni mərhələsi 
ilə əlamətdardır. Yüksək tex-
nologiyalar sahəsində dün-
yada lider olan Massaçusets 
Texnologiyalar İnstitutu ilə 
birlikdə 10 ildən artıq müd-
dətdə kosmik geodeziya va-
sitəsilə Qafqaz, Yaxın və Orta 
Şərq, Orta Asiya regionunda 
iri blokların hərəkət sürətinin 
və istiqamətinin öyrənilmə-
si üzrə işlər görülmüşdür. Bu 
işlər nəticəsində əldə edilmiş 
məlumatlar dünyanın ən nü-
fuzlu elmi jurnallarında çap 
olunmuş, beynəlxalq konq-
res və konfranslarda məruzə 
edilmişdir. Bu məlumatlar bu 
gün geologiya sahəsində ən 
çox sitat gətirilən və tələb olu-
nan elmi işlərdən sayılır. Bü-
tün bunlar, təbii ki, akademik 
Akif Əlizadənin menecerlik 
istedadının, alim komandasını 
ümumi məqsədlər ətrafında 
bir araya gətirmək məharəti-
nin gücüdür. Akademikin rəh-
bərliyi ilə tərtib edilərək nəşr 
olunmuş səkkiz cildlik unikal 
fundamental əsərlər – “Azər-
baycan geologiyası”, habelə 
ensiklopedik “Azərbaycanın 
mineralları” atlası öz elmi və 
maarifləndirici əhəmiyyətini 

hələ on illər sonra da qoruyub 
saxlayacaq. Ölkəmizdə Həsən 
bəy Zərdabi adına Təbiət Tarixi 
Muzeyinin mövcudluğunu 
da akademik Akif Əlizadənin 
milli elmimiz qarşısındakı ən 
böyük xidmətlərindən saymaq 
olar. Muzeyin qorunub saxla-
nılması və fəaliyyət göstər-
məsi, ayrıca büdcə maliyyəsi 
olmadan paleontoloji və mi-
neraloji kolleksiyaların toplan-
ması və yeniləri ilə zənginləş-
dirilməsi kimi işlər  akademik 
Akif Əlizadənin fədakarlığı-
nın bəhrəsidir. Akademik Akif 
Əlizadənin təşəbbüsü və bi-
lavasitə rəhbərliyi əsasında 
Geologiya və Geofizika İns-
titutunda 2012-ci ildə Azər-
baycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetinin, 2013-cü ildə 
isə Bakı Dövlət Universitetinin 
baza kafedraları yaradılıb. Elə 
2013-cü ildə AMEA-nın pre-
zidenti seçildikdən sonra da 
akademik Akif Əlizadənin ilk 
addımlarından biri məhz bu 
səmtdə oldu. Elmlə təhsilin in-
teqrasiyası, elmi kadr potensi-
alının inkişafı, gənclərin elmə 
marağının artırılması məqsə-
dilə akademikin təşəbbüsü 
ilə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasında magistratu-
ra pilləsi yaradıldı. Akademik 
Akif Əlizadənin rəhbərliyi 
dövründə AMEA-da çox ciddi 
islahatlar aparılıb. Bir sıra fun-
damental  təşəbbüslər icra edi-
lib. Dünya elminə sürətlə in-
teqrasiya, qabaqcıl metodlara 
və texnologiyalara yiyələnmək 
və zamanın tələblərinə uyğun 
gənc elmi kadrların hazırlan-
ması məsələləri rəhbər kimi 
onun əsas məramıdır. 
Akif Əlizadənin ömür yolun-
da onun layiq görüldüyü mü-
kafatlar çoxdur. 1970-ci ildə 
“Fədakar əməyə görə” medalı, 
1986-cı ildə “Şərəf nişanı” or-
deni, 1991-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının əməkdar elm 
xadimi fəxri adı və Dövlət Mü-
kafatı, 2004-cü ildə “Şöhrət” 
ordeni, 2008-ci ildə “Şərəf” or-
deni, 2014-cü ildə Rusiya Tə-
biət Elmləri Akademiyasının 
xarici üzvü və Rusiya Təbiət 
Elmləri Akademiyasının “Elm 
və mədəniyyət fədakarı” fəxri 
nişanı, elə həmin il Azərbay-
can Respublikasının “İstiqlal” 
ordeni, 2019-cu ildə Azərbay-
can Respublikasının I dərəcəli 
"Əmək" ordeni ilə təltif edilib. 

UNEC-lə Rusiya Ali İqtisad 
Məktəbi Milli Tədqiqat Uni-
versiteti (MTİ) arasında əmək-
daşlıq uğurla davam edir.
Rusiya Ali İqtisad Məktə-
bi əməkdaşlıq çərçivəsində 
UNEC-in ödənişsiz onlayn 
kurslara qatılması barədə rek-
tor, professor Ədalət Murado-
va təşəbbüs məktubu ünvan-
layıb. Təklifə əsasən, UNEC 
tələbələri 72 fənn üzrə rus və 
ingilis dillərində Rusiya Ali 
İqtisad Məktəbinin onlayn 
dərslərini dinləyə biləcəklər. 
Qeyd edək ki, UNEC bundan 
öncə ABŞ-ın Stenford Univer-
sitetinin “Coursera of Cam-
pus” proqramına qoşularaq, 

dünyanın aparıcı 18 univer-
sitet və şirkətinin 400 ixtisas 

üzrə onlayn kurslarına ödə-
nişsiz olaraq qatılıb.

Aprelin 7-dək 150 min şagird 
“Virtual məktəb” portalında 
qeydiyyatdan keçib. Təhsil 
Nazirliyindən bildirilib ki, on-
lardan 110 min nəfərə şəxsi sə-
hifəsinə giriş imkanı yaradılıb. 
Qeydiyyatdan sonrakı 48 saat 
ərzində istifadəçilərin şəxsi ka-
binetləri aktivləşəcək.
Qeydiyyatdan keçən şagird-
lərin qruplar üzrə komplekt-
ləşdirilməsi istiqamətində bu 
gün axşam saatlarında işlər 
aparılacaq və bununla əlaqədar 
olaraq portalda qeydiyyat pro-
sesi müvəqqəti dayandırılacaq. 
Komplektləşdirmə yekunlaşdı-
rıldıqdan sonra şagirdlərin qey-
diyyatına yenidən başlanılacaq.
Qeyd edək ki, aprelin 2-dən 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
“Virtual məktəb” layihəsinə 
start verilib. Layihənin məqsə-
di Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
yayımlanan teledərslərin in-
teraktivliyini təmin etmək və 
ümumilikdə məsafədən tədris 
imkanlarını genişləndirməkdir. 
Hər bir şagird “Virtual mək-
təb” portalında qeydiyyatdan 
keçərək öz yaşına əsasən sinfə 
təyin olunur. Sözügedən por-
tal vasitəsilə şagirdlər həftəi-
çi teledərslərdə tədris olunan 
mövzulara əsasən hazırlanmış 
ev tapşırıqlarını yerinə yetirə 
və əlavə tədris resurslarından 
faydalana bilərlər. Portala hər 
həftə müxtəlif mövzu və fən-
lərə uyğun olaraq yeni tapşırıq-

lar əlavə olunacaq.
“Virtual məktəb” portalında 
müəllimlər tərəfindən onlayn 
dərslərin keçirilməsi üçün də 
imkan yaradılacaq. Belə ki, 
növbəti mərhələdə müəllimlə-
rin portalda qeydiyyat imkanı-
nın təşkili nəzərdə tutulur.
“Virtual məktəb” portalının 
mobil tətbiqi də mövcuddur. 
Bunun üçün şagirdlər “AppSto-
re” və “Google Play” marketlə-
rindən “Microsoft Teams” adlı 
tətbiqi yükləyib istifadəçi adı və 
fərdi şifrələri ilə portalda qey-
diyyatdan keçə bilərlər. Qeydiy-
yat zamanı və portaldan istifadə 
üzrə çətinlik çəkən istifadəçilər 
virtual.edu.az saytındakı müva-
fiq təlimatlarla tanış ola bilərlər.
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K A P İ TA L  VƏ 
Ö H D Ə L İ K L Ə R İlin əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I . KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) 
kapitalı  

8050000 8050000 

Emissiya gəliri   0 
Geri alınmış kapital (səhmlər)   0 
Kapital ehtiyatları:   0 
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat   0 
digər kapital ehtiyatları   0 
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

355131,79 1693599,59 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1133198,99 1338467,8 
Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) 
üzrə düzəlişlər 

0 0 

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

-778067,2 355131,79 

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 8405131,79 9743599,59 

II. UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 

    

Sığorta ehtiyatları: 9568859,04 15 807 696,53 
Həyat sığortası sahəsi üzrə:     
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  9568859,04 15 807 696,53 
Qarşısıalınma tədbirləri fondu  184614,39 317548,22 
Uzunmüddətli faiz xərcləri  
yaradan öhdəliklər 

0 0 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

0 0 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri 0 0 
Kreditor borcları: 0 0 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə 0 0 
sosial sığorta və təminat üzrə  0 0 
digər məcburi ödənişlər üzrə  0 0 
asılı təşkilatlar üzrə 0 0 
sair kreditorlar 0 0 
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0 0 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 0 0 
alınmış avanslar 0 0 
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər: 

171686,37 632981,12 

təkrarsığortaçı üzrə 171686,37 632981,12 
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar     
Sair öhdəliklər 0 0 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 9925159,8 16 758 225,87 
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 0 0 
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 0 0 
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 0 0 
Kreditor borcları: 804983,95 1749933,8 
əməyin ödənilməsi üzrə  0 1006,34 
büdcə üzrə 27861,03 64029,25 
sosial sığorta və təminat üzrə  0 0 
digər məcburi ödənişlər üzrə  36539,24 290494 
asılı təşkilatlar üzrə 0 0 
sair kreditorlar 740583,68 1394404,21 
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 1277369,8 3296138,08 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 0 0 
alınmış avanslar 1277369,8 3296138,08 
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar 0 0 
Sair öhdəliklər 0 0 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 2082353,75 5046071,88 
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 12007513,55 21 804 297,75 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 20412645,34 31 547 897,34 
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büdcə üzrə 0 0 
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asılı təşkilatlar üzrə 0 0 
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gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 0 0 
alınmış avanslar 0 0 
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
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171686,37 632981,12 

təkrarsığortaçı üzrə 171686,37 632981,12 
təkrarsığortalı üzrə      
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Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 0 0 
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 0 0 
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 0 0 
Kreditor borcları: 804983,95 1749933,8 
əməyin ödənilməsi üzrə  0 1006,34 
büdcə üzrə 27861,03 64029,25 
sosial sığorta və təminat üzrə  0 0 
digər məcburi ödənişlər üzrə  36539,24 290494 
asılı təşkilatlar üzrə 0 0 
sair kreditorlar 740583,68 1394404,21 
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 1277369,8 3296138,08 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 0 0 
alınmış avanslar 1277369,8 3296138,08 
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar 0 0 
Sair öhdəliklər 0 0 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 2082353,75 5046071,88 
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 12007513,55 21 804 297,75 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 20412645,34 31 547 897,34 

 

manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 32585810,29 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 26463314,9 
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 0 
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə  1884825,23 
təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr  
üzrə komissyon muzdlar üzrə 

4237670,16 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi  
(müsbət və ya mənfi) 

-2394733,88 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  728332,96 
Subroqasiya gəlirləri 90965,16 
Sair gəlirlər   12049,16 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 31022423,69 
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 22339277,42 
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 3274671,03 
qaytarılan sığorta haqları üzrə 1526174,28 
tənzimləmə xərcləri 10072 
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 17395426,28 
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə 132933,83 
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  0 
İşlərin aparılması xərcləri  6938115,49 
Sair xərclər  39499,42 

CƏMİ  XƏRCLƏR 29316892,33 
Maliyyə mənfəəti (zərəri)  1705531,36 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi 0 
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 1705531,36 
Mənfəət vergisi 367063,56 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1338467,8 
 

               BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR  

manatla 
Göstəricilərin adları Hesablanmışdır  Faktiki 

ödənilmişdir 
Mənfəətdən  vergi  367 063,56    344431,74 
Əlavə dəyər vergisi 16 731,08    16731,08 
Gəlir vergisi  4 756,79    4756,79 
Əmlak vergisi  1 740,26      
Torpaq vergisi      
Aksizlər      
Ödəmə mənbəyində vergi  64 584,72      
Sair vergilər     
Sosial sığorta və təminat 568 021,32    568495 
Məcburi ödənişlər (0,4%/0.7%) 900 199,10    646244,3 
İqtisadi sanksiyalar     
 

Cогласно данным, по состоянию на март 
2020 года ежедневная добыча нефти в 
стране составила 763,9 тысячи баррелей. 
Из них 683,7 тысячи баррелей - сырой 
нефти, 80,2 тысячи баррелей - конденсата. 
Ежедневно экспортированы 418,9 тысячи 
баррелей сырой нефти, 76,2 тысячи 
баррелей - конденсата, 15,5 тысячи баррелей 
- нефтепродуктов. тметим, что в рамках 

соглашения, принятого на седьмом 
заседании министров ОПЕК+ 6 декабря 
2019 года, Азербайджан выполнил свои 
обязательства по сохранению ежедневной 
добычи нефти в объеме 769 тысяч баррелей. 
Министерство энергетики представило 
информацию о показателях добычи в 
марте в совместную техническую комиссию 
мониторингового комитета ОПЕК.

В Азербайджане предпринимаются все меры для 
того, чтобы не росло число инфицированных, и 
была обеспечена защита здоровья населения, 
сказал в среду Trend главный инфекционист 
страны Джалал Исаев.
По его словам, благодаря превентивным мерам, 

в сравнении со многими странами, в настоящее 
время болезнь не так широко распространена 
в Азербайджане, но это не означает, что страна 
застрахована от этого: «В развитых странах 
мира каждый день умирают сотни людей, и 
система здравоохранения ни одной страны не 
может справиться с лечением этой болезни. 
Однако власти Азербайджана мобилизовали 
все возможности для того, чтобы обеспечить 
защиту здоровья населения. Государством 
была организована доставка на Родину, почти 
15 тысяч своих граждан, осуществлены важные 
меры для защиты их здоровья». Исаев добавил, 
что в ближайшее время в Баку и ряде регионов 
планируется открыть современные клиники, 
которые будут построены по новым технологиям 
и оснащены всем необходимым оборудованием.

ОАО «АтаБанк», всегда придававшее 
большое значение корпоративной 
социальной ответственности, полностью 
поддерживает меры, принимаемые 
государством против распространения 
и снижения негативного воздействия 
коронавируса (COVID-19).
Таким образом, АтаБанк сделал 
пожертвование в Фонд поддержки 
коронавируса, созданный указом 
президента Ильхама Алиева от 19 марта 
2020 года, в размере 100 тысяч манат.
Решение Банка поддержать эту 
борьбу является наглядным примером 
солидарности с азербайджанским народом.

Функционирующий с 1993-го года, ОАО 
«АтаБанк» является высокотехнологичным 
универсальным азербайджанским банком 
со стопроцентным местным капиталом. 
Банк предоставляет полный спектр услуг 
корпоративным и частным клиентам в Баку 
и регионах республики. 

Азербайджан участием 
в планируемой с целью 
стабилизации нефтяного 
рынка встрече министров 
стран-членов ОПЕК и 
не ОПЕК в формате 
видеоконференции 
выражает готовность 
вносить вклад в процесс 
глобального регулирования 
нефтяного рынка.
Как сообщили в Минис-
терстве энергетики, в 
настоящее время мировой 
нефтяной рынок столкнулся 

с трудностями, вызванными 
резким снижением 
глобального спроса на нефть 
и ростом нефтяных запасов. 
Так, ежедневное снижение 
глобального спроса на нефть 
оценивается примерно в 10-
15 млн баррелей. 
Прогнозируется снижение 
в течение месяца 
ежедневной потребности 
на 20 млн баррелей, полное 
заполнение нефтехранилищ 
в ближайшие месяцы в связи 
с профицитом запасов.

"В такой ситуации для 
глобального нефтяного 
рынка важно возобновление 
обсуждений в формате 
ОПЕК+ и возвращение к 
механизму регулирования. 
Мы считаем, что соли-
дарность и сотрудничество 
произ водителей нефти – 
единст венный путь решения 
в ситуации, когда нефтяной 
рынок не поддерживается 
экономическими фак-
то рами», - говорится в 
сообщении министерства.

Посредством программного 
обеспечения «Мобильный 
нотариат» граждане 
Азербайджана, не обращаясь 
в нотариальные конторы, 
в электронном порядке по 
мобильному телефону могут 
давать доверенности на 
управление транспортным 
средством, а также своим 
адвокатам, сообщает в среду 
Trend со ссылкой на минюст.
Число электронных 
доверенностей уже измеряется 
тысячами.
Посредством применяемой 
с сегодняшнего дня новой 
услуги граждане, имеющие 
право на получение льготных 

или бесплатных лекарств, не 
выходя из дома, в режиме 
реального времени могут 
давать доверенности другим 
лицам для круглосуточного 
получения в течение недели 
нужных медикаментов.
Создание возможности 
предоставления электронной 
социальной доверенности 

имеет важное значение 
для граждан старше 65 лет, 
являющихся основными 
пользователями этих 
услуг, для которых введено 
ограничение на выход из дома.
Программой «Социальная 
доверенность», которая уже 
функционирует с 7 апреля, 
и может помочь более чем 
100 тысячам людей, можно 
воспользоваться, загрузив 
бесплатное приложение 
«Мобильный нотариат» 
с платформ AppStore и 
PlayStore. Те люди, которые 
уже пользовались данным 
приложением, могут просто 
обновить его.
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 manatla 

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR   

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 73907,79 56683,51 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 10522,53 9470,28 
Təxirə salınmış vergi aktivləri     
Uzunmüddətli debitor borcları     
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 0,00 
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər     
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 84430,32 66153,79 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 814057,81 717274,91 
birbaşa sığorta üzrə 711447,82 369305,11 
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə:   347969,80 
- təkrarsığortaçı üzrə     
- təkrarsığortalı üzrə    347969,80 
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə  101665,12   
iddia tələbləri üzrə      
işçi heyəti üzrə      
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar 944,87   
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

1148129,92 899509,51 

kassa  1389,53 0,00 
hesablaşma hesabı  92255,63 412822,42 
valyuta hesabı  1054484,76 486687,09 
depozit hesablar      
sair pul vəsaitləri      
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 0,00 
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

0,00 0,00 

həyat sığortası sahəsi üzrə     
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə     
Sair qısamüddətli aktivlər: 934930,76 507695,52 
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 20532,00 20532,00 
verilmiş  avanslar 914398,76 487163,52 
təhtəl hesablar     
Sair aktivlər     

Cəmi qısamüddətli aktivlər 2897118,49 2124479,94 
CƏMİ AKTİVLƏR 2981548,81 2190633,73 

  

  manatla  

A K T İ V L Ə R 
Hesabat 
dövrünün  
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 1 579 558,10    1 501 134,27    
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması 

        

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 310 571,76    286 452,60    
Təxirə salınmış vergi aktivləri         
Uzunmüddətli debitor borcları         
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 2 000 000,00    2 000 000,00    
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 2 000 000,00    2 000 000,00    
sair maliyyə aktivləri         
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar     
Sair aktivlər     

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 3 890 129,86    3 787 586,87    
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     

Ehtiyatlar 21 699,07    26 005,59    
Debitor borcları: 445 734,36    591 757,68    
birbaşa sığorta üzrə 244 373,08    296 878,99    
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :    
- təkrarsığortaçı üzrə     
- təkrarsığortalı üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə  76 521,27    133 183,40    
iddia tələbləri üzrə  13 594,46    13 094,46    
işçi heyəti üzrə  43 540,17    57 106,81    
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar 67 705,38    91 494,02    
Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 5 448 970,65    5 753 144,62    
kassa  437,12     
hesablaşma hesabı  114 121,90    387 707,18    
valyuta hesabı  766 288,17    189 932,67    
depozit hesablar  4 567 032,00    5 171 120,04    
sair pul vəsaitləri  1 091,46    1 960,63    
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:     
dövlət qiymətli kağızları         
qeyri-dövlət qiymətli kağızları         
sair maliyyə aktivləri         
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

83 337,66    97 776,73    

həyat sığortası sahəsi üzrə         
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 83 337,66    97 776,73    
Sair qısamüddətli aktivlər: 1 729,98    5 440,66    
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 1 729,98    762,65    
verilmiş  avanslar     
təhtəl hesablar   4 678,01    
Sair aktivlər 662 267,95    662 267,95    

Cəmi qısamüddətli aktivlər 6 663 739,67    7 136 393,23    
CƏMİ AKTİVLƏR 10 553 869,53 10 923 980,10 

  

K A P İ TA L  VƏ 
Ö H D Ə L İ K L Ə R 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I . KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı  8 925 439,65    8 925 439,65    
Emissiya gəliri         
Geri alınmış kapital (səhmlər)         
Kapital ehtiyatları: 177 055,20    177 055,20    
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 177 055,20    177 055,20    
digər kapital ehtiyatları         

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 175 556,51    412 642,74    
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 334 421,50    237 086,23    
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə 
bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

-158 864,99    175 556,51    

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 9 278 051,36    9 515 137,59    

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları: 973 000,08    1 135 902,10    
Həyat sığortası sahəsi üzrə :         
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  973 000,08    1 135 902,10    
Qarşısıalınma tədbirləri fondu      
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər         
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər         
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     
Kreditor borcları :     
əməyin ödənilməsi üzrə          
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə          
digər məcburi ödənişlər üzrə          
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar         
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:     
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar         
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 23 688,14    8 881,64    
təkrarsığortaçı üzrə 23 688,14    8 881,64    
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar     
Sair öhdəliklər     

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 996 688,22    1 144 783,74    
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər     
Kreditor borcları: 54 571,84    67 352,83    
əməyin ödənilməsi üzrə  6 787,94      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə  4 742,05    10 620,59    
digər məcburi ödənişlər üzrə          
asılı təşkilatlar üzrə         
sair kreditorlar 43 041,85    56 732,24    
Sair qısamüddətli öhdəliklər:         
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri         
alınmış avanslar         
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar         
Sair öhdəliklər 224 558,11 196 705,94    

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 279 129,95    264 058,77    
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 1 275 818,17    1 408 842,51    

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 10 553 869,53 10 923 980,10 
 

 

 

manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 1 210 372,48 
birbaşa sığorta üzrə 
sığorta haqları 

1 162 679,48 

təkrarsığorta üzrə 
təkrarsığorta haqları 

0,00 

sığorta ödənişlərində 
təkrarsığortaçıların payı üzrə 

41 587,39 

təkrarsığortaya verilmiş 
müqavilələr üzrə komissyon 
muzdlar üzrə 

6 105,61 

Xalis sığorta ehtiyatlarının 
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 

-148 462,95 

İnvestisiya gəlirləri üzrə 813 939,60 
Subroqasiya gəlirləri 143 852,28 
Sair gəlirlər 65 947,38 
CƏMİ  GƏLİRLƏR 2 085 648,79 
Xərclər  
Əsas əməliyyat xərcləri: 477 988,62 
sığorta ödənişləri və sığorta 
məbləğləri üzrə 

239 296,53 

qaytarılan sığorta haqları üzrə 54 121,23 
tənzimləmə xərcləri 0,00 
təkrarsığortaya verilmiş 
sığorta haqları üzrə 

184 570,86 

qarşısıalınma tədbirləri 
fonduna ayırmalar üzrə 

 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  
İşlərin aparılması xərcləri 1 261 720,99 
Sair xərclər 49 581,39 
CƏMİ  XƏRCLƏR 1 789 291,00 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 296 357,79 
Mənfəətin nizamnamə 
kapitalına yönəldilən hissəsi 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl 
mənfəət (zərər) 

296 357,79 

Mənfəət vergisi 59 271,56 
Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər) 

237 086,23 

 

K A P İ TA L  VƏ 
Ö H D Ə L İ K L Ə R 

İlin 
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I . KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) 
kapitalı  

17000,00 17000,00 

Emissiya gəliri     
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları: 0,00 0,00 
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat     
digər kapital ehtiyatları     
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

2051598,38 1459358,63 

Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər) 

1762483,44 1299575,59 

Mühasibat uçotu siyasətində dəyişik-
liklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə 
düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət  (ödənilməmiş zərər) 

289114,94 159783,04 

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 2068598,38 1476358,63 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları: 0,00 0,00 
Həyat sığortası sahəsi üzrə :     
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:      
Qarşısıalınma tədbirləri fondu      
Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     
Kreditor borcları : 0,00 0,00 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar     
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər: 

0,00 305625,90 

təkrarsığortaçı üzrə   305625,90 
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər     
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 0,00 305625,90 

III . QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 

    

Qısamüddətli faiz xərcləri 
 yaradan öhdəliklər 

0,00   

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    

Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər 

    

Kreditor borcları: 912950,43 408649,20 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə 277347,78 108076,26 
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar 635602,65 300572,94 
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər    
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 912950,43 408649,20 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 912950,43 714275,10 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 2981548,81 2190633,73 
  

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 0,00 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları   
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları   
sığorta ödənişlərində  
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

  

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə 

  

Xalis sığorta ehtiyatlarının  
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 

0,00 

İnvestisiya gəlirləri üzrə    
Subroqasiya gəlirləri   
Sair gəlirlər   1936583,30 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 1936583,30 
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 0,00 
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə   
qaytarılan sığorta haqları üzrə   
tənzimləmə xərcləri   
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə   
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə   
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər     
İşlərin aparılması xərcləri   308711,28 
Sair xərclər     

CƏMİ  XƏRCLƏR 308711,28 
Maliyyə mənfəəti (zərəri)  1627872,02 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına  
yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)  1627872,02 
Mənfəət vergisi  328296,43 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  1299575,59 
 

Son zamanlar dünya iqtisadiy-
yatında yeni böhran dalğasının 
yaranması, koronavirusla bağlı 
tətbiq edilən məhdudiyyətlər 
və OPEC+ formatında aparılan 
danışıqların iflasa uğraması 
nəticəsində neftin qiymətin-
də tarixi ucuzlaşma baş verdi. 
Təxminən bir ay davam edən 
bu müddət ərzində qiymətlər 
20 dollara qədər düşdü. Ötən 
həftə ABŞ Prezidenti Donald 
Trampın Səudiyyə Ərəbista-
nı və Rusiyanın neft hasilatını 
təxminən 10 milyon barel azal-
dacağını açıqlamasından sonra 
qiymətlər kəskin artmağa baş-
layıb. Qısa müddətdə 40 faizə 
yaxın qalxan qiymətlər hazırda 
35 dollar civarında dəyişir.
Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin professoru, iq-
tisadçı Elşad Məmmədovun 
sözlərinə görə, neftin bahalaş-
masına stimul yaradan əsas 
amil aprelin 9-da OPEC və qey-
ri-OPEC ölkələri nazirlərinin 
görüşünün keçiriləcəyi ilə bağlı 
informasiya oldu: "Əgər bu gö-

rüşdə hasilatın azaldılması ilə 
bağlı tərəflər inzibati razılığa 
gələrsə, bu, qarşıdakı dövrdə 
qiymətlərin sabitləşməsinə və 
40 dollara qədər bahalaşması-
na gətirib çıxara bilər. Bu aparı-
cı neft hasilatçısı olan ölkələrin 
iqtisadiyyatlarındakı proseslə-
rin müsbət yöndə inkişaf etmə-
sinə də şərait yaradacaq".
Qeyd edək ki, OPEC+ forma-
tında keçiriləcək görüşə Azər-
baycan da dəstək verib. Ölkə 
rəhbərliyi bütün neft ölkələ-
rini qarşıdakı görüşdə vahid 
mövqedən çıxış edərək, neft 
bazarına birgə dəstək verməyə 
çağırıb. 
Elşad Məmmədov bildirib ki, 
bu görüş Azərbaycan iqtisa-
diyyatı üçün də müsbət xəbər 
kimi qiymətləndirilir. Bir neçə 
gün əvvəl 16 dollara qədər 
ucuzlaşan Azərbaycan neftinin 
qiymətində artım var.
Qeyd edək ki, bu il Azərbayca-
nın dövlət büdcəsində neftin 1 
barrelinin qiyməti 55 dollardan 
hesablanıb.

Rumıniyanın Rəqabət Şura-
sı hazırda “Aral MTB SRL” 
şirkətinin nəzdində fəaliyyət 
göstərən 6 yanacaqdoldurma 
məntəqəsinin (YDM) istifa-
də hüququnun SOCAR-ın bu 
ölkədə törəmə şirkəti olan “SO-
CAR Petroleum SA”ya keçməsi 
və “SOCAR” brendi ilə fəaliy-
yət göstərməsinə icazə verib.
Beləliklə də SOCAR Arad, 
Timiş və Sibiu bölgələrində 
yerləşən YDM-ləri icarəyə gö-
türərək idarə edəcək.

Qeyd edək ki, Rumıniyada in-
vestisiya layihələrini uğurla re-
allaşdıran SOCAR bu ölkənin 
iri şəhərlərində ilbəil yanacaq-
doldurma məntəqəsi şəbəkəsini 
genişləndirməkdə davam edir. 
Hazırda SOCAR Rumıniyanın 
21 regionu - Botoşan, Suçeava, 
Nyamts, İaşi, Bihor, Buzau, Ba-
kau, Vrancea, Timiş, İlfov, Kluj, 
Valcea, Arad, Argeş, Bistrit-
sa-Nasaud, Hunedoara, Sibiu, 
Buxarest, Braşov, Satu-Mare və 
Craiovada YDM-ə malikdir.

Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatına görə, fevralda is-
tehlak qiymətləri indeksi yan-
var ayı ilə müqayisədə 100,7 
faiz, bu ilin yanvar-fevral ayla-
rında isə əvvəlki ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 102,8 faiz olub.
Qiymətləri dövlət tərəfindən 
tənzimlənən məhsullar və xid-
mətlər, həmçinin mövsümi xa-

rakter daşıyan kənd təsərrüfatı 
məhsulları nəzərə alınmadan 
hesablanan və bazis inflyasiyası 
kimi qəbul edilmiş istehlak qiy-
mətlərinin bazis indeksi fevral-
da yanvar ayına görə 100,4 faiz, 
yanvar-fevral aylarında əvvəlki 
ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə 102,2 faiz təşkil edib.
Fevral ayında əhaliyə göstə-
rilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 
istehlak qiymətləri indeksi 
yanvarla müqayisədə 100,1 
faiz, yanvar-fevral aylarında 
isə ötən ilin eyni dövrünə görə 
101,4 faiz olub.
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Dərc olunan materiallardakı fikirlər 
Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 

uyğun gəlməlidir. “İQTİSADİYYAT” 
qəzetinin kompüter mərkəzində yığılmış və 
səhifələnmiş, «Azermedia» MMC nəşriyyatı 

mətbəəsində çap edilmişdir. Lisenziya: 

9-15 aprel 2020-ci il

Hazırda cəmiyyət “yaşıl iqtisadiyyat” ifadəsinin 
mahiyyətini müxtəlif cür dərk edir. Bəziləri hesab  
edirlər ki, bu, ölkənin təbiətini yaxşılaşdıran yeni 
iqtisadiyyat sahəsidir. Digərləri elə başa düşürlər 
ki,  o, yeni  texnologiyadır, təbiətə kömək edən və 
ona xeyir gətirən özünəməxsus ekosistemdir, üçün-
cü qisim şəxslər hesab edirlər ki, bu, yeni inkişaf 
mərhələsinə keçiddir və  onun məqsədi ekoloji tə-
miz məhsulların yaradılmasıdır. 
Bütün bu yanaşmalar ifadə mənasına görə çox 
yaxındırlar. “Yaşıl  iqtisadiyyat”  təbiət resursların-
dan səmərəli istifadə edilməsi hesabına cəmiyyətin 
rifahının qorunmasına  yönələn, eləcə də istehsal 
tsiklinə son istifadə məhsullarının qaytarılmasını 
təmin edən iqtisadiyyatdır. Birinci növbədə, “yaşıl” 
iqtisadiyyat hal-hazırda tükənməyə məruz qalan  
resursların (faydalı qazıntılar - neft, qaz) qənaətlə 
istehlakına və tükənməyən resurslardan səmərəli 
istifadə olunmasına istiqamətlənir. 
“Yaşıl iqtisadiyyat”  iqtisad elminin XX  əsrin son-
larında formalaşan istiqamətidir.  Hesab olunur ki, 
iqtisadiyyat təbii mühitin asılı komponentidir və 
bunun daxilində o, mövcuddur və onun bir hissə-
sini təşkil edir. “Yaşıl iqtisadiyyat” konsepsiyası 
özündə feminist iqtisadiyyat, ekoloji iqtisadiyyat, 
ətraf mühitin iqtisadiyyatı, anti-artım, anti-istehlak, 
anti-qlobalizm, yaşıl anarxizm, yaşıl siyasət, bey-
nəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi və s. kimi iqtisad 
elminin və fəlsəfənin bir çox digər istiqamətlərini 
ehtiva edir. 
“Yaşıl iqtisadiyyat” nəzəriyyəsi üç aksioma əsasla-
nır:
- məhdud məkanda təsir sferasını sonsuz genişlən-
dirmək mümkün deyil;
- məhdud resurslar çərçivəsində sonsuz artan  tələ-
batların ödənilməsini tələb etmək mümkün deyil;
- yerin bütün səthi qarşılıqlı əlaqəlidir.
“Yaşıl iqtisadiyyat”ın tərəfdarları neoklassik mək-
təbi ona görə tənqid edirlər ki, onun  çərçivəsində 
təbii və sosial amillər adətən xarici amillər kimi 
nəzərdən keçirilir, onlar təsbit olunmuş sayılır və 
dinamikada təhlil olunmur.
“Yaşıl iqtisadçılar” müasir reallıqlarda iqtisadi artı-
ma cəhd edilməsini yolverilməz hesab edirlər, çün-
ki o, birinci aksioma ziddir, yəni planetimiz  təbii 
resurslardan istifadənin pik nöqtəsindədir və iqti-
sadiyyatın daha da artması ekoloji fəlakətə gətirib 
çıxara bilər.
“Artımçılıq” (ing. “growthism”), yəni bəşəriyyətin 
iqtisadi fəaliyyətinə dair inam daim artımdır, fikir 
yaşıl iqtisadiyyat tərəfdarlarının nöqteyi-nəzərincə, 
ekosistemin fəaliyyətini pozur.
“Yaşıl iqtisadiyyat”ın əsas öyrənmə obyektləri və 
iqtisadi modelləşdirilməsi arasında  aşağıdakıları 
ayırmaq olar:
- iqtisadi təsərrüfatçılıqla planetin ekoloji mühiti 
arasında qarşılıqlı əlaqə;
- özündə ekoloji, eləcə də sosial amilləri ehtiva edən  
və uzunmüddətli perspektivdə iqtisadi fəaliyyətdən 
əmələ gələn ekoloji zərərin minimallaşdırılmasına sə-
bəb olan iqtisadi sistemlərin idarə edilməsi üsulları;
- həmçinin ətraf mühitdə zərərlərin minimuma endi-
rilməsinə yönələn istehsal və bütövlükdə təsərrüfat-
çılıq sferasında yeni texnologiyaların işlənib hazır-
lanmasına əsaslanan prinsiplər. 
Bu elmin ümumiləşdirilmiş obyektlərini nəzərə ala-
raq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, “yaşıl iqtisadçı-
lar” üçün metapredmet metodologiyası xarakterikdir.
Beləliklə, elmi idrakın və strategiyanın  qurulması 
metodlarının seçilməsi zamanı  əsas prinsiplər aşa-
ğıdakılardır:
- məhdud resurslar çərçivəsində insanların mövcud 
olması problemlərinin həlli zamanı ekoloji  amillə-
rin birinci növbədə olması;
- konseptual, ideoloji, siyasi və iqtisadi səviyyədə 
həyata keçirilən yaşıl iqtisadiyyatın  reallaşma sə-
viyyələrinin bölgüsü;
- bu və ya digər texnologiyaların tətbiqinin əsas-
landırılması.
Yeni texnologiyaların, təsərrüfatçılıq sistemlərinin 
müxtəlif “yaşıllaşdırma” üsullarının işlənib hazır-
lanması prosesində yaşıl iqtisadiyyat bu işləmlərin 
məqsədəuyğunluğu və səmərəliliyi üçün zəruri 
olan bir sıra prinsiplərə riayət etməlidir: 
- dəymiş ekoloji zərərin yol verilən sərhədlərinin 
aşkar edilməsi zamanı müəyyən edilən  sərhədlərin 
əsaslandırılmasına, onların pozulması nəticələ-
rinin bütöv mənzərəsinin formalaşmasına  xüsusi 

diqqət yetirmək lazımdır;
-  hesablaşmaların riyazi ciddiliyinə, təhlilin və iş-
ləmələrin fənlərarası xarakterinə əhəmiyyət vermək 
lazımdır. 
Bu elmin fəaliyyətinin bir neçə səviyyəsini ayırmaq 
olar:
Konseptual səviyyədə “yaşıl iqtisadiyyat”  fəaliy-
yətin ən ümumi strategiyasını işləyib hazırlayır, 
təsərrüfatçılıq sisteminin inkişafında “yaşıl meyil-
lər”i aşkar edir. 
Daha sonra ideoloji səviyyə gəlir. Burada iqtisadi 
subyektlər üçün “yaşıl  dəyərlər”in aktuallaşması 
baş  verməlidir. Bu səviyyədə “yaşıl iqtisadiyyat”ın  
əsas vasitəsi ekoloji istehsalın dəyəri və zəruriliyi 
haqqında təsəvvürün cəmiyyətə tətbiqidir. 
Birinci iki səviyyənin formalaşmasından sonra  
hüquqi, dövlət tənzimlənməsi, mövcud qanunve-
riciliyin işlənib hazırlanması zərurətə çevrilir. Bu, 
“yaşıl iqtisadiyyat”ın fəaliyyətinin siyasi səviyyəsi-
dir.  İqtisadiyyatın, eyni zamanda,  “yaşıllaşdırılma-
sına” səbəb olan və  təsərrüfat subyektlərini təmin 
edən qanunvericiliyi işləyib  hazırlamaq lazımdı. 
İqtisadi səviyyədə bütün əvvəlki səviyyələrdə iş-
ləmələrin nəticələri təzahür edir, onların uğuru 
qiymətləndirilir. 
“Yaşıl iqtisadiyyat”ın əsasında təmiz və ya “yaşıl 
texnologiya” durur. Mütəxəssislərin fikrincə, “yaşıl 
iqtisadiyyat”ın inkişafı artıq bir çox postindustrial 
ölkələrə ekoloji böhrandan yaxa qutarmağa imkan 
verir. 
“Yaşıl energetika”ya keçid, “yaşıl texnologiya”la-
rın tətbiqi  qlobal iqtisadiyyatın artan vektorudur. 
Azərbaycan da karbohidrogen daxil olmaqla yerin  
təkində böyük miqdarda təbii sərvətlərin olmasına 
baxmayaraq, bərpa olunan enerji mənbələrini fəal 
inkişaf etdirmək niyyətindədir.  
Fikrimizcə, “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafının yeddi 
əsas  istiqamətini ayırmaq lazımdır: 
- birinci istiqamət bərpa olunan enerji mənbələri-
nin tətbiq edilməsidir; 
- ikinci istiqamət mənzil-kommunal təsərrüfatında  
enerjinin səmərəliliyidir; 
- üçüncü istiqamət  kənd təsərrüfatında üzvi əkinçi-
liyin inkişaf etdirilməsidir;
- dördüncü istiqamət tullantıların idarə edilməsi 
sisteminin təkmilləşdirilməsidir;
- beşinci istiqamət  su resurslarının idarə edilməsi 
sisteminin təkmilləşdirilməsidir;
- altıncı istiqamət  “təmiz” nəqliyyatın  inkişaf et-
dirilməsidir;
- yeddinci istiqamət  ekosistemlərin  qorunması və 
səmərəli idarə edilməsidir. 
Hazırda dünya innovasiyalarının 40%-i “yaşıl iqti-
sadiyyat”ın, 50%-i isə “yaşıl   iqtisadiyyat”ın vacib 
amili olan enerji qənaətinin və enerji səmərəliliyi-
nin payına düşür. Energetika təkcə iqtisadiyyatın 
rəqabətqabiliyyətinə və təhlükəsizliyinə, evlərimiz-
dəki istilik və işığa yox,  həm də çirkləndirici mad-
dələrin tullantılarının 50%-nə və istilikxana qazları-
nın emissiyasının 70%-nə görə məsuliyyət daşıyır. 
Başqa sözlə, milli  iqtisadiyyatı təşkil edən ekoloji 
və iqlim elementləri enerji tutumunun səviyyəsi ilə 
müəyyən olunur. 
“Yaşıl iqtisadçılar” tərəfindən inkişaf etmiş ölkələr 
və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında güclənən 
diferensiallaşmanın ləngidilməsi məqsədilə top-
lanmış vəsaitləri yoxsul ölkələrə  istiqamətləndir-
məkdən ötrü bütün beynəlxalq ticarət sövdələş-
mələrinin 1%-i həcmində Tobin vergisinin (Valyuta  
bazarlarında “artıq səmərəliliyin azaldılması” və 
qiymətli  kağızlar bazarında tərəddüdlərin aşağı sa-
lınması,  kapitalın miqrasiya üzərində nəzarət üçün 
vasitə kimi 1978-ci ildə Nobel mükafatı laureatı 
Ceyms Tobin  tərəfindən təklif edilən xarici valyu-
tada spot əməliyyata qoyulan vergidir) qoyulması 
təklif olunur. Bundan əlavə, “təbii kapital” (Natural 
kapital) kateqoriyasını  “təbii resurslar” kateqoriya-
sının əvəzinə istifadə etmək təklif olunur. 
“Yaşıl iqtisadiyyat”ın tərəfdaşları arasında M.Buk-
çin, C.Cekobs, R.Karson, E.F.Şumaxer, R.Kons-
tansa, L.Marqulis, D.Korten, B.Faller, Q Deyli, 
S.A.Lipina, D.Medouz, S.P.Houken, A.Tverski və 
başqalarını ayırmaq olar.  “Yaşıl iqtisadiyyat”ın 
tərəfdarları tərəfindən 2006-cı ildə “İnternational 
Journal of Green Economics” jurnalı dərc  olunub 
və Yaşıl İqtisadiyyat İnstitutu yaradılıb.  

F.M.Qarayev,
BDU-nun dosenti

Avropa İttifaqı (Aİ) Komissiyasının rəhbəri Ur-
sula Von der Leyen yeni tip koronavirus (CO-
VİD-19) epidemiyası ilə mübarizə çərçivəsində 
ehtiyac duyulan tibbi cihaz və avadanlıqlara 
tətbiq olunan əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) və 
gömrük rüsumlarının ləğv edildiyini bildirib.
Von der Leyen,"Twitter" hesabından etdiyi 
paylaşımda COVİD-19 böhranı ilə əlaqədar 
xəstəxanaların müxtəlif avadanlıqlara ehtiyacı 
olduğunu yazmışdı. Epidemiyaya qarşı mü-
barizə üçün tibbi ləvazimatların qiymətlərini 
daha məqbul vəziyyətə gətirmək niyyətində 
olduqlarını vurğulayan Von der Leyen yazıb: 
"İdxal olunan tibbi cihaz və avadanlıqlara tət-
biq edilən bəzi vergilərin bir müddət üçün ləğv 
edilməsi barədə qərar verimişik".
Von der Leyen süni nəfəsalma cihazı, test apara-
tı, maska və əlcəklər kimi qoruyucu ləvazimat-
lara aid ƏDV və gömrük vergilərinin qarşıdakı 
dörd ay üçün ləğv edildiyini, ehtiyac yaranacağı 

halda, bu müddətin uzadılacağını bildirib.
Bundan əvvəl Aİ üzvü olan 27 ölkə və Böyük 
Britaniya tibbi cihazlara görə tutulan müxtəlif 
vergilərin bir müddət təxirə salınmasını tələb 
etmişdi.
Aİ Komisssiyasının qərarı geriyə tətbiq edilərək 
30 yanvardan qüvvəyə minmiş sayılacaq.

2020-ci ilin ilk iki ayında Çində azaldılmış ver-
gi və yığımların məbləği təxminən 403 milyard 
yuan (57 milyard dollar) olub. Ölkənin Baş 
Dövlət Vergi İdarəsinin nümayəndəsinin rəsmi 
açıqlamasına əsasən, koronavirus epidemiya-
sının yayılmasına qarşı profilaktika və nəzarət 
tədbirlərinin iqtisadi təsirlərinin azaldılması ilə 
bağlı tətbiq olunan güzəştlərlə 159 milyard yu-
ana (22,5 milyard) qədər vəsaitə qənaət etmək 
mümkün olub. Təxminən 244 milyard yuan 
(34,5 milyard dollar) qənaət isə 2019-cu ildən 
başladılan irihəcmli kampaniyanın – vergi yü-
künün azaldılmasının hesabına yaranıb.

İsveçrə hökumətinin açıqla-
masında bildirilib ki, hökumət 
şirkətlərə vergi ödənişlərini 
gecikdirməyə imkan yarat-
maq üçün vaxtı keçmiş vergi 
borclarına görə faiz ödəmələ-
rini dayandıracaq. Əlavə dəyər 
vergisi, gömrük rüsumları, 

xüsusi istehlak vergisi və di-
gər yığımlar, eləcə də birbaşa 
federal vergilər üzrə ödənilmə-
miş məbləğlər üçün 0 faiz dərə-
cəsi tətbiq olunacaq. Bu qayda 
2019-cu il martın 21-dən 2020-
ci il dekabrın 31-dək ödənilmə-
li olan vergilərə şamil ediləcək.

Dünyanın ən böyük neft 
şirkətlərindən biri olan Exxon 
Mobil, neft qiymətlərində on-
larla ilin ən kəskin azalma-
sının baş verməsilə əlaqədar 
olaraq milyardlarla dollarlıq 
sərmayəsini təxirə salıb.
Şirkət sərmayə proqramının 
bir hissəsini təxirə salıb.

Exxon yaydığı açıqlamada bu 
ilin xərclərini 30% azaldaraq 
23 milyard dollara endirdiyini 
qeyd edib.
Xam neft qiymətlərindəki tən-
əzzül o qədər şiddətlidir ki, 
Exxon kimi maliyyə gücü yük-
sək bir şirkət belə çətinliyi hiss 
edir.

Ötən ildə qlobal dövlət borcları-
nın məbləği 10 trilyon ABŞ dolları 
və yaxud 4,1% artaraq 255 trilyon 
ABŞ dollarına çatıb. Bu, 2008-
2009-cu illərdəki qlobal maliyyə 
böhranı dövrü ilə müqayisədə 87 
trilyon ABŞ dolları çoxdur və re-
kord həddir. 
İqtisadiyyat.az xəbər verir ki, bu 
barədə Beynəlxalq Maliyyə İnsti-
tutunun (IIF) “Qlobal Borc Moni-

toru” hesabatında bildirilir. 
Sənəddə deyilir ki, ötən ilin sonu-
na dövlət borclarının qlobal ümu-
mi daxili məhsula (ÜDM) nisbəti 
322% olub. Maraqlıdır ki, bu nis-
bət inkişaf etməkdə olan ölkələr-
də 220% təşkil edib. Yeri gəlmiş-
kən, bu ölkələr qlobal borcda 71 
trilyon ABŞ dolları paya malikdir. 
IIF borcların yenidən maliyyələş-
dirilməsinin riskli olması barədə 

xəbərdarlıq edib: “4,3 trilyon ABŞ 
dolları inkişaf etməkdə olan ba-
zarlarda olmaqla ümumilikdə 20 
trilyon ABŞ dolları dəyərində qlo-
bal istiqraz və kreditlərin müddə-
ti bu il başa çatır. Beləliklə, təkcə 
inkişaf etməkdə olan ölkələr bu 
ilin sonuna kimi 730 milyard ABŞ 
dolları məbləğində xarici valyuta 
borcunu yenidən maliyyələşdir-
məlidir”.


