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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev sent-
yabrın 21-də paytaxtın Sabun-
çu rayonunda 71 və 307 saylı 
tam orta məktəblərdə aparılan 
əsaslı təmir və yenidənqurma 
işlərindən sonra yaradılan şə-
raitlə tanış olub.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyə-
tinin başçısı Eldar Əzizov bu 
məktəblərdə aparılan əsaslı 
təmir işləri barədə Prezident 
İlham Əliyevə məlumat verib.
Prezident İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə ölkəmizdə həya-
ta keçirilən hərtərəfli inkişaf 
konsepsiyasında təhsil sahəsi 
də prioritet yer tutur. Respub-
likanın hər yerində, o cüm-
lədən paytaxtda məktəblərin 
əsaslı təmiri, yenidən qurul-
ması, yeni təhsil ocaqlarının və 
tədris korpuslarının inşası is-
tiqamətində ardıcıl işlər görü-

lür. Bütün bunlar, ilk növbədə, 
şagirdlərin ən yüksək səviyyə-
də təhsil alması, elmin sirlə-
rinə daha dərindən yiyələn-
məsi üçün hərtərəfli imkanlar 
açır. Bu, eyni zamanda, Azər-
baycan dövlətinin gənc nəslin 
savadlı, bilikli, intellektual sə-
viyyədə yetişməsinə göstərdiyi 
diqqətin bariz nümunəsidir.
Hər bir dövlətin tərəqqisi və 
gələcəyi onun təhsil səviyyəsi 
ilə birbaşa bağlıdır. Bu sahəyə 
qoyulan investisiya gələ cəyə 
yatırılan sərmayədir. Azərbay-
can dövləti bu baxımdan hazır-
da dünyada lider ölkələrdəndir. 
Heç bir ölkədə qısa müddət ər-
zində bu sayda mək təb tikilmə-
yib və yenidən qurulmayıb. Çox 
mühüm amil lərdən biri də odur 
ki, yeni yaradılan və əsaslı tə-
mir olu nan təhsil müəssisələri 
ən müasir tədris avadanlığı ilə 

təchiz edilir. Həm 71 saylı, həm 
də 307 saylı tam orta məktəb-
lərdə aparılan əsaslı təmir və 
tikinti işləri dövlətimizin başçı-
sının “Bakı şəhərində və onun 
qəsəbələrində təhsil müəs-
sisələrinin tikintisi, əsaslı təmi-
ri və bərpası ilə bağlı tədbirlər 
haqqında” ötən il və bu il im-
zaladığı müvafiq sərəncamlara 
uyğun olaraq həyata keçirilib.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva 
sentyabrın 21-də paytaxtdakı 
Ağ Şəhərdə Bakı Avropa Lise-
yi üçün inşa edilən 1560 şagird 
yerlik yeni binanın açılışında 
iştirak ediblər. 
Təhsil naziri Emin Əmrulla-
yev Prezident İlham Əliyevə 
və birinci xanım Mehriban Əli-
yevaya Bakı Avropa Liseyinin 

yeni binasında yaradılan şərait 
barədə məlumat verib.
Qeyd edək ki, istedadlı uşaq-
lar üçün yaradılmış Bakı Av-
ropa Liseyi Təhsil Nazirliyinin 
tabeliyində olan dövlət mək-

təbidir. Hər il məzunlarının 
100 faizi ali məktəblərə yüksək 
balla daxil olan liseyin yetir-
mələri dünyanın bir çox nü-
fuzlu universitetlərində təhsil-
lərini davam etdirirlər.

Liseyin özünəməxsus təhsil mo-
deli var. Mühəndis, robot, iclas, 
incəsənət, elm və kids zonalarına 
bölünən steam otaqda şagirdlər 
üçün müasir dövrün tələblərinə 
uyğun hər cür şərait yaradılıb.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyab-
rın 21-də “DP World” şirkətlər qrupunun sədri və icraçı direk-
toru Sultan Əhməd bin Sulaimi qəbul edib.
Görüşdə Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında 
iqtisadi əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Söhbət za-
manı investisiya qoyuluşu, logistika sahələrində əməkdaşlığın 

perspektivləri ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. 
Eyni zamanda bildirilib ki, Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu 
yeni nəqliyyat dəhlizlərinin açılması və ölkəmizdə azad ticarət 
zonasının fəaliyyətə başlaması həm ölkələrimiz arasında, həm 
də regionda iqtisadi əlaqələrin genişlənməsində mühüm rol 
oynayacaq.

Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında Bakı-Tbilisi-Qars də-
mir yolu layihəsinin tam gücü ilə işləməsi üçün birgə tədbirlər gö-
rülür. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən 
bildirilib ki, bu barədə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
nazirinin müavini Rəhman Hümmətovun Gürcüstana və Türkiyəyə 
səfəri zamanı müzakirələr aparılıb. Səfər Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu xətti layihəsi çərçivəsində Gürcüstan və Türkiyə ərazisində ta-
mamlanmaqda olan tikinti-quraşdırma işlərinin gedişatı ilə yerində 
tanışlıq məqsədi daşıyıb.

Gürcüstanın İqtisadiyyat və Dayanıqlı İnkişaf nazirinin müavi-
ni Quram Quramişvili və Türkiyə Dövlət Dəmir Yollarının rəhbər 
şəxsləri ilə keçirilmiş görüşlərdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti 
vasitəsilə yükdaşımaların təşkili, Axalkalaki və Qarsda terminalla-
rın tikintisinin gedişatı, mövcud çətinliklərin həlli yolları, həmçinin 
ölkələrin tranzit potensialından daha səmərəli istifadə olunması və 
daşınan yüklərin həcminin artırılması məsələləri müzakirə edilib. 
Ölkələrimizin iqtisadiyyatında, eləcə də nəqliyyat dəhlizlərinin in-
kişafında sözügedən layihənin xüsusi əhəmiyyəti vurğulanıb.

Sentyabrın 21-də Baş Nazir Əli 
Əsədovun sədrliyi ilə Azərbay-
can Respublikası İqtisadi Şura-
sının növbəti iclası keçirilib.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, ic-
lasda 2022-ci il və sonrakı üç il 
üçün dövlət və icmal büdcə la-
yihələri, 2021-2025-ci illər üzrə 
yenilənmiş makroiqtisadi proq-
nozlar, həmçinin Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondu və İşsizlikdən 
sığorta fondunun 2022-ci il 
üçün büdcə layihələri müzakirə 
olunub.

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı (EBRD) ilə birgə həyata keçi-
rilən layihələr ölkəmizdə qabaqcıl 
təcrübənin tətbiqi, iqtisadi şaxələn-
dirmənin təşviqi baxımından əhə-
miyyətlidir. Bu barədə İqtisadiyyat 
naziri Mikayıl Cabbarov deyib. 
“EBRD-in Şərqi Avropa və Qafqaz 
regionu üzrə icraçı direktoru Matteo 
Patrone və Qafqaz üzrə regional di-
rektoru Katarina Byorlin Hansenlə 
Gəncə “Yaşıl Şəhər Proqramı”nın 
icrasını və digər şəhərlərimizdə tət-
biqi imkanlarını, yeni investisiya 

layihələrini, azad olunmuş ərazilə-
rimizin potensialının reallaşdırıl-
masında Bankın iştirakını müzakirə 
etdik”, - deyə nazir qeyd edib.
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Sentyabrın 16-da Auditorlar Palatası-
nın 25 illik yubileyi münasibətilə “Şəf-
faflıq və audit: yeni dövrün çağırışları, 
problemlər, vəzifələr” mövzusunda bey-
nəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib.
Konfransda 12 ölkənin (Azərbaycan, 
Avstriya, Belçika, Türkiyə, Özbəkis-
tan, Rusiya Federasiyası, Latviya, Pol-
şa, Gürcüstan, Ukrayna, Makedoniya, 
Çernoqoriya) müvafiq audit və mühasi-
batlıq qurumlarını, beynəlxalq peşəkar 
təşkilatları, ölkəmizin dövlət və qey-
ri-hökumət təşkilatlarını, özəl sektoru, 
ali təhsil və elmi-tədqiqat institutlarını 
təmsil edən 30-dan çox qurumdan 60-a 
yaxın  nümayəndə iştirak edib.
Auditorlar Palatası və Azərbaycan İqti-
sadçılar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə 
keçirilən tədbiri qurumun sədri, profes-
sor Vahid Novruzov açaraq, palatanın 
25 il ərzində gördüyü işlərdən, həyata 
keçirdiyi tədbirlərdən, ölkəmizdə audi-
tin inkişafından, perspektivlərindən və 
qarşıda duran vəzifələrdən danışıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, kölgə iqtisadiyya-
tına və korrupsiya hallarına qarşı mü-
barizə tədbirlərinin genişləndirilməsi, 
şəffaflığın artırılması istiqamətində son 
illər həyata keçirilən tədbirlər də məhz 
bu məqsədə xidmət edir və konkret əmə-
li-praktiki addımlarla və nəzərə çarpacaq 
nəticələrlə müşayiət olunur. Cari ilin yan-
var-iyun aylarında Azərbaycanın döv-
lət büdcəsinə vergi daxilolmaları üzrə 
proqnozun 124,4 faiz yerinə yetirilməsi, 
o cümlədən qeyri-neft-qaz sektoru üzrə 
da proqnozdan əlavə büdcəyə 500 mil-
yon manatın ödənilməsi, gömrük rüsum-
larının həcminin artması iqtisadiyyatda 
əhəmiyyətli şəffaflaşma proseslərinin baş 
verdiyini, iqtisadiyyatın “kölgə”dən çıxa-
rılmasını təsdiq edir. Şəffaflıq sahəsində 
əldə edilmiş uğurlardan danışarkən Azər-
baycan Dövlət Neft Fondunun dünyanın 
64 ən şəffaf müstəqil fondları arasında 5-ci 
yeri tutması da xüsusi qeyd olunub.
“Ticarət obyektlərində yeni nəsil kas-
sa aparatlarının quraşdırılması ticarət-
də dövriyyələrin leqallaşdırılmasına 
müsbət təsir göstərib, 2020-ci ilin 6 ayı 
ilə müqayisədə bu ilin 6 ayında onlayn 
kassa üzrə dövriyyə 2,1 dəfə artıb. Ölkə-
mizdə təsərrüfat subyektlərinin məcburi 
auditdən keçmə səviyyəsi son 5 ildə 3,2 
faizdən 48,7 faizə kimi yüksəlib. Görün-
düyü kimi, kölgə iqtisadiyyatının miq-
yasının azaldılması, biznes fəaliyyətinin 
və gəlirlərin leqallaşdırılması sahəsində 
atılan addımlar öz müsbət nəticələrini 
verməkdədir. İndi mühüm olan bu yolu 
davam etdirmək və şəffaflığın daha da 
yüksəldilməsinə yönəlik təxirəsalın-
maz tədbirlər həyata keçirməkdir. Bu 
sahədə Azərbaycan Prezidentinin fikir-
ləri öz müdrikliyi ilə diqqəti cəlb edir. 
Konkret olaraq, Prezidentin 2021-ci il 2 
fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edil-
miş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi in-
kişafa dair Milli Prioritetlər”də nəzərdə 
tutulduğu kimi dövlət investisiyalarının 
və dövlət şirkətlərinin fəaliyyətinin iqti-

sadi səmərəsi yüksəldilməli, bu sahədə 
şəffaflıq səviyyəsi artırılmalıdır. Döv-
lət şirkətlərinin kommersiya prinsiplə-
ri əsasında fəaliyyət göstərmələri üçün 
zəmin yaradılmalı, qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübə nəzərə alınmaqla korporativ 
idarəetmə standartları tətbiq edilməli və 
gəlirlilik səviyyələrinin artırılması təmin 
olunmalıdır. Bu məqsədlə daha konkret, 
sistemli təkliflərin işlənib hazırlanması 
“şəffaflıq” anlayışının strukturuna nəzər 
salmağı vacib edir”, - deyə V.Novruzov 
vurğulayıb.
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının səd-
ri, Milli Məclisin deputatı, akademik 
Ziyad Səmədzadə bildirib ki, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə 
uğurla reallaşdırılan iqtisadi islahatlar, o 
cümlədən sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı 
dövlət proqramlarının həyata keçirilmə-
si, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəl-
dilməsi, kölgə iqtisadiyyatının azaldıl-
ması və korrupsiyaya qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsi, idarəetmə sistemində 
və bütövlükdə iqtisadi-sosial həyatda 
şəffaflıq amilinə xüsusi önəm verilməsi 
Azərbaycanda dayanıqlı və inklüziv iq-
tisadiyyatın inkişafı üçün zəmin yaradır. 
Belə şəraitdə sosial-iqtisadi islahatların 
mühüm amillərindən biri olan şəffaflığın 
artırılması istiqamətində müstəqil audit 
də özünəməxsus rol oynamaqdadır.
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agent-
liyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədovun sözlərinə görə, he-
sabatlarında uyğunsuzluq aşkar edilən 
vergiödəyicilərinin mütləq əksəriyyəti 
mikro və kiçik sahibkarlardır. KOBİA 
və Dövlət Vergi Xidmətinin birgə əmək-
daşlığı çərçivəsində aparılan təhlillər 
göstərir ki, vergi ödəyiciləri, xüsusilə 
də xidmət və ticarət sahəsində fəaliyyət 
göstərən mikro və kiçik sahibkarların 
gəlir və xərclərin uçotunun qanunverici-
liyə uyğun aparılmaması, bəyannamələ-
rin düzgün tərtib edilməməsi və sair 
nəticəsində kameral qaydada vergilər 
hesablanır və bu vergi ödəyicilərinin 
narazılığına səbəb olur. Bu, həmin ka-
teqoriyadan olan sahibkarların müvafiq 
sahədə bilik və bacarıqlarının istənilən 
səviyyədə olmadığını göstərir. Bu hal 

KOB subyektlərinin hesabat prosesinə 
professional mühasiblərin və auditorla-
rın cəlb etmək imkanlarının olmaması 
və hesabatları özləri tərəfindən təqdim 
etmək istəyindən qaynaqlanır. Belə hal-
da sahibkarlara dəstək göstərilməli, eyni 
zamanda, uçot və hesabat formaları 
daha da sadələşdirilməlidir.
O.Məmmədov qeyd edib ki, ölkənin 
müxtəlif şəhər və rayonlarında fəaliy-
yət göstərən və KOBİA-nın strukturu-
na daxil olan KOB inkişaf mərkəzləri 
tərəfindən vergi inzibatçılığı, həmçinin 
maliyyə və qeyri-maliyyə, vergi hesa-
batlarının hazırlanması, uçot qaydaları 
istiqamətində mütəmadi olaraq təlim və 
məsləhət xidmətləri göstərilir. 2021-ci 
ilin ötən dövründə KOB inkişaf mərkəz-
ləri tərəfindən qeyd olunan mövzularda 
800-ə yaxın biznesə başlamaq istəyən 
şəxsin və sahibkarın faydalandığı 40-a 
yaxın təlim təşkil olunub. O da bildirilib 
ki, mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri 
tərəfindən vergi inzibatçılığı, vergi hesa-
batlarının hazırlanması və digər aidiyyə-
ti sahələrdə yol verilən nöqsanların ara-
dan qaldırılması üçün KOBİA və Dövlət 
Vergi Xidməti birgə layihəyə start verib. 
Layihə çərçivəsində nöqsanların mü-
şahidə olunduğu fəaliyyət istiqamətlə-
ri üzrə sahibkarlar təsnifatlaşdırılaraq, 
KOB inkişaf mərkəzlərinin təlimlərinə 
cəlb olunacaq. Həmçinin Agentlik KOB 
subyektləri üçün uçot və hesabatlığın 
daha da sadələşdirilməsinə dair təkliflə-
rin hazırlanması istiqamətində aidiyyəti 
qurumlarla birgə əməkdaşlığa və koor-
dinasiyalı işlərin həyata keçirilməsinə 
hazırdır.
Azərbaycan Respublikasının Baş pro-
kuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mü-
barizə Baş İdarəsinin rəisi Nazim Rə-
cəbov diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan 
öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
müasir və günün tələblərinə cavab verən 
iqtisadi inkişaf modelinin formalaşdırıl-
ması və gücləndirilməsi istiqamətində 
davamlı işlər görülüb, müvafiq dövlət 
proqramları qəbul edilib, ölkəmizdə 
korrupsiyaya qarşı mübarizənin güc-
ləndirilməsi istiqamətində konseptual 
yanaşmalar formalaşdırılıb, həmçinin 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində şəf-
faflığın təmin olunması üçün audit ins-
titutunun inkişaf etdirilməsinə böyük 
önəm verilib, ölkədə auditor fəaliyyə-
tinin qanunvericilik bazası gücləndi-
rilərək, auditorların qərəzsiz və müstəqil 
fəaliyyəti üçün tələb olunan infrastruk-
tur və maddi texniki baza yaradılıb. Belə 
ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
dövlət proqramının icra müddəti ərzin-
də ölkədə əhəmiyyətli qanunlar qəbul 
edilərək, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı 
mübarizə ilə bağlı qəbul edilmiş bütün 
beynəlxalq sənədlərə qoşulub. Dövlət 
Proqramı üzrə antikorrupsiya tədbirlə-
rində Auditorlar Palatasının da fəal iş-
tirak etməsi, palata tərəfindən “Korrup-
siyaya qarşı mübarizə məqsədilə dövlət 
sektorunda və özəl sektorda daxili audit 
xidmətinin yaradılması üzrə proqram” 
işlənib hazırlanması təqdirəlayiq haldır.
Nazim Rəcəbov deyib: “Artıq yaradıl-
masının 25 ilini geridə qoyan Auditorlar 
Palatası bu illər ərzində Azərbaycanda 
auditin formalaşdırılması, tənzimlənmə-
si, inkişafı və təkmilləşdirilməsi, müəs-
sisələrin və auditorların maraqlarının 
qorunması istiqamətində çox faydalı 
işlər görüb. Lakin günün tələbləri baxı-
mından Azərbaycanın iqtisadiyyatı güc-
ləndikcə iqtisadi-maliyyə münasibət-
lərində şəffaflığın təmin olunmasında, 
iqtisadi cinayətkarlığa və korrupsiyaya 
qarşı mübarizədə auditin imkanların-
dan daha da geniş istifadə etmək zərurə-
ti yaranıb. Həmçinin korrupsiyaya qarşı 
mübarizə vasitəsi olan preventiv-profi-
laktik tədbirlərin həyata keçirilməsində, 
xüsusilə də korrupsiyaya şərait yaradan 
halların müəyyən edilməsində, aradan 
qaldırılmasında və qarşısının alınmasın-
da audit yoxlamasının nəticəsi müstəsna 
əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, audit yox-
laması ilə hər hansı dövlət qurumunda 
pozuntu baş verdiyi aşkarlandıqdan 
sonra dərhal aidiyyəti qurumlara po-
zuntunun başvermə mexanizmi barədə 
məlumat verilməklə, gələcəkdə bu cür 
pozuntuların qarşısının alınması üçün 
tədbirlərin görülməsi bildirilir”.
Baş İdarənin rəisi bildirib ki, eyni za-
manda, istər korrupsiyaya, istərsə də 

cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların 
leqallaşdırılmasına qarşı mübarizədə 
maliyyə hesabatlarının doğru tərtib edil-
məsi və onun obyektiv qiymətləndiril-
məsi, qanunsuz və şübhəli əməliyyatla-
rın aşkarlanması üçün çevik nəzarətin 
təmin edilməsi, düzgün audit nəzarəti-
nin aparılması ilə şəffaflıq təmin edilir. 
Təsadüfi deyildir ki, ölkəmizdə son döv-
rlər korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 
proqram xarakterli sənədlərdə audit ins-
titutuna geniş yer verilib və bu sahədə 
mövcud qanunvericilik bazası daha da 
təkmilləşdirilib. Sevindirici haldır ki, bu 
gün prokurorluq və digər hüquq-mü-
hafizə orqanları ilə yanaşı, Auditorlar 
Palatasının da dövlət siyasətinin başlıca 
strateji hədəflərindən olan korrupsiyaya 
qarşı mübarizə siyasətinin icrasında xü-
susi rolu var.
Onun sözlərinə görə, korrupsiya və iq-
tisadi fəaliyyət sahəsində baş verən ci-
nayətlərin qarşısının alınmasında qa-
baqlayıcı tədbirlərin görülməsi üçün 
risklərin müəyyənləşdirilməsi istiqamə-
tində Auditorlar Palatası ilə Baş İdarə 
arasında münasibətlər daha da inkişaf 
etdirilməlidir. Belə əməkdaşlıq cinayət-
lərin baş verməsinə şərait yaradan halla-
rın ortaya çıxarılaraq qarşısının alınma-
sında, konkret sahələr üzrə təhdidlər və 
zəifliklər müəyyən edilərək islahatların 
aparılmasında, qanunvericiliyin təkmil-
ləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanma-
sında effektiv vasitə ola bilər. Auditorlar 
Palatası ilə qarşılıqlı ikitərəfli əlaqələr 
bundan sonra da davamlı şəkildə inkişaf 
edəcək və korrupsiyaya qarşı mübarizə 
işinə layiqli töhfə verəcək.
Sonra Auditorlar Palatasının yubileyi 
münasibətilə auditor fəaliyyətinin in-
kişafında xidmətlərinə görə Prezident 
İlham Əliyevin 2021-ci il 15 aprel tarixli 
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Pa-
latasının üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə 
təltif edilməsi haqqında” Sərəncamı ilə 
təltif edilmiş Palatanın 11 nəfər əməkda-
şına və üzvünə medallar təqdim edilib.
Çıxış edən xarici qonaqlar son dövrlərdə 
ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi isla-
hatlardan, yenidənqurma və quruculuq 
işlərindən, eyni zamanda, audit və şəf-
faflıq sahəsində aparılan işlərin əhəmiy-
yətindən danışıblar.
Konfransda “Şəffaflıq strategiyası və 
kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizə: Dövlət 
Vergi Xidmətinin əldə etdiyi nəticələr”, 
“Koronavirus pandemiyasının kölgə iq-
tisadiyyatının həcminə təsirlərinin təhli-
li barədə”, “Böyük qayıdış dönəmində 
şəffaflıq”, “EFFAA Böhran şəraitində ki-
çik və orta auditor təşkilatlarını dəstək-
ləyir və onları gələcəyə hazırlayır”, 
“Rusiyada auditin inkişafında peşəkar 
cəmiyyətin rolu barədə”, “Rəqəmsallaş-
maya sürətli keçid” və sair mövzularda 
məruzələr dinlənilib.
Sonda beynəlxalq konfrans iştirakçıları 
adından Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevə müraciət qəbul olunub.

Sərgidə Azərbaycanı meyvə şirələri, 
şərablar, təbii mineral sular, çay, süd 
məhsulları, fındıq, meyvə-tərəvəz, 
konservlər, qənnadı məmulatı və di-
gər məhsullar istehsal edən 20-dən 
çox şirkət təmsil edir. Respublikamız 
“WorldFood Moscow 2021” sərgisin-
də Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirli-
yinin, habelə Azərbaycan İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun 
dəstəyi ilə beşinci dəfə vahid “Made 
in Azerbaijan” stendi ilə təmsil olu-
nur.
Azərbaycanın Rusiyadakı ticarət 
nümayəndəsi Ruslan Əliyev qeyd 
edib ki, keçənilki ilə müqayisədə 
bu il Azərbaycandan olan iştirak-
çıların sayı artıb. O deyib: “Bu gün 
Azərbaycanın 20-dən çox istehsalçısı 
burada müxtəlif məhsullar nümayiş 
etdirir. İnamla deyə bilərəm ki, ötən 
ilin göstəriciləri ilə müqayisədə bu 
dəfə Azərbaycandan Rusiyaya məh-

sul tədarükü 18 faiz artıb.”
Sərginin təşkilatçısı olan "Hyve” 
şirkətlər qrupunun baş direkto-
ru Dmitri Zavqorodni Azərbaycan 
kənd təsərrüfatı məhsullarının rusi-
yalı istehsalçılar üçün əhəmiyyətini 
vurğulayaraq deyib: “Bizim sərginin 
mövcud olduğu 30 il ərzində Azər-
baycan ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik. 
Rusiyanın ərazisi böyük, iqlimi çox 

müxtəlif olmasına baxmayaraq, elə 
ərzaq məhsulları var ki, biz onları 
heç bir halda Rusiyada yetişdirə bil-
mirik. Bu məsələdə Azərbaycan bizə 
kömək edir”. 
RF paytaxtında “WorldFood Mos-
cow” sərgisi 30-cu dəfə keçirilir. Bu-
ilki sərgidə Rusiyanın 59 regionun-
dan və 30 xarici ölkədən 600-dən çox 
şirkət iştirak edir.

Sentyabrın 21-də İstanbulun Atatürk 
Beynəlxalq Hava Limanında “Tekno-
fest” – Aerokosmik və Texnologiya 
Festivalının açılışı olub.
Açılış mərasimində Azərbaycanın 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texno-
logiyalar naziri Rəşad Nəbiyev, ölkə-
mizin müxtəlif dövlət qurumlarının 
rəhbər şəxsləri, nümayəndələri və ali 
təhsil müəssisələrinin tələbələri də iş-
tirak ediblər.
“Teknofest” Türkiyə Respublikası Sə-
naye və Texnologiya Nazirliyinin və 
“Baykar Makina” şirkətinin texniki 
direktoru Selçuk Bayraktarın rəhbər-
lik etdiyi Türkiyə Teknoloji Takımı 
Vakfının (T3 Vakfı) birgə təşkilatçılığı 
və qardaş ölkənin 60-dan çox dövlət 
qurumu, ali məktəbi və özəl şirkətinin 
tərəfdaşlığı ilə 2018-ci ildən etibarən 
hər il keçirilir.
Məqsəd Türkiyədə aviasiya, kosmik 
sənaye, rəqəmsal iqtisadiyyat kimi 
sahələrin gənclər arasında təbliği, bu 

sahələrdə sahibkarlığın təşviq edilmə-
si, festival çərçivəsində təşkil olunan 
yarışlar vasitəsilə gənc mühəndislərin 
bilik və bacarıqlarının üzə çıxarılması, 
eləcə də milli texnologiyaların geniş ic-
timaiyyətə təqdim olunmasıdır.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texno-
logiyalar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 
“Teknofest”dəki milli pavilyonumuz-
da 11 Azərbaycan startapı nümayiş et-
dirilir.
“Zəfər yolu” kosmik stansiya mo-
deli, “Idrak Technology Transfer”in 
layihələri, “Zərbə”, “İqlime”, “Sa-
fee Bike”, “Viastellar”, “HealWith”, 
“SmogFree”, “Battle of Bots”, “Smart 
Parking IoT” və “GSM Smart Electric 
– AMR ST 13” startap məhsulları bu sı-
rada yer alır.
Startaplarımız kosmik sənaye, hərb, 
təhsil, tibb, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, 
video oyunlar kimi müxtəlif sahə və 
istiqamətləri, ümumilikdə yeni texno-
logiyaları əhatə edir.
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Pənahəli xan 1693-cü ildə İbrahimxə-
lil ağanın və Qızlarbəyim xanımın 
ailəsində  Qarabağın Alaqarğu kən-
dində anadan olub. Mirzə Camal 
Cavanşir bəy yazır: "Mərhum Pənah 
xanın əsil-nəsəbi Qarabağın Cavanşir 
еlindəndir. Bu еl qədim zamanlarda 
Türküstandan gəlmiş Bəhmənli еli-
nin bir qоlu оlan Sarıcalı оymağın-
dandır. Bunların ata-babaları Cavan-
şir еli arasında məşhur, adlı-sanlı, 
çörəkli, mal-dövlət və еhsan sahibi 
оlmuş adamlar idilər".

Qarabağda hakimiyyəti
1747-ci il iyulun 19-dan 20-nə keçən 
gecə Nadir şah öldürüldükdən sonra 
İranda mərkəzi hakimiyyət pis və-
ziyyətə düşdüyü üçün, o cümlədən 
Azərbaycanda xalq azadlıq hərəka-
tının qələbəsi üçün şərait yarandı. 
Azərbaycanda 20 müstəqil və yarım-
müstəqil xanlıqlar təşəkkül tapdı. 
Belə bir tarixi şəraitdə Pənahəli xan 
Qarabağ xanlığının əsasını qoydu. O, 
200-ə qədər süvari tərəfdarı ilə bir-
likdə Qarabağa gəlib özünü xan elan 

etdi. Pənahəli xan Xorasana və Gila-
na sürgün edilmiş Kəbirli, Cavanşir 
və başqa Qarabağ tayfalarının vətənə 
qayıtmağına şərait yaratdı. Pənahəli 
xan onları qarşılamaq üçün Azərbay-
can və İraq sərhədinə qədər gedib, 
onlara kömək göstərdi.
Beləliklə, böyük dövlətin sərhədlərin-
də öz müstəqilliyini inadla qoruyan 
kiçik bir müstəqil dövlət əmələ gəldi. 
Özünə yaxın və sədaqətli adamlarını 
ətrafına toplayıb  güclü qoşun yığa-
raq ona itaət etməyənləri müxtəlif 
yollarla və vasitələrlə özünə tabe et-
dirdi. Xalqın hörmətini qazandı.
Pənahəli xan xanlığı, var-dövlətini 
və özünü qorumaq üçün ilk olaraq 
müdafiə tədbirləri görməyə başla-
dı və bu səbəbdən etibarlı qala inşa 
etdirməyi qərara aldı. Pənahəli xan 
1748-ci ildə Kəbirli mahalında Bayat 
qalasını tikdirdi. Pənahəli xan şəhə-
rin bir çox adamları ilə birgə Bayat 
qalasında yerləşdi.
Bayat müharibəsindən sonra Pənahə-
li xan fikirləşdi ki, xanlığa daha eti-

barlı qala lazımdır. Çünki Bayat qa-
lasının strateji mövqeyi zəif, iqlimi 
isti olduğundan, orada uzun müddət 
böyük hərbi qüvvə saxlamaq müm-
kün deyildi. Buna görə də üç il sonra, 
1751-ci ildə Ağdamın 5–6 kilometr-
liyində yerləşən Şahbulaq adlanan 
yerdə inşaat işlərinə başlanıldı və ki-
çik qala-şəhər halına salındı,  Şahbu-
laq qalası inşa edildi və tədricən xan-
lığın ərazisi əlavə torpaqlar hesabına 
genişləndirildi. 
Azərbaycanda cərəyan edən ha-
disələr — feodal vuruşmaları göstər-
di ki, Şahbulaq qalası da o qədər 
qüvvətli sığınacaq deyil, nisbətən 
qüv vətli düşmənin "qurbanı" ola 
bilər. Pənahəli xan Şahbulaq qalası-
nın da etibarlı qala olmadığını görüb, 
yeni Şuşa qalasının inşası üçün da-
nışıqlar apardı. Pənahəli xan söy-
lənilən fikirləri nəzərə alaraq, yeni 
paytaxtın tikintisi üçün əmrlər ver-
di. Şahbulaq qalasında sakin olan-
ları, kənd əhalisi ilə köçürüb bura-
ya gətirdilər. Hər şəxsə yurd və yer 

verib xalqı sakitləşdirdilər. Pənahəli 
xan Şuşa qalasını tikdirib xanlığın 
iqamətgahına çevirdi. Qarabağ xan-
lığının ilk şəhəri olan Şuşanın siması 
Bərdə, Beyləqan, Bakı, Gəncə, Şəki 
və Şamaxı kimi ərazilərin memarlıq 
üslublarını özündə əks etdirib. Son-
ralar Pənahəli xan öz ailəsi üçün uca 
imarətlər və geniş binalar saldırdı. 
Hünərli ustalar, sənət sahibləri və iş 
bilən memarlar hasar, barı, bürc və 
divar çəkdilər. Pənahəli xan Şuşanın 
tikintisində Təbriz, Ərdəbil və başqa 
şəhərlərdən ustalar dəvət etmişdi. 
Sonralar həmin ustalar Şuşada qalıb 
yaşamışlar. Şuşa şəhəri XVIII əsrin 
ortalarında meydana çıxsa da, özü-
nün siyasi, iqtisadi və mədəni inkişa-
fına görə bir çox orta əsr Azəbaycan 
şəhərlərini qabaqladı.
Pənahəli xan 1763-cü ildə  Şirazda və-
fat etdi.
Pənahəli xan Bayat, Şahbulaq və Şuşa 
qalalarından əlavə, Əsgəran qalası və 
Qarabağ xan sarayının yaradıcısıdır. 
Hal-hazırda qalalar və xan sarayı ya-

rarsız vəziyyətdədir. Pənahəli xan 
Şuşa qalasını tikdirdikdən sonra, bu-
rada sikkəxana açdırmışdı. Həmçinin 
sikkəxanada pənahabad adlı sikkə 
də buraxılmağa başlamışdı. Pənaha-
bad sikkəsi və Şuşa qalasının parad 
qapısının açarı hal-hazırda Azərbay-
can Tarixi Muzeyində yerləşir.

Kornell Universitetinin (ABŞ), INSEAD Biznes 
məktəbinin (Fransa) və Ümumdünya Əqli Mül-
kiyyət Təşkilatının (ÜƏMT) birgə nəşri olan və 
bu il 132 ölkəni əhatə edən “Qlobal İnnovasiya 
İndeksi-2021” (Qİİ-2021) dərc edilib. Azərbay-
can ötən ilə (82-ci yer) nisbətən reytinqini 2 pil-
lə yaxşılaşdıraraq 80-ci yerə yüksəlib.
Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kom-
munikasiya Mərkəzinin (İİTKM) baş analitiki, 
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Günay Quliyeva 
deyib. O bildirib ki, ilk dəfə 2007-ci ildə nəşr 
olunan hesabat professor Sumitra Dutta tərə-
findən yaradılıb. “Qlobal İnnovasiya İndeksi” 

(Qİİ) ölkələrin innovasiya qabiliyyətinə və mü-
vəffəqiyyətinə görə illik reytinq sıralamasıdır. 
Qİİ hesabatı korporasiyalar və dövlət rəsmilə-
ri tərəfindən ölkələri innovasiya səviyyələrinə 
görə müqayisə etmək üçün istifadə edilir. “Qİİ-
2021” reytinqi innovasiya fəaliyyətinin poten-
sialı, məhsuldarlığı və çərçivə şərtlərini əhatə 
edən 81 indikator əsasında tərtib olunub. Qİİ-nin 
dərc edilməsində əsas məqsəd innovasiya fəa-
liyyətinin stimullaşdırılması mexanizmlərinin 
qiymətləndirilməsi imkanlarının yaradılması-
dır.
“Ölkəmizin bu subindeks üzrə ən yaxşı nəti-
cəsi “Daxili bazarın inkişafı” blokundan əldə 
edilib (36-cı yer). Azərbaycan bu blokda “Kre-
dit” istiqamətində 33-cü yeri tutur, həmin is-
tiqamətə daxil olan “Kredit almağın asanlığı” 
göstəricisi üzrə bütün reytinq ölkələri arasında 
1-ci yerdə, “Mikromaliyyələşdirmə kreditləri” 
göstəricisi üzrə isə 13-cü yerdə qərarlaşıb. “İns-
titutlar” blokunun “Biznes-mühit” istiqaməti 
üzrə Azərbaycan 33-cü yerdə, “Biznesin baş-
lanmasının asanlığı” göstəricisi üzrə isə 9-cu 
yerdədir”, - deyə baş analtik qeyd edib.
“İnnovasiya nəticələri” subindeksinə dair “Ya-
radıcı fəaliyyətin nəticələri” bloku üzrə Azər-
baycanın Gürcüstan (74), Belarusiya (93), Ta-
cikistan (107), Qazaxıstan (110), Özbəkistan 
(113) və Qırğızıstanı (120) qabaqladığını deyən 
G.Quliyeva bildirib ki, ölkəmiz reytinqdə 67-ci 
yeri tutub. 

Bakı metropoliteninin “Bənövşə-
yi xətt”i üzrə Cəlil Məmmədqu-
luzadə küçəsində Heydər Əliyev 
adına İdman-Konsert Komplek-
sinin arxasındakı ərazidə yerləşə-
cək şərti adı “B-04” olan stansiya-
sının inşasına başlanılıb.
“Bakı Metropoliteni” QSC-dən 
bildirilib ki, “Bənövşəyi xət-
t”in “Memar Əcəmi” və “8 
Noyabr” stansiyalarında ol-
duğu kimi, burada da tikinti 
“Qruntda divar” üsulu ilə apa-
rılıb. Bu üsul ekoloji cəhətdən 
daha təmiz olması ilə yanaşı, 
məhdud məkanda inşaatın ef-
fektiv aparılmasına, habelə qə-
naətə nail olmağa imkan verir.
Bu üsulun tələblərinə uyğun 
olaraq, tikinti işlərinə qədər 
“Divarda qrunt”un monolit 

dəmir-beton panelləri quraş-
dırılıb. Ötən dövrdə 1010 və 
1021 metr uzunluğunda olan 
iki tunelin inşası da başa çat-
dırılıb.
Hazırda “Bənövşəyi xətt”in 

Xocəsən qəsəbəsində inşa 
olunan elektrik deposunda 
metropolitenin sayca 27-ci 
stansiyası yerləşəcək. “B-04” 
stansiyası isə metropolitenin 
28-ci stansiyası olacaq.

2021-ci il sentyabrın 1-nə res-
publika üzrə uçotda olan 1 
milyon 291 min 565 vergiödə-
yicisinin 87,8 faizi fiziki şəxs, 
12,2 faizi hüquqi şəxs və digər 
təşkilatlar olub.
Dövlət Vergi Xidmətindən ve-
rilən məlumata görə, 2020-ci 
ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə vergiödəyicilərinin 
ümumi sayı 9,8 faiz artıb ki, bu 
artımın 91 faizi fiziki şəxslərin, 
9 faizi hüquqi şəxslərin hesabı-
nadır.
Hüquqi şəxs kimi uçotda olan 
vergiödəyicilərinin sayının 

artması əsasən (98,6 faiz) kom-
mersiya qurumları hesabına 
baş verib.
Kommersiya hüquqi şəxslərin 

88,4 faizi MMC, 1,5 faizi səhm-
dar cəmiyyət, 1,3 faizi koope-
rativ və sair formalarda yara-
dılıb.

Cari ilin yanvar-avqust aylarında pərakəndə ti-
carət şəbəkəsində istehlakçılara 26 milyard 460 
milyon manatlıq, o cümlədən 14 milyard 346,9 
milyon manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tü-
tün məmulatları, 12 milyard 113,1 milyon ma-
natlıq qeyri-ərzaq malları satılıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlu-
mata görə, 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadə-
də 2,7 faiz, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər 
və tütün məmulatları üzrə 2,4 faiz, qeyri-ərzaq 
malları üzrə 3,1 faiz artım müşahidə olunub.
Ticarət şəbəkəsində bir ölkə sakini orta hesabla 
ayda 179,1 manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və 
tütün məmulatları, 151,2 manatlıq qeyri-ərzaq 
malları alıb.

2021-ci ilin avqust ayında iyul 
ayı ilə müqayisədə kənd təsərrü-
fatı məhsullarının istehsalçı qiy-
mətləri indeksi 99,9 faiz, o cüm-
lədən bitkiçilik məhsulları üzrə 
100,5 faiz, heyvandarlıq məhsul-
ları üzrə 99,3 faiz təşkil edib. Döv-
lət Statistika Komitəsindən bildi-
rilib ki, avqustda meşə təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalçı qiymət-
ləri indeksi 100,7 faiz, balıq və di-
gər balıqçılıq məhsullarının isteh-
salçı qiymətləri indeksi isə 100,1 
faizə çatıb.
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История центрального банкинга 
Азербайджана восходит к 
началу XX века. До современной 
истории центрального банкинга, 
начавшейся с 1991 года, 
деятельность центрального 
банкинга в Азербайджане состояла 
из нескольких этапов: 
-период Народной Республики 
(1918-1920 годы); 
- период советского 
социалистического 
строительства (1920–1991). 
Одним из законодательных 
актов, принятых сразу после 
восстановления независимости 
Азербайджана, была статья 
14 Конституционного закона 
Азербайджанской Республики 
«Об основах экономической 
независимости Азербайджанской 
Республики» от 25 мая 1991 
года, озаглавленная «Банковская 
система и денежное обращение. 
В ней были определены правовые 
основы независимой банковской 
системы в Азербайджане, статус 
и полномочия Национального 
Банка.
Указом Президента 
Азербайджанской Республики 
от 11 февраля 1992 года «О 
создании Национального Банка 
Азербайджанской Республики» 
был учрежден Национальный Банк 
Азербайджанской Республики. 
Дата вступления в силу Указа (12 
февраля) отмечается как день 
создания Банка.
7 августа 1992 года был принят 
первый закон, регулирующий 
деятельность Национального 
Банка, - Закон «О Национальном 
банке Азербайджанской 
Республики», а 1 декабря того 
же года Милли Меджлис 
Азербайджанской Республики 
принял Постановление 
«Об утверждении Устава 
Национального банка 
Азербайджанской Республики».
«15 августа 1992 года в обращение 
была введена национальная 
валюта Азербайджанской 
Республики - манат.  С 1 января 
1994 года манат был объявлен 
единственным платежным 
средством в стране. Часть II 
статьи 19 первой Конституции 
независимой Азербайджанской 
Республики, принятой путем 
референдума 12 ноября 1995 
года, определяет Национальный 
банк как учреждение, имеющая 
исключительное право на выпуск 
в обращение и изъятие из 
обращения денежных знаков».
В настоящее время Центральный 
Банк действует на основе 
банковского законодательства 
третьего поколения 
(вторая редакция Закона 
Азербайджанской Республики 
«О Национальном банке 
Азербайджанской Республики» 
была принята 14 июня 1996 года, а 
третья редакция - 10 декабря 2004 г.).
Была создана правовая база для 
более эффективной и действенной 
реализации целей и функций 
Центрального банка, деятельности 
по всем функциональным 
областям, а определение и 
реализация денежной и валютно-
курсовой политики, организация 
денежного обращения, 
регулирование и развитие 
платежных систем, хранение и 

управление золотовалютными 
резервами были определены как 
ключевые функции Банка.
«В соответствии с Указом 
Президента Азербайджанской 
Республики от 7 февраля 2005 года 
«Об изменении (деноминации) 
номинальной стоимости денежных 
знаков и масштабов цен в 
Азербайджанской Республике» он 
выведен из обращения, начиная с 
2006 года».
«В связи с объективной 
необходимостью системной 
модернизации банковского 
сектора Азербайджана были 
приняты новые законы : 
– Закон Азербайджанской Республики 
от 16.01.2004 №590-IIГ «О банках»; 
- Закон Азербайджанской 
Республики от 10.12.2004 № 
802-IIQ «О Центральном банке 
Азербайджанской Республики» (далее 
– Закон. № 802-IIQ); 
- Закон Азербайджанской Республики 
от 29.12.2006 № 226 IIIQ «О 
страховании банковских вкладов».
Осуществление функции 
центрального банка государства 
обусловило пересмотр 
наименования банка и со 
вступлением в силу Референдума 
Акта Азербайджанской 
Республики от 18 марта 2009 
года «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию 
Азербайджанской Республики» он 
был переименован в Центральный 
банк Азербайджанской 
Республики».
В 2016 году в рамках 
экономических и 
институциональных реформ в 
стране были внесены изменения в 
полномочия Центрального банка. 
Так, в соответствии с поправками 
к Закону Азербайджанской 
Республики «О Центральном банке 
Азербайджанской Республики», 
принятыми 4 марта 2016 года, 
функции лицензирования и 
регулирования банковской 
деятельности, контроль над 
банковской деятельностью 
были переданы вновь созданной 
структуре.
Распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики 
от 28 ноября 2019 года «О 
совершенствовании системы 
регулирования и надзора на рынке 
финансовых услуг» полномочия 
органа по надзору за финансовым 
рынком, определенные законами 
Азербайджанской Республики, 
включая его обязанности и права 
в области лицензирования, 
регулирование и надзора на 
рынке финансовых услуг, защиты 
прав инвесторов и потребителей 
финансовых услуг, были 
переданы в Центральный банк 
Азербайджанской Республики.
Рассматривая развитие банковской 
системы Азербайджана с начала 
1990-х годов, можно выделит  пять 
этапов:
1. 1990 – 1992 гг. – период 
формирования национальной 
банковской системы;
2. 1992 – 1994 гг. – период 
стремительного роста количества 
коммерческих банков в условиях 
гиперинфляции;
3. 1995-2003 гг.- оптимизация 
и реструктуризация 
банковской системы в условиях 
макроэкономической стабилизации; 

4. 2003-2014 гг. - Трансформация 
крупных валютных доходов 
страны в государственные 
инвестиции, в результате делового 
и потребительского спроса, а также 
связанные с экономическим ростом 
оптимистические ожидания еще 
более увеличили спрос на банковские 
услуги. За этот период финансовая 
глубина (ВВП активов/ненефтяного 
сектора) достигла 77%, а кредитный 
портфель возрос в 30 раз.
5. Начиная с 2014 года в результате 
резкого снижения цен на нефть 
и экономического кризиса, с 
которым сталкиваются торговые 
партнеры, на фоне происходящих 
в стране процессов, в частности 
понижения темпа экономического 
прироста, институциональных и 
структурных реформ, дефицита 
платежного баланса и ненефтяного 
бюджета, изменений в финансовом и 
банковском секторах, в Азербайджане 
возникла необходимость в новом 
подходе инновативности и 
экономического развития сектора 
финансовых услуг.  
Правовые основы организации и 
функционирования банковского 

сектора Азербайджана
Одним из факторов, обеспечи-
вающих стабильные нормаль-
ные условия работы 
банковской системы, является 
законодательство. Банковское 
законодательство является 
неотъемлемой частью этой 
системы. 18 октября 1991 года 
Азербайджан восстановил свою 
государственную независимость.  
Вместе с тем, в соответствии 
с Законом Азербайджанской 
Республики от 18 октября 1991 
года «О дополнительных мерах 
по стабилизации экономической 
и социально-политической 
жизни республики» вопросы 
регулирования бюджетно-
финансовой системы, а также 
создания и упразднения 
центрального государственного 
органа управления определялись 
указами Президента 
Азербайджанской Республики. 
Именно Указом Президента 
Азербайджанской Республики 
от 11 февраля 1992 года «О 
создании Национального Банка 
Азербайджанской Республики» 
был учрежден Национальный 
Банк Азербайджанской 
Республики. Указ вступил в 
силу 12 февраля.  Уже 7 августа 
1992 года наряду с Законом 
Азербайджанской Республики 
«О банках и банковской 
деятельности в Азербайджанской 
Республике» был принят и 
Закон «О Национальном банке 
Азербайджанской Республики». 
В 2004 году были приняты 
и вступили в силу Законы 
Азербайджанской Республики 
«О Национальном банке 
Азербайджанской Республики» 
и «О банках», подготовленные 
за 2002-2004 годы на основании 
поручения, данного Указом 
Президента Азербайджанской 
Республики от 26 декабря 2002 
года. В процессе разработки 
новых законов, наряду с 
сохранением преимуществ законов 
предыдущего поколения, были 
учтены и требования современного  
периода.
Закон «О Национальном Банке 

Азербайджанской Республики» 
был принят 10 декабря 2004 года 
и вступил в силу 22 декабря 2004 
года. Новый закон, состоящий 
из 12 глав и 66 статей, более 
точно определил правовое 
положение Национального Банка, 
его цели и функции, его место 
и роль среди государственных 
учреждений, а также предоставил 
соответствующие механизмы 
для повышения ответственности 
и прозрачности деятельности 
Национального Банка. 
Новый закон позволил 
Национальному Банку работать 
более эффективно и результативно 
по всем функциональным 
областям. Определение и 
реализация денежной и валютной 
политики, регулирование и 
развитие платежной системы 
страны, осуществление банковского 
надзора, поддержание и управление 
международными золотовалютными 
резервами государства - это 
лишь часть важных функций 
Национального Банка.
В связи со вступлением в 
силу Акта Референдума 
Азербайджанской Республики от 
18 марта 2009 года «О внесении 
изменений и дополнений в 
Конституцию Азербайджанской 
Республики» Национальный банк 
Азербайджанской Республики был 
переименован в «Центральный 
Банк Азербайджанской 
Республики».

Современное состояние 
банковского сектора 

Азербайджана 
В целом, по данным Центрального 
Банка Азербайджана, к концу 
2020 года в стране действовали 26 
банков, 27 страховых организаций, 
91 небанковская кредитная 
организация, 42 кредитных союза, 
63 национальных оператора 
почтовой связи Azərpoçt, 5 
инвестиционных компаний. 
В стране действуют филиалы двух 
зарубежных банков. В стране также 
осуществляют свою деятельность 
два местных филиала НБ Ирана и 
НБ Пакистана.
«Интерес международных 
финансовых институтов 
и зарубежных банков к 
азербайджанскому банковскому 
рынку не перестает расти. Из-
за повышения инвестиционной 
привлекательности банковского 
рынка страны в Центральный 
банк Азербайджана (ЦБА) 
продолжают поступать обращения 
от желающих инвестировать в 
банковскую систему страны».  
«Центробанк Азербайджана, в 
свою очередь, заинтересован во 
вхождении на отечественный 
банковский рынок "брендовых" 
банков и всегда поддерживал 
выход иностранных банков на 
местный рынок. 
На сегодня в Азербайджане 
нет ограничений для участия 
зарубежного капитала в 
банковском секторе» .
В целом, участие в 
банковском секторе банков 
с иностранным капиталом 
способствует повышению 
конкурентоспособности, 
применению новых технологий, 
улучшению применения 
стандартов корпоративного 
управления, что в итоге приводит к 

улучшению качества оказываемых 
услуг и предоставлению надежных 
банковских продуктов.
 «В Азербайджане также 
действуют пять представительств 
иностранных банков. Среди них 
есть - Commerzbank, Citi bank, 
Societe Generale. В будущем 
возможно преобразование этих 
представительств в дочерние 
банковские структуры. Надо 
сказать, что иностранные 
банки или банки с участием 
иностранного капитала 
сегодня занимают до 50 
процентов банковского рынка 
Азербайджана». 
Исходя из данных по 
банковской системе за 2020 год, в 
Азербайджане средний уровень 
достаточности капитала был равен 
18%, в то время как, по Базельской 
методике минимальный уровень 
составляет 8%, а по условиям ЦБА 
-12%.
Присутствие иностранных 
инвесторов в структуре 
собственности азербайджанских 
банков следует рассматривать 
в качестве важнейшего 
фактора, оказывающего самое 
значительное воздействие на 
их конкурентоспособность и 
возможности капитализации в 
условиях либерализации рынка 
банковских услуг.
Среди отечественной банковской 
системы, исходя из величины 
активов, можно выделить три 
основополагающих кредитно-
финансовых учреждения, 
это «Международный банк 
Азербайджана », «Pasha Bank» и 
«Kapital Bank».
Заключение
Таким образом, неотложной 
задачей современного периода 
является формирование 
основных принципов стратегии 
Азербайджана относительно 
обеспечения эффективной 
и безопасной интеграции 
отечественной экономики 
в глобальное финансовое 
пространство. 
Эта стратегия должна 
сконцентрироваться на решении 
внутренних для Азербайджана 
задач по активизации привлечения 
иностранного капитала, 
отвечать внешнеполитическим и 
экономическим целям государства, 
а также обеспечивать сохранение 
национальной финансовой 
безопас¬ности страны.
Эффективными средствами 
укрепления банковских систем 
и стимулирования процесса 
консолидации стали меры по 
реструктуризации, а также 
ужесточение требований к 
минимальному капиталу и 
повышение коэффициентов 
достаточности капитала. 

д.э.н., проф. Захид Фaррух 
Мамедов-Заслуженный 
педагог Азербайджана, 

директор Департамента 
«Организация и управление 

научной деятельностью» 
Азербайджанского 

Вейсов Емин Назим оглы 
– Магистр Экономики 

«Белорусский Государственный 
Экономический Университет». 
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Universitet yoldaşlarım həm iqtisa-
diyyat, həm kənd təsərrüfatı, həm də 
incəsənət baxımından mövzuya mə-
nalı fikirlər bildirdilər. Mən də istər-
dim ki, Azərbaycanın Qarabağ zo-
nasında “Multikulturalizm və din” 
mövzusuna toxunum və bu addım-
ların Türk dünyası xalqlarının və öz 
ölkəmizin iqtisadiyyatına verəcəyi 
töhfədən danışım.
İlk olaraq xatırlayaq ki, Azərbaycan 
Şərqdə ilk dəfə cümhurriyyət qur-
muş, ilk dəfə qadınlara seçki hüququ 
tanımış, opera tamaşalarını keçirmiş 

rürk dövlətidir. Bu, bizə digər qardaş 
ölkələr arasında danılmaz hörmət qa-
zandırmışdır. Nəzərə alsaq ki, Türk 
dünyası dedikdə ağıla ilk İslam dini 
gəlir, bu baxımdan da ölkəmiz keç-
miş dövrlərdə əsrlər boyu İslam dini-
nin mərkəzlərindən biri sayılmışdır. 
Belə ki, Şamaxıda yerləşmiş sünni 
məktəblərinə Osmanlı, özbək-türk-
mən tayfalarından din adamları gəlib 
təhsil alaraq yalnız buranın vərəqəsi-
ni qazandıqdan sonra öz ölkələrində 
sayılıb-seçilən axundlar hesab olu-
nurdular (əsaslandırma - Şah İsma-

yıl Xətainin babalarının Şirvan üçün  
vuruşub canlarından keçmə səbəbi 
məhz sünnilərin mərkəzini ələ alıb 
şiəliyi yaymaq idi).
Din baxımından Qarabağ da özlü-
yündə bir çox seyidlərə, pirlərə yuva 
olmuşdur. Misal üçün Cəbrayılda 
“Sarı ocaq”, Hacı Qaraman ağanın 
cəddi, Ağdamda Seyid Lazım ağanın 
cəddi və s. Çox heyif ki, indi həmin 
pirlər və seyidlərimizin qəbir abi-
dələri erməni vandalizminə uğrayıb.
Lakin biz onları təmir etdirsək, ilk 
öncə Qarabağın müsəlman sakinləri 

– sarıcalılar, kəngərlilər, Zəngilanın 
əhli-həqqləri və digər etnik qruplar-
dan didərgin düşdüyü, həsrətində 
qaldığı torpaqlarına qayıtmış həm-
vətənlərimiz, sonra da Türk dünyası 
xalqlarının müsəlman əhalisi buna se-
vinəcək və ölkəmizi ziyarət edəcəklər. 
Nümunə olaraq qeyd edək ki,  Naxçı-
vandakı “Əshabi-Kəhf” ziyarətgahına 
gələn vətəndaşlarımız və müsəlman 
ölkələrinin zəvvarları hər il artır. Ar-
tıq ora zəvvarlıq mərkəzinə çevrilib 
və bu bizi həm dinə hörmət baxımın-
dan, həm də iqtisadiyyat baxımından 
irəli aparır. Belə ki, bura səfər edə-
cək zəvvarlar istirahət etdikləri res-
toranlarla, otellərlə və digər xidmət 
obyektləri ilə sahibkar vətəndaşları-
mızın, bilavasitə dövlətin qazancını 
artıracaqlar.

Qarabağda kənd təsərrüfatı 
İşğaldan azad olunmuş ərazilər ölkə-
mizin iqtisadi inkişafı üçün böyük 
əhəmiyyətə malikdir. İqlimin və 
relyefin müxtəlifliyi dağətəyi zona-
da suvarma, dağlıq hissədə  dəmyə 
əkinçilik, bağçılıq və heyvandarlıq 
üçün şərait yaradır. Bu ərazilərdə 
üzümçülük, bağçılıq, pambıqçılıq, 
heyvandarlıq, arıçılıq, baramaçılıq 
və s. sahələri inkşaf etdirmək olar. 

Qarabağda sənaye və təhsil 
Qarabağda yüngül, yeyinti, tikin-
ti materialları sənayesində istifadə 
edilən xammallar vardır. Bu sahələ-
ri inkişaf etdirməklə xeyli iş yeri ya-

ratmaq olar. Bu ərazilərdə alternativ 
enerji sahələrinin inkşafı üçün şəra-
it vardır. Biz Qarabağda alternativ 
enerji istehsal etməklə bərabər alter-
nativ enerji istehsal edən texnologiya-
ları da istehsal etməliyik. Qarabağda 
elektronika, maşınqayırma ki mi elm 
tutumlu sahələr də yara dılmalıdır. 
Bu sahələri yaratmaq üçün universi-
tetlər, texnoparklar yaradılmalıdır. 

Qarabağda turizm 
Qarabağın turizm potensialı olduq-
ca zəngindir, burada turizmin çox 
növləri - ekoturizm, dağ turizmi, 
qış turizmi, ov turizmi, sağlamlıq 
turizminin inkişafı üçün bütün im-

kanlar var. Azərbaycanın bu qədim 
tarixə malik olan bölgəsi özünün flora 
və faunası, mətbəxi, tarixi, mədəni-di-
ni abidələri, qədim qalaları, körpüləri, 
meşələri, bulaqları və s. görməli mə-
kanları ilə turistləri cəlb edəcək. Dəniz 
səviyyəsindən 1400 metr hündürlükdə 
yerləşən, Azərbaycan mədəniyyətinin 
incisi  sayılan Şuşanın tarixi abidələri, 
özünəməxsus arxitekturası yeni turizm 
marşrutlarının yaradılmasına imkan 
verir:  “Şuşa mülayim iqlim şəraitinə, 
mineral suları isə müalicəvi xüsusiy-
yətlərə malikdir. Bunlar da turizm 
üçün çox yararlı istiqamətlərdir. Bu-
rada tanınmış bəstəkarlar, muğam 

ustadları, incəsənət xadimləri yetişib.
Burada müxtəlif mu siqi festivalları 
keçirməklə Azər baycan mədəniyyə-
tini dün yaya tanıtmaq olar. Bunlar 
im kan verir ki, burada turistlərimizə 
maraqlı olan marşrutlar yaradaraq 
onları təqdim edək. Düşmənlərimiz 
bu illər ərzində işğal altında olan 
Qarabağ və ətraf rayonların əksər 
yerlərində mədəniyyət abidələrimi-
zi dağıdaraq, infrastrukturu məhv 
edərək, vandallıq nümayiş etdiriblər.
Dağıdılmış ərazilərin kiçik hissəsini 
saxlamaqla, hərbi qənimətlər par-
kı yaratmaqla turistlərin diqqətini 
cəlb edə bilərik. 

Maliyyə bazarları həm beynəlxalq, 
həm də lokal xarakterli bərpa lah-
yihələrində olduqca böyük önəmə sa-
hibdir. Bunun ən əsas sübutu isə onun 
ümumbəşəri fəlakət kimi səciyyələn-
dirilən II Dünya müharibəsindən 
sonra Almaniya, Yaponiya, C.Koreya 
və müharibə səbəbi ilə ciddi dağın-
tılara məruz qalmış digər ölkələrin 
iqtisadiyyatlarını, müharibədən daha 
az itkilərlə ayrılan ABŞ-ın “Marşall 
planı“ adı ilə məşhur olan maliyyə 
dəstək paketi vasitəsi ilə canlandı-
rılmasıdır. Belə ki, bu yardım paketi 
maliyyə bazarlarının fəaliyyətsiz pul 
vəsaitinin borc kapitalına çevrilməsi 
ilə müxtəlif sərbəst pul vəsaitlərini 
səfərbər edib, fəal fəaliyyət göstərən 
kapitala çevirərək, müxtəlif kredit, 
hesablaşma, zəmanət, investisiya və 
digər əməliyyatlar yerinə yetirmək 
olan başlıca funksiyasının və maliy-
yə bazarları ilə ümumi iqtisadiyyatın 
dərindən əlaqəsinin təzahürüdür.
Maliyyə bazarlarının qlobal bərpa 
layihələrindəki rolunu görmək üçün 
alman “iqtisadi möcüzəsi“ əvəzolun-
maz və bir o qədər də məşhur təd-
qiqat obyektidir.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra 
ciddi sosial-iqtisadi çalxantıda olan 
Almaniya 1945-1949-cu illərdə Ame-
rika, Böyük Britaniya, SSRİ və Fransa 
qüvvələrindən ibarət olan Müttəfiq 
Sınaq İdarəsi tərəfindən idarə edildi. 
Almaniyanın belə işğal zonalarına 
bölünməsi onsuz da məhv olmuş in-
frastrukturun və tənəzzül etmiş iqti-
sadiyyatın yenidən bərpasını müm-
künsüz edirdi . 
ABŞ Dövlət Departamentinin rəhbə-
ri Corc  Marşallın 5 iyun 1947-ci ildə 
Harvardda etdiyi çıxışında dünya ilə 
paylaşdığı “ Marşall planı” konsepsi-
yasını hazırladı. “Marşall planı” çər-
çivəsində Almaniya da daxil olmaqla 
on altı millət proqramın bir hissəsi 
oldu və ABŞ-ın İqtisadi Əməkdaşlıq 
İdarəsi (ECA) vasitəsi ilə inzibati və 
texniki yardımlar göstərərək, dövlət 

tərəfindən tələb etdikləri yardımı for-
malaşdırdı. Avropa millətləri əvvəlcə 
ABŞ-dan qida, yanacaq və maşın tə-
darükü ilə nəticələnən və daha son-
ra Avropadakı sənaye gücünə əsas-
lanaraq investisiya ilə nəticələnən 
təqribən 13 milyard dollarlıq yardım 
aldılar. “Marşall planı”nın maliy-
yələşdirilməsi 1951-ci ildə başa çatdı. 
Plan həyata keçirildikdən sonra Al-
maniya ilə bərabər digər Avropa 
ölkələrində də iqtisadi münasibətlər 
yenidən normallaşmağa başladı.
“Marşall planı”nın ümumi istehsal 
hədəfi  istehsalın müharibədən əvvəl 
(1938) sənayedə 30% və kənd təsər-
rüfatında 15% səviyyəsində artması 
idi. 1951-ci ilin sonuna qədər bütün 
ölkələr üçün sənaye istehsalı 1938-ci 
ilin səviyyəsindən 35% yuxarı idi və 
bu, proqramın məqsədində bildirilən 
miqdarı ötüb keçmişdir. Bununla bir-
likdə, insan istehlakı üçün ümumi 
kənd təsərrüfatı istehsalı müharibə-
dən əvvəlki səviyyədən yalnız 11% 
yüksək idi və bu illər ərzində əhali-
nin 25 milyon artması nəzərə alına-
raq, Avropa 1951-ci ilə qədər özünü 
təmin edə bilmədi. 
1947-ci ildən bəri artım baxımından 
əldə edilən nəticə daha təsiredicidir. 
1951-ci ilin sonunadək sənaye istehsalı 
yalnız dörd il əvvələ nisbətən 55% art-
dı. İştirakçı ölkələr 1947-1948-ci illər-
dən sonrakı üç məhsul ilində ümumi 
kənd təsərrüfatı istehsalını təxminən 
37% artırdılar. “Marşall planı”nın 
dörd ili ərzində ümumi orta gəlirlilik 
təxminən 33% artmışdır (Sxem 1). 
1948-ci il Senatının ERP səlahiyyətinə 
dair hesabatında, avropalıların özləri 
üçün qoyduqları bir sıra istehsal hə-

dəfləri qeyd olundu, qeyd etdikləri 
hədəflər “bir çox amerikalı mütəxəs-
sislər üçün optimist görünür”dü. 
Dörd iştirakçı ölkə, məsələn, polad 
istehsalını ildə 55 milyon tona qədər 
artırmaq istəyirdilər ki, bu da müha-
ribədən əvvəlki istehsaldan 20% daha 
yüksək idi. Onlar 1951-ci ilə qədər 
60 milyon qazandılar. Neft emalı gü-
cünün 1938-ci ildəki ilə müqayisədə 
2 qat artırılması təklif edildi. Sonda 
dörd qat artımı bacardılar. Kömür is-
tehsalı üçün hədəf müharibədən əv-
vəlki istehsaldan 30 milyon ton çox 
- 584 milyon ton idi. 1951-ci ilə qədər 
istehsal hələ 1938-ci ilə nisbətən bir 
qədər aşağı, lakin 1947-ci ildəkindən 
27% çox idi. 
Azərbaycanın illərdir həll edilməyən 
Qarabağ münaqişəsindəki siyasi, 
hərbi zəfərin dünya mediasındakə 
əks-sədasının ölkəmizə qoyula bilə-
cək investisiyanın həcminə təsiri 
təkzibedilməzdir. Artıq Türkiyə, Ru-
siya, İran, İsrail, İtalya, Ukrayna və 
s. dövlətlər tərəfindən həm rəsmi, 
həm də fərdi sahibkarlar tərəfindən 

qoyula biləcək investisiyalar barədə 
müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bu da 
o deməkdir ki, yaxın illərdə ölkəmizə 
ciddi investisiya axını müşahidə olu-
nacaqdır. Fikrimcə, bu axının əsas 
istiqaməti əvvəlki dövrlərdə olduğu 
kimi, Abşeron yarımadası yox, Qara-
bağ olacaqdır.
 Lakin işin təhlükəli tərəfi xarici in-
vestisiyanın belə sürətli axımının 
ölkə iqtisadiyyatının dünya maliyyə 
bazarlarına sürətli inteqrasiyasına 
gətirib çıxarmasıdır. Məşhur iqtisad-
çı C.M.Keyns ümumi iqtisadiyyatı 
maliyyə və real sektor olmaqla ikiyə 
bölür və real sektorun ümumi iqtisa-
diyyatdakı payının təxminən 3-4% 
olduğunu qeyd edir. Bu isə o demək-
dir ki, maliyyə sektorunun ümumi 
iqtisadiyyatda payı real sektora nis-
bətən həddindən artıq çoxdur. Belə 
ki real sektorda baş verən problem-
lər, şübhəsiz, maliyyə sektorundan 
yan keçməyəcəkdir və bunun əksi də 
təkzibedilməzdir .
Zənnimcə, pandemiya dövründə 
dünya iqtisadiyyatının real sekto-

runda baş verən geriləmələr həm 
pandemiya, həm də postpandemiya 
dövründə maliyyə sektoruna da cid-
di təsir edəcəkdir. Deməli, bu vəziy-
yətdə dünya maliyyə bazarlarına sürət-
li inteqrasiya ölkənin makroiqtisadi və 
mikroiqtisadi tarazlığını pozaraq böh-
rana səbəb ola bilər.
Beləliklə, fikirimcə, makroiqtisadi, mik-
roiqtisadi və maliyyə sabitliyini qoru-
maq. Qarbağın bərpa prosesinin daha 
dayanıqlı və inklüziv inkişaf etməsini 
istəyiriksə aşağıdakıları etməliyik:
1. Respublikanın dünya maliyyə bazar-
larına gələcək inteqrasiyası sürətli de-
yil,yavaş xarakterli olmalıdır;
2. Maliyyə institutları inkişaf etdiril-
məlidir;
3. Xarici investorlar portfel investi-
siya deyil, birbaşa investisiya qoyu-
luşları etməyə təşviq edilməlidir.
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və mühasibat fakültəsinin 2-ci kurs, 
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Bu yazılar UNEC-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 
30-cu ildönümünə həsr edilən məqalələr müsabiqəsinə təqdim etmək üçün dərc edilir.

Azərbaycan Respublikasının II Qarabağ 
savaşında zəfər çalması tarixi əhəmiy-
yət kəsb edir. Azərbaycana qarşı qərəzli 
mövqe tutan bəzi dünya dövlətləri Azər-
baycanın hansı gücə malik olmasını bir 
daha görmüş oldu.  Qüdrətli Azərbay-
can orduusu Qarabağı mənfur düşmən 
tapdağından azad etdi. Vətən yolunda 
şəhidlik zirvəsinə ucalanlar da oldu, 
qazi adını alanlar da. Allah şəhid olan-
lara rəhmət eləsin, yaralılara şəfa versin.
Bu yaxınlarda oxuduğum bir kitabda 
belə bir sitat vardı. Əksər xalqlar tarix-
dən heç nə öyrənməyiblər onlar sadəcə 
əzbərləyiblər:adları və illəri. Lakin 44 
günlük müharibə göstərdiki Azərbaycan 
xalqı tarixi həqiqətləri necə mənimsəyib 
və dərk edib. Qarabağ Azərbaycandır.
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevdən sitat: “Bölgədə-
ki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri 
bərpa edilir. Ermənistan Respublikası 
vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və 
yüklərin hər iki istiqa mətdə maneəsiz 
hərəkətinin təşkili məq sədi ilə Azərbay-
can Respublikasının qərb rayonları və 
Naxçıvan Muxtar Respub likası arasında 
nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zə-
manət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nə-

zarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik 
Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları 
həyata keçirir.Tərəflərin razılığı əsasında 
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azər-
baycanın qərb rayonlarını birləşdirən 
yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının in-
şası təmin ediləcəkdir. 
Sonuncu cümləyə nəzər yetirdiyimiz 
zaman görürük ki, Naxçıvan ilə Azər-
baycan arasında nəqliyyat dəhlizi açıla-
caq,yəni Zəngəzur dəhlizi.
Artıq Qarabağ probleminin həllindən 
sonra Qara dəniz-Xəzər dənizi-Mərkə-
zi Asiya regionlarında, bütövlükdə türk 
dünyasında inkişafın yeni mərhələsinə 
keçmək üçün real şanslar yaranıb.
Türk Şurası və ya Türk Keneşi 3 oktyabr 
2009 Naxçıvanda imzalanan Naxçıvan 
müqaviləsi ilə Azərbaycan, Qazaxıstan, 
Qırğızıstan və Türkiyə arsında qurul-
muş olan beynəlxalq təşkilatdır. 
Özbəkistan 30 aprel 2018-ci ildə qatıl-
ma niyyətinin olduğunu açıqlamış və 14 
sentyabr 2019-cu ildə də Türk Keneşinə 
üzv olmuşdur. Bu əməkdaşlıq şurasının 
qurulması fikri ilk dəfə 2006-cı ildə Qa-
zaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarba-
yev tərəfindən təklif edilmişdir. 24 may 
2019-cu il tarixində Türkiyə Prezidenti 

RəcəbTayyib Ərdoğanın təklifivə şura 
üzvlərinin razılığı ilə Nursultan Nazar-
bayev Türk Şurasının ömürlük fəxri rəh-
bəri ünvanını almışdır. 2018-ci ilin son-
larından bu yana Macarıstan müşahidəçi 
dövlətdir və yaxın zamanda Türk Şurası-
na tam üzvlük tələbini etməsi gözlənilir.
Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzur  
indi türk dünyasının birləşməsi rolunu 
oynayacaqdır. Burada söhbət 1,1 trilyon 
dollardan çox nominal ümumi daxili 
məhsulu olan türkdilli ölkələri strateji və 
iqtisadi baxımdan birləşdirəcək dəhliz-
dən gedir. Belə ki, Türkiyə 761,4 milyard 
dollar, Qazaxıstan 181,7 milyard dollar, 
Özbəkistan 57,9 miyard dollar, Azərbay-
can 48 milyard dollar, Türkmənistan 48 
milyard dollar və Qırğızstan 8,5 milyard 
dollar nominal ÜDM-ə malikdir. Bu isə 
ondan xəbər verir ki, Zəngəzur dəhlizi 
kifayət qədər böyük iqtisadi potensiala 
və təbii resurslara malik olan regionu 
birləşdirəcək.
Qafqazın Süveyşi:
Aralıq və Qırmızı dənizləri birləşdirən, 
Misir ərazisində yerləşən Süveyş kanalı, 
Evergreen şirkətinin “Ever Given” kon-
teynerdaşıyan gəmisi tərəfindən martın 
23-də bloklanandan sonra naviqasiya 

üçün bağlanıb. Səbəb isə gəminin yerə 
oturmasıdır. Nəticədə 321 gəmi kanalın 
açılmasını gözləyir. Həmçinin, Süveyş 
kanalının bağlanmasına görə “Brent” 
nefti 5 faizədək bahalaşıb.
Misir hökuməti bu hadisə nəticəsində 
dəymiş ziyanı 1 milyard ABŞ dolları 
məbləğində dəyərləndiribsə, “Lloyd’s 
List” gəmiçilik şirkətinin hesablamala-
rına görə, Süveyş kanalının bağlanma-
sı dünya ticarətinə saatbaşı 400 milyon 
dollara başa gəlib. Belə ki, Aralıq və Qır-
mızı dənizləri birləşdirən Süveyş kana-
lının payına dünya dəniz ticarətinin 12 
faizi düşür.
Mənim bu misalı göstərməkdə məqsə-
dim Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi cəhət-
dən nə qədər əhəmiyyətli olmasını izah 
etməkdir. Zəngəzur dəhlizi 30 ildən bö-
yük müddətdir ki fəaliyyət göstərmir. 
Bu isə region dövlətlərinin və Türk dün-
yası dövlətlərinin iqtisadiyyatına dəyən 
neçə milyardlıq zərərdən xəbr verir.
Prezident İlham Əliyev Zirvə görüşün-
dəki çıxışında deyib: “Müharibə başa 
çatdı, münaqişə tarixdə qaldı. Yeni im-
kanlar yarandı. Onların arasında hesab 
edirəm ki, ən vacib imkan nəqliyyat 
imkanlarıdır. Bu gün biz artıq Zəngə-
zur dəhlizi üzərində çox fəal çalışırıq. 
Naxçıvanda keçirilmiş Zirvə görüşündə 
mən demişdim ki, vaxtilə Zəngəzuru 
Azərbaycandan alıb Ermənistana birləş-
dirmək türk dünyasının coğrafi parça-
lanması idi. Çünki əgər xəritəyə baxsaq 
görərik ki, sanki bizim bədənimizə xən-

cər saplanmışdır, türk dünyası parçalan-
mışdır. Qədim Azərbaycan torpağı olan 
Zəngəzur indi türk dünyasının birləş-
məsi rolunu oynayacaq. Çünki Zəngə-
zurdan keçən nəqliyyat, kommunikasi-
ya, infrastruktur layihələri bütün türk 
dünyasını birləşdirəcək, eyni zamanda, 
digər ölkələr üçün əlavə imkanlar yara-
dacaq, o cümlədən Ermənistan üçün...”.
Sonda, Qarabağ probleminin həlli həm 
region, həm də Türk dünyası dövlətləri 
üçün yeni reallıqlar və yeni imkanlar ya-
radacaqdır.

Müasir dövrdə xalqımız ölkə 
Prezidenti cənab İlham Əliye-
vin uzaqgörən siyasəti və strate-
ji rəhbərliyi sayəsində, habeləöz 
canından keçən fədakar şəhid-
lərimizin qanı hesabına unudul-
mayan, şərəfli günlərini yaşayır.
Belə ki, 30 ilə yaxın müddətdə 
doğma Azərbaycanımızın əbədi  
torpağı olan gözəl Qarabağımızı 
qəddarcasına işğal edən mənfur 
düşmənlərimizi-erməniləri  məğ-
lub etdik.
Məlum məsələdir ki, işğalçı döv-
lət olan Ermənistan işğal etdiyi 
ərazilərə küllü miqdarda maddi 
ziyan vurmuş, vəhşiliklər törət-
miş, yaşayış evlərini dağıtmış,bü-
tün təbii ehtiyatlarımızı tükətmiş, 
meşələri yandırmış, həmçinin 
millətimizin ümid yeri olan, iba-
dət və dua etdiyimiz müqəddəs 
məscidlərimizi də yerlə-yeksan 
etmişlər.
Dünya təcrübəsinə əsaslanaraq 
demək olar ki, müharibədən 
sonrakı bərpa, quruculuq, ye-
nidənqurma işləri müəyyən və-
sait və zaman tələb edir. Buna 
baxmayaraq, ölkəmizin iqtisa-
diyyatısürətlə inkişaf edir, yeni 
müəssisələr, iş yerləri açılır, güc-
lü iqtisadi potensial formalaşır.
Azərbaycanımızın iqtisadi əsas-
ları getdikcə güclənir, dövləti-
miz uğurlu layihələrə imza atır, 
dünya ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq 
edir, fəxr etdiyimiz üçrəngli bay-
rağımız beynəlxalq ölkələrin bay-
raqları sırasında dalğalanır.
Qlobal maliyyə-iqtisadi böhran-
dan uğurla çıxan ölkəmiz özünə-
məxsus milli inkişaf modelini 
yaradan dövlətlərdən biri kimi 
tanınır. Artıq keçid döv-rünü 

geridə qoyan respublikamızın 
iqtisadi inkişafı son illərdə key-
fiyyətcə yeni mərhələyə qədəm 
qoymuşdur ki, bu mərhələdə də 
əsas məqsədlərdən biri perspek-
tivli ölkədə sürətli sosial-iqtisadi 
inkişafın davamlılığını təmin et-
məkdir.
Həm ölkə daxilində gedən proses-
lər, həm də Azərbaycanın dünya 
ölkələrilə çoxformatlı əlaqə lərinin 
daim genişlənməsi buna əsas ve-
rir ki, indiyə qədər aparıl mış və 
bu gün də davam etdirilən siyasi 
mövqe düzgün istiqamətdədir.
Ölkəmizin iqtisadi potensialı 
barədə yazmaq və ondan səmərə-
li istifadə edilməsi şərti ilə sahi-
bkarlığın inkişafı istiqamətlərini 
müəyyən etmək vaxtı artıq gəlib 
çatıb. Şübhəsiz ki, bu ərazilərin 
bizim üçün tarixi-mədəni əhə-
miyyəti hər hansı iqtisadi dəyər-
lərindən xeyli dərəcədə üstündür. 
Qarabağ ərazisi, onun zəngin tor-
paqları həm yerli sahibkarlar, in-
vestorlar, iş adamları, həm də xa-
rici dövlətlərin yatırımları üçün 
əlverişli və vacib ola bilər.
İşğaldan azad edilmiş ərazilər 
sənaye və tikinti əhəmiyyətli 
müxtəlif növ materiallarla zən-
gindir.Torpağımız zəngin su 
ehtiyatlarına malikdir ki, bu da 
ölkəmizin sənayesi və kənd təsər-
rüfatı üçün önəmli faktorlardan 
biridir.Bölgədə müalicə əhəmiy-
yəti olan 120-dək müxtəlif  tər-
kibli mineral su yataqları vardır.
Bütünlükdə Azərbaycanın mineral 
sularının ümumi geoloji ehtiyatla-
rının təxminən 40%-i işğaldan azad 
edilən rayonların payına düşür.Re-
gionun enerji resursları,  külək və 
termal enerji burada iqtisadiyyatın 

bütün sahələrinin, eləcə də əhalinin 
enerjiyə olan gündəlik tələbatının 
ödənilməsində vacib təminatçı 
rolunda çıxış edəcəkdir.
Bütün bu faktlar onu göstərir ki, 
həmin ərazilərdə sahibkarlığın 
müxtəlif mülkiyyət formaların-
da geniş şəbəkəsinin  yaradılma-
sı üçün lazımi qədər xammal və 
enerji ehtiyatları mövcuddur. İn-
diki və gələcək nəslin qarşısında 
duran əsas vəzifə həmin resurs-
lardan qənaətlə istifadə edərək, 
Qarabağın dayanıqlı sosial-iqti-
sadi inkişafını təmin etməkdir. 
Son olaraq, bu qələbə münasibə-
tilə xalqımızı təbrik edir, mühari-
bədə həlak olmuş şəhidlərimizə 
rəhmət, ailələrinə səbr və qazilə-
rimizə şəfa diləyirik. Ordumu-
zun qəhrəmanlığı,vətənpərvər 
xal qımızın birliyi nəticəsində 
əldə etdiyimiz bu şanlı qələbə 
daim bizmlə olsun. 

Qarabağ Azərbaycandır!
“Qarabağ Azərbaycandır və 
nida” ifadəsi bizim şanlı qələ-
bəmizin rəmzidir. Bunu Ali Baş 
Komandan, cənab Prezident İl-
ham Əliyev öz nitqində dəfələrlə 
ifadə etmişdir. Ali Baş Koman-
danın başçılığı altında Müzəffər 
Azərbaycan Ordusu 2020-ci ildə 
44 günlük Vətən müharibəsin-
də qələbə qazanmışdır. Bu şanlı 
qələbə ilə Azərbaycan öz doğ-
ma torpaqlarını işğaldan azad 
etdi. Eyni ilə cənab Prezidentin 
nitqində söylədiyi kimi: “Bu, bi-
zim hamımızın qələbəsidir, bü-
tün Azərbaycan xalqının. Azər-
baycan xalqı bir daha göstərdi ki, 
nə qədər böyük xalqdır, nə qədər 
vətənpərvər xalqdır, nə qədər 
dəmir iradəyə malik olan xalq-
dır. 30 ilin əziyyəti, 30 ilin ümi-
dsizliyi, 30 ilin əzabları xalqımı-
zı sındırmadı, iradəmizə heç bir 
mənfi təsir göstərmədi”.
Biz bu şanlı qələbəni bizə yaşadan 
Ali Baş Komandana və Rəşadətli 
Azərbaycan Ordusuna borclu-
yuq. Birinci və İkinci Qarabağ 
müharibələrinin şəhidləri hər bir 
Azərbaycan xalqının qəlbində 
yaşayacaqdır. Onların misilsiz 
qəhrəmanlığı və fədakarlığı nə-
ticəsində biz öz doğma torpaqla-
rımıza qayıdırıq. Allah bütün Şə-
hidlərimizə rəhmət eləsin, yaralı 
hərbiçilərimizə şəfa versin. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Prezi-
dent İlham Əliyevin tapşırığı 
əsasında İqtisadiyyat Nazirliyi, o 
cümlədən müvafiq aidiyyəti qu-
rumlar tərəfindən işğaldan azad 
edilmiş ərazilərin bərpa konsep-
siyası hazırlanmışdır. İşğaldan 
azad edilmiş ərazilərin bərpası 
ilə əlaqədar verilən sərəncam 
və qanunlara 29 oktyabr 2020-ci 
il tarixli “Azərbaycan Respubli-
kasının işğaldan azad olunmuş 
ərazilərində müvəqqəti xüsusi 
idarəetmənin təşkili haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Fərmanı, o cümlədən 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 19 aprel 2021-ci il tarix-
li “Azərbaycan Respublikasının 
“Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd” 
konsepsiyasının hazırlanması ilə 
əlaqədar İşçi qrupun yaradılma-
sı barədə” Sərəncam, 19 yanvar 
2021-ci il tarixli “İşğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin xü-
susi nümayəndələri haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Fərmanı və başqaları aid 
edilə bilər. 
Aydındır ki, azad edilmiş əra-
zilərdə investisiya mühitinin for-
malaşdırılması və sahibkarlığın 
yaradılması üçün ərazilərin mi-
nalardan təmizlənməsi, o cüm-
lədən işğal dövründə tamamilə 
məhv edilən və yararsız hala sa-
lınan mühüm infrastruktur və 
nəqliyyat-rabitə şəbəkəsinin qu-
rulması böyük əhəmiyyət kəsb 
edən məqamlardır.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin 
bərpası və inkişafı istiqamətində 
dünya təcrübəsinin öyrənilmə-
si də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
BMT-nin İraq və eləcədə Əfqa-
nıstanda müharibədən sonrakı 
dövrdə həyata keçirmiş olduğu 
irihəcmli aqrar layihələr təcrübə 
məqsədilə araşdırıla bilər. Bununla 
yanaşı, İkinci Dünya müharibəsin-
dən sonra bir sıra Avropa ölkələri-
nin bərpa planları nəzərdən keçi-
rilə bilər. 
 Kənd təsərrüfatı sahəsində da-
yanıqlığın və bərpanın təmin 
edilməsi və eləcə də torpaqların 
bərpası və bununla yanaşı, su eh-
tiyatlarından səmərəli istifadənin 
təmin edilməsi, kiçik fermer təsər-
rüfatlarının yaradılması və onların 
məhsuldarlığının təmin edilməsi 
layihələri də təcrübə məqsədilə 
araşdırıla və bundan ölkəmizdə 
istifadə imkanları qiymətləndirilə 

bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı 
kənd” layihələrinin inkişafı barədə 
sərəncam vermişdir. Bu layihələ-
rin inkişafı müasir texnologiya və 
telekommunikasiya vasitələrinin, 
süni intellekt texnologiyalarının 
və eləcə də böyük məlumatlar və 
rəqəmsal texnologiyanın inkişafı-
na əsaslanr. 
Bildiyimiz kimi, Qarabağın yuxa-
rıda da qeyd etdiyimiz kimi, kənd 
təsərrüfatına yararlı və münbit 
torpağı vardır. Bununla da burada 
müxtəlif sahələr üzrə sahibkarlıq 
fəaliyyətinin qurulmasına, yerli 
və xarici investisiyaların yatırıl-
masına, eləcə də bərabər maliyyə 
sektorunun inkişafına tam şərai-
tin olduğunu görə bilərik. Biz cən-
nət Qarabağımızı dirçəldəcəyik. 
Sonda isə Ali Baş Komandan, 
cənab Prezident İlham Əliyevin 
nitqində dəfələrlə ifadə etdiyi ki-
mi,qürur hissi ilə deyə bilərik ki, 
Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azər-
baycandır! Eşq olsun Azərbaycan 
xalqına! Yaşasın Azərbaycan!

   Şiralı Bədəlov, UNEC-in Maliyyə 
və mühasibat fakültəsinin 2-ci kurs, 

616-cı qrup tələbəsi, 
Rəhbər: i.f.d., dos. Elşad Səmədzadə

Ayan Abdullayev,
UNEC-in Biznes və menec-

ment fakültəsinin 28-ci qrup 
tələbəsi, Elmi Rəhbər: i.f.d., 

dosent  Flora Kaşiyeva

Məmmədli Çingiz Firdovsi 
oğlu, UNEC-in Maliyyə və 

Mühasibat  fakültəsinin 2-ci 
kurs, 604-cü qrup  tələbəsi,
Elmi rəhbər: i.f.d., dosent 

Flora Kaşiyeva

Ali Baş Komandan, cənab İlham Əliyevin uzaq-
görən siyasəti və möhtəşəm rəhbərliyi ilə şanlı,rə-
şadətli, qorxmaz və  bir yumruq altında birləşən 
Azərbaycan ordusu uzun müddət həsrət qaldığı-
mız, Azərbaycanın  döyünən ürəyi olan Qarabağ 
torpaqlarını mənfur düşməndən azad edərək, bizə 
qələbə sevincli günlər yaşatmışdır. Bu gözəl günləri 
bizə nəsib etdiyi üçün uca Allaha şükür edərək,ölkə 
Prezdenti cənab İlham Əliyev başda olmaqla Azər-
baycan ordusuna təşəkkürlərimizi bildiririk. Və 
bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik! 
Geri qaytarılan torpaqlar  şəhidlik zirvəsinə ucalan 
igidlərin qanı bahasına alınan torpaqlardır. Mənfur 
düşmənlər azad olunmuş torpaqlarda demək olar 

ki, hər şeyi məhv etmişdir. Buna baxmayaraq, bu 
torpaqların hər qarışı bizim milli sərvətimizdir. Bu 
ərazilərin böyük iqtisadi potensialı vardır və  təbii 
ehtiyatlarla zəngindir. Gözəl Qarabağ torpaqları 
yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngindir ki, bunun 
da iqtisadiyyatımıza böyük dividendlər gətirəcəyi 
şübhəsiz haldır. İşgaldan azad olunmuş ərazilərdə 
dövlət investisiyaları ilə yanaşı, yerli və xarici sər-
mayələrin cəlbi azad olunmuş ərazilərdə əhalinin 
məşğulluğunun təmin edilməsi baxımından mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Fərəhverici hallar-
dan biri odur ki, Azərbaycanımızın iqtisadi əsasları 
getdikcə güclənir, iqtisadiyyatımız günü-gündən 
inkişaf edir, yeni müəssisələr, iş yerləri açılır. Azər-

baycan dünya ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq edərək bö-
yük, uğurlu layihələrə imza atır. Qürur duyduğu-
muz üçrəngli bayrağımız isə beynəlxalq ölkələrin 
bayraqları sırasında dalğalanır.İşğaldan azad edil-
miş ərazilərin zəngin iqtisadi potensialı olması ha-
mıya bəllidir artıq. Bu ərazilərdə yaradılacaq yeni 
iqtisadi dəyər ərazilərin bərpası üçün çəkilən ma-
iliyyə xərclərini  dəfələrlə üstələyəcəkdir. İşğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə əlverişli biznes mühitinin 
yaradılması, sahibkarlığın formalaşması qeyri-neft 
sektorunun inkişafına böyük təkan vermiş olacaq-
dır. Nəticədə ixrac yönümlü məhsulların istehsalı 
da artmış olacaqdır. Bütün bunları işğaldan azad 
edilmiş ərazilərin təbii ehtiyatları hesabına fədakar 

və vənpərvər insanlar təşkil edəcəkdir.Azad olun-
muş ərazilər sənaye ve tikinti əhəmiyyətli müxtəlif 
növ resurslarla, su ehtiyatları ilə zəngindir ki, bu da 
sənaye və kənd təsərrüfatı üçün mühüm əhəmiy-
yət kəsb edir. Eyni zamanda, bu ərazilərdə müa-
licə əhəmiyyətli 100-dən çox mineral su yataqları 
mövcuddur. Azərbaycanın  ümumi mineral sula-
rının təxminən 40%-i azad olunan ərazilərin payı-
na düşür.Bu ərazilərdə  sahibkarlıq formalarının 
yaradılması üçün kifayət qədər xammal və enerji 
resursları vardır. Qarabağın dayanıqlı sosial-iqtisa-
di inkişafını təmin etmək gələcək nəslin qarşısında 
duran başlıca vəzifədir.

(davamı 7-ci səhifədə)
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(əvvəli 6-cı səhifədə)
Son illərdə Azərbaycanın qey-
ri-neft ixracında qızıl mühüm 
yer tutur. Dünya bazarlarında 
qızılın qiymətinin yüksəlməsi onu 
deməyə əsas verir ki, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə qızıl ya-
taqlarının istismarı yaxın illərdə 
Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük 
töhfə verəcəkdir. Yeni yaradılacaq 
tikinti təyinatlı sahibkarlıq sub-
yektlərinin, fərdi qaydada yaradı-
lacaq  kiçik müəssisələrin regionda 
mövcud olan və dağıntıya məruz 
qalan çoxsaylı yaşayış məntəqələ-
rinin və 14 şəhər və 46 qəsəbənin 
yenidən bərpası işində fəal iştirakı 
şübhə doğurmur. Güman edirik ki, 
həmin sahibkarlıq subyektlərinin 
təşkili prosesinə güzəştli  vergi və 
kredit sistemləri şamil ediləcəkdir. 

Bu ərazilərdə fəaliyyət göstərmək 
istəyən sahibkarlıq subyektləri bir 
neçə il vergilərdən azad olunmalı 
və onlara aşağı faizli kreditlər ve-
rilməlidir.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
başlamış yenidənqurma işlərinə 
sərmayə qoymaqda maraqlı ölkələr 
çox olacaqdır. Azərbaycanın işgal-
dan azad edilmiş torpaqlarının re-
gionun iqtisadi inkişafında böyük 
rolu olacaqdır. Bu inkişafdan təkcə 
Azərbaycan deyil, həmçinin regi-
onun digər dövlətləri, sərmayə 
qoyan  və yenidənqurmada iştirak 
edən ölkələr də yararlanacaqdır.
Hal-hazırda Azərbaycan dün-
yada yüksək investisiya cəlbedi-
ciliyinə malik ölkələr sırasında-
dır.  İqtisadiyyatımızın maliyyə 
təminatı yüksək səviyyədədir 

və iqtisadiyyatımızın müxtəlif 
istiqamətlərinə həm daxili, həm 
də xarici mənbələrdən böyük 
həcmdə investisiyalar yönəldilir. 
Bütün bunlar dünyadakı gücü-
müzü, reytinqimizi artıran başlı-
ca amillərdəndir. Xalqımız üçün 
30 illik həsrətə son qoyan, uzaq-
görən siyasəti, cəsarəti və qətiy-
yəti ilə doğma torpaqlarımızın 
işğaldan azad edilməsinə uğurla 
rəhbərlik edən, Milli Qəhrəman 
adına layiq olan ölkə Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin dəstəyi ilə 
sosial- iqtisadi problemlər də qısa 
müddətdə öz həllini tapacaqdır.
Yaşasın Azərbaycan Ordusu! 
Yaşasın Azərbaycan xalqı! 
Qarabağ Azərbaycandır!

XX əsrin 80-ci illərinin sonları, 
90-cı illərinin əvvəllərində Er-
mənistan Azərbaycanın tarixi 
torpaqlarına açıq formada ərazi 
iddiaları ilə çıxış etmiş və ölkə-
mizə qarşı hərbi təcavüzə başla-
mışdır. Həmin dövrdə Ermənis-
tan torpaqlarımızın 20%-ni işğal 
etmiş, həyata keçirdiyi etnik tə-
mizləmə siyasəti nəticəsində 1 
milyondan artıq azərbaycanlı 
öz doğma yurd-yuvasından di-
dərgin düşmüşdür.
Nəhayət, 27 sentyabrdan başla-
yaraq 44 gün sürən hərbi əmə-
liyyatlar nəticəsində müzəffər 
Azərbaycan Ordusu 30 ildir iş-
ğal altında olan torpaqlarımızı 
geri qaytarmış, Qarabağın hər 
bir guşəsində üçrəngli Azərbay-
can bayrağını dalğalandırmışdır.
Azərbaycan xalqının əzmi və 
iradəsi, iqtisadi gücü, müasir 
ordu quruculuğu və xalq birliyi 
ölkəmizin qələbəsini təmin edən 
mühüm amillərdən biri oldu. 
Uzun illərə söykənən zəngin 
dövlətçilik və hərb tarixindən il-
hamlanan Azərbaycan xalqı daha 
bir qəhrəmanlıq salnaməsi yaza-
raq, öz gücünü bütün dünyaya 
sübut etdi və düşmən üzərində 
tarixi zəfər çaldı.
İşğaldan azad olunmuş ərazilər-
də monitorinqlər aparılmış və 
düşmənin torpaqlarımızda həm 
maddi, həm mənəvi ziyanı aşkar 
edilmişdir. Aparılan ilkin moni-
torinqlər zamanı 56 mədəniyyət 
müəssisəsi, o cümlədən 25 ki-
tabxana, 19 mədəniyyət evi və 
klub müəssisəsi, 7 muzey, 5 uşaq 
musiqi məktəbi aşkar edilmişdir. 
Bütün müəssisələr demək olar ki, 
tamamilə dağıdılmış vəziyyət-
dədir. 28 abidənin işğalçılar tərə-
findən tamamilə dağıdıldığı və 
yalnız qalıqlarının olduğu aşkar 
edilmişdir.
Sonrakı mərhələdə artıq bərpa 
işlərini həyata keçirmək üçün 
müəyyən addımlar atılmışdır. 
Layihələr hazırlanmış, təkliflər 
irəli sürülmüş, iclaslar keçiril-
miş və qərarlar qəbul edilmiş-

dir. Təbii ki, bu proses həm vaxt 
həm də müəyyən vəsait tələb 
edir.
Yuxarı Qarabağ və işğal edilmiş 
ətraf rayonlarımız tarixi-mədə-
ni dəyəri, füsunkar təbiəti ilə 
yanaşı, yeraltı və yerüstü sərvət-
lərə, zəngin iqtisadi potensiala 
eyni zamanda, turizm imkan-
larına malikdir. Bu rayonları-
mız aqrar üstünlüyü, xammal 
bazası və emaledici sənaye is-
tehsalı baxımından əlverişlidir. 
Həmin ərazilərdə Ermənistanın 
talançılığı, istismarı nəticəsində 
regionun infrastrukturu yox sə-
viyyəsinə gətirilib. Azərbaycan 
iqtisadiyyatına və dünyanın ge-
nofonduna milyardlarla manat 
həcmində ziyan vurulmuşdur.
Azərbaycan sahibkarları üçün 
işğaldan azad edilmiş ərazilər-
də biznes qurmaq imkanı yara-
dılmış və bu Kiçik və Orta Biz-
nesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) 
vasitəsilə həyata keçirilməkdədir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, işğaldan 
azad edilən ərazilərdə yaradıla-
caq əlverişli biznes mühiti, kiçik 
və orta sahibkarlığın formalaş-
ması qeyri-neft sektorunun inki-
şafına əsaslı təkan vermiş olacaq. 
Nəticədə idxalı əvəz edən məh-
sulların və ixrac yönümlü məh-
sulların istehsalı da artacaqdır. 
Bu prosesin bazasını işğaldan 
azad edilən ərazilərin təbii ehti-
yatları və öz doğma yurdlarına 
qayıdacaq insanlar təşkil edir.
Müharibənin qısamüddətli ol-
ması və Azərbaycan hökumə-
tinin təhlükəsizlik zəmanəti 
investorları sərmayə yatırmağa 
daha inamlı etmişdir. Mühari-
bədən dərhal sonra Azərbaycan 
şirkəti “Azerenerjinin” İtaliya-
nın “Ansaldo Energia” şirkəti ilə 
azad edilmiş torpaqlarda enerji 
infrastrukturunun yaradılma-
sı barədə müqavilə imzalaması 
buna misal ola bilər.
İşğaldan azad edilən rayonlar-
da sahibkarlığın təşkili və inki-
şaf etdirilməsi üçün konsepsual 
yanaşmaya üstünlük verilməli-

dir. Buna misal olaraq, 2010-cu 
ildə Qafqaz Strateji Tədqiqatlar 
İnstitutunun dəstəyi ilə iqtisad-
çı alimlər - Nazim Müzəffərli və 
Eldar İsmayılov tərəfindən ha-
zırlanmış “Azərbaycanın post-
konflikt ərazilərinin bərpası 
(konseptual əsaslar)” adlı fun-
damental monoqrafiya işğaldan 
azad edilən ərazilərin bərpası 
üçün normativ-hüquqi baza 
kimi çıxış edə bilər.
Bu monoqrafiya ilə yanaşı, 
sahibkarlığın inkişafına dair 
son illər qəbul edilmiş norma-
tiv-hüquqi aktlarda qarşıya 
qoyulan məqsəd və vəzifələrin 
icrasını rəhbər tutaraq işğaldan 
azad edilən bölgələrdə sahib-
karlıq fəaliyyətini bərpa və in-
kişaf etdirmək üçün hədəflərin, 
təklif və tövsiyələrin də nəzərə 
alınması məqsədəuyğundur.
Hazırda işğaldan azad edilən 
rayonlar üçün icra olunacaq 
tədbirlər nəzərdə tutulmamış-
dır. Lakin bir sıra təkliflər, fikir-
lər irəli sürülmüşdür. Müharibə 
dövründə Ermənistan yalnız 
müharibə gedən rayonlarımız-
da deyil, Bərdə, Gəncə kimi əra-
zilərdə də dağıntılar törətmişdir. 
Bütün bu ərazilərdə aparılacaq 
genişmiqyaslı bərpa və tikin-
ti işləri beynəlxalq standartlara 
və müasir  dövrün tələblərinə 
uyğun aparılmalıdır. Bundan 
başqa Qarabağın inkişafı bir sıra 
prioritetlər üzrə həyata keçirilə 
bilər. Azad olunmuş ərazilərdə 
iqtisadi infrastrukturun bərpa 
olunması və inkişaf etdirilmə-
si vacibdir. Təbii ki, də bu əra-
zilərin inkişaf etdirilməsi üçün 
sosial infrastrukturla yanaşı, 
məcburi köçkünlərin də mər-
hələli şəkildə yerləşdirilməsi 
əsas məsələlərdən biridir. Bütün 
bu faktlar onu göstərir ki, həmin 
ərazilərdə sahibkarlığın müxtəlif 
mülkiyyət formalarında geniş 
şəbəkəsinin yaradılması üçün 
kifayət qədər xammal və enerji 
resursları mövcuddur. İndiki və 
gələcək nəslin qarşısında duran 

başlıca vəzifə həmin resurslar-
dan qənaətlə istifadə etməklə 
Qarabağın dayanıqlı sosial-iqti-
sadi inkişafını təmin etməkdir. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
yeni layihələrin həyahata keçiril-
məsi planlaşdırılır. Bu layihələr 
vətəndaşlarımızin işlə təmina-
tına da müsbət təsir göstərəcək, 
iqtisadiyyatın inkişafı yeni iş 
yerlərinin açılmasına zəmin ya-
radacaqdır. Onu da söyləmək 
lazımdır ki, erməni vandalları 
tərəfindən darmadağın edilən 
əraziləri, maddi və mənəvi sər-
vətləri qısa müddətdə bərpa et-
mək o qədər də asan olmayacaq. 
Bütün bu proseslər xalqımız 
üçün 30 illik həsrətə son qoyan, 
öz cəsarəti, uzaqgörən siyasəti, 
diplomatik bacarığı və qətiyyə-
ti ilə doğma Qarabağımızın iş-
ğaldan azad edilməsi prosesinə 
uğurla rəhbərlik edən ölkə Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin 
bilavasitə dəstəyi ilə öz müsbət 
həllini tapacaqdır. Və son olaraq 
44 günlük müharibədə həyatını 
itirən 2900 şəhidə, əsgərlərimizə, 
qazilərimizə, ümumiyyətlə mü-
haribədə iştirak etmiş hər bir 
şəxsə çox şey borcluyuq! 

23-29 sentyabr 2021-ci il

İlk olaraq qeyd etmək istərdim 
ki, 30 ilə yaxındır həsrətində ol-
duğumuz Dağlıq Qarabağın iş-
ğaldan azad edilməsi uğrunda 
gedən 44 günlük Vətən mühari-
bəsi dövründə, bu müharibədən  
əvvəl və sonra Qarabağın azadlı-
ğı və Azərbaycan Respubliksının 
ərazi bütövlüyü uğrunda canın-
dan keçən şəhidlərimizin ruhu 
qarşısında baş əyir və uca Allah-
dan rəhmət diləyirik. Allahdan 
qazilərimizə şəfa və ordumuzu 
daim müzəffər qılmasını diləyi-
rik. 30 illik həsrətə son qoyulması 
üçün irəli əmrini verən Azərbay-
can Respublikasının Ali Baş Ko-
manadanı Prezident İlham Əli-
yev cənablarına təşəkkür edirik.
İşğaldan azad olunmuş əraziləri-

mizin füsunkar təbiəti, tarixi-mə-
dəni dəyəri ilə yanaşı, turizm 
imkanlarına,yeraltı və yerüstü 
sərvətlərə və zəngin iqtisadi po-
tensiala sahibdir.
Dağlıq Qarabağın işğalı sonra-
sı erməni vandalları tərəfindən 
minlərlə hektar əkinəyararlı 
torpaqlar müxtəlif tullantılarla 
çirkləndirilmiş, ölkəmizin iqtisa-
diyyatına və dünya genofonduna 
milyardlarla manat zərər vurul-
muşdur.
Qarabağın təbii sərvəti ermənilər 
tərəfindən qeyri-qanuni şəkildə 
satışa çıxarılırdı. Əldə etdikləri 
gəlir sayəsində həm öz inkişafla-
rını, həm də Qarabağda yaşayan 
ermənilərin həyat rifahını yaxşı-
laşdırmağa çalışırdılar. Onların 

vəhşiliklərinə nümunə olaraq 
qeyd edə bilərəm ki, Qarabağ 
ərazisində olan pasportlaşdırıl-
mış 145 şərq çinarı məhv edilmiş-
dir.
30 ilə yaxın həsrətin qələbə ilə 
sonlanması nəticəsində Azərbay-
can xalqı tarixi günlərini yaşayır 
və işğaldan azad edilmiş ərazilər-
də yenidənqurma işləri gedir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin 
iqtisadi və investisiya potensialı 
“Qarabağ Azərbaycandır” sten-
di ilə qardaş Türkiyənin İstanbul 
şəhərində öz işinə başlamış “MU-
SİAD Expo 2020” sərgisin də nü-
mayiş edilmişdir. Qeyd etmək 
istərdim ki Azərbaycan ilk dəfə 
idi ki, sərgidə “Qarabağ Azər-
baycandır” şüarı ilə iştirak edir-

di. Sərgidə Qarabağ ərazisinin 
zəngin potensialı haqda məlumat 
verilirdi.
Böyük zəfər sonrası Azərbaycan 
daha cəlbedici investisiya ölkə-
sinə çevrildi. Heç şübhəsiz ki, 
qələbə qazanan tərəf olmağımız 
bu amillərdə böyük rol oynadı.
Qarabağda təhlükəsizliyin yara-
dılması sayəsində xarici inves-
torlar da artıq anlayır ki, yenidən 
hərbi əmaliyyatların başlaması 
riski yoxdur.
Qarabağın böyük kənd təsərrü-
fatı potensialı vardır. İşğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə kənd 
təsərrüfatı fəaliyyəti üçün mün-
bit imkanlar var. Müvafiq işlərin 
görülməsinə artıq başlanıb, 7 min 
hektardan çox ərazidə payızlıq 

buğda əkilib. Həmçinin Qarabağ 
alternativ enerji mənbəyinə çev-
riləcək.
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan neft 
ölkəsidir, lakin son illərə diqqət 
yetirsək, ölkə iqtisadiyyatı diqqə-
ti daha çox qeyri-neft sektorunun 
inkişafına yönəlib.Qarabağın iş-
ğaldan azad edilməsi nəticəsin-
də qeyri-neft sektorunun inkişafı 
sürətlənəcək. Qarabağın işğaldan 
azad edilməsi demək olar ki, 
Azərbaycanda qeyri-neft sekto-
runun inkişafı üçün bir fürsətdir.
İşğaldan azad olunan əraziləri-
mizdə yaylaq və qışlaqların, mal-
darlığın,münbit topaqların, əkin-
çiliyin, füsunkar təbiətin, turizm 
və yeraltı yerüstü sərvətlərinin 
olması metallurgiya və sənaye-

nin inkişafına güclü təkan verə-
cəkdir.
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UNEC-in Biznes və 

menecment fakültəsinin 3-cü 
kurs, 22-ci qrup tələbəsi

Elmi rəhbər: i.f.d., dosent 
Flora Kaşiyeva

Abbasova Ləman Şahin qızı, 
UNEC-in Maliyyə və 

mühasibat fakültəsinin 2-ci 
kurs 604-cü qrup tələbəsi
Elmi rəhbər: i.f.d., dosent 

Flora Kaşiyeva

Son illər ərzində ölkəmizdə biz-
nes mühitinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində həyata keçirilən 
iqtisadi  islahatlar, görülən işlər 
xüsusilə sahibkarlığın, biznesin in-
kişafı hər zaman dövlət başçımızın 
diqqət mərkəzində  olmuşdur. Bu 
sahədə qəbul edilmiş yeni qərar-
lar, qanunlar, dövlət proqramları 
Azərbaycanda azad rəqabət mü-
hiti yaratmış və bu mühitə əsasla-
nan sahibkarlığın inkişafı məqsəd-
lərinə xidmət edir. Burada əsas 
məqsəd biznes mühitinin yaxşı-
laşdırılması, eləcə də sahibkarlığın 
inkişaf etdirilməsidir.
Müzəffər Ali Baş Komandanın 
başçılığı ilə yenilməz Ordumu-
zun Böyük Zəfəri, doğma torpaq-
larımızın işğaldan azad edilməsi 
və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün 
yenidən bərpa olunması, şübhə-
siz ki, qarşıdakı illərdə maliyyə 
sektorunun, iqtisadiyyatın, turiz-
min və digər bütün  bu sahələrin 
davamlı inkişafı üçün yetərincə 
zəmin yaradır. Bu, bir həqiqətdir 
ki, gözəl Qarabağımızın ərazisi 
çox mühüm  əhəmiyyətə malik-
dir. Bu isə həqiqətən Uca Yaradan 
tərəfindən verilən bir nemətdir. 
Yaxın illərdə işğaldan azad olun-
muş ərazilərdə əhalinin məskun-
laşması, əsasən də bu ərazilərdə 
urbanizasiya səviyyəsinin artması 
maliyyə xidmətlərinə olan tələbi 
daha da artıracaqdır. Belə olan hal-
da əhalinin məşğulluğunu düzgün 
təşkil etmək üçün maliyyə sekto-
runun inkişafı vacib məsələlərdən-
dir. Maliyyə sektoru üçün əlverişli 
mühitin yaradılması vacib olduğu 
halda investisiya mühitinin forma-
laşdırılmasını və sahibkarlığın in-
kişafını təmin etmək əsas həll yol-
larındandır. Bölgədə sahibkarlara 
investisiya mühitinin formalaşdı-
rılması və inkişaf etdirilməsi baxı-
mından yerli əhalinin işlə təminat 
məsələləri, eyni zamanda,  məş-
ğulluq üçün yerli əhaliyə xas olan 
adət-ənənələr üzrə sahibkarlığın 
inkişafı, həmçinin kənd təsərrüfatı 
ilə bağlı maliyyələşmə strategiya-
sını düzgün qurmaqla  bağlı yerli 
əhaliyə güzəştli kreditlərin veril-
məsi məqsədəuyğun olardı. 
Otuz il bundan əvvəlki tarixə 
nəzər salsaq görərik ki, azad 
edilən rayonlarda işğaldan əvvəl 
üzümçülük, pambıqçılıq, taxılçı-
lıq, heyvandarlıq sahələri xüsusi 
paya malik olub. Həmin ərazilə-
rin aqrar istehsal və ixrac poten-
sialı yetərincə böyükdür. İşğaldan 
azad olunmuş bütün ərazilərimiz, 
əsasən də Şuşa, Kəlbəcər, Füzuli, 
Zəngilan və Laçın rayonları böyük 
turizm potensialına malikdir. Dün-
yanın ən qədim insan məskənlərin-
dən biri olan Azıx mağarası Füzu-
li rayonunun ərazisində yerləşir. 
Bundan əlavə, Kəlbəcərin İstisu 
bulağı, tarixin müxtəlif dövrlərində 
inşa edilən qalalar, kilsələr, məscid-
lər və başqa mədəni-tarixi abidələr 
bu ərazilərin turizm imkanlarını 
kifayət qədər artırır.
İqtisadi baxımdan da Qarabağın 
ərazisində kifayət qədər investi-
siya yatırımı etmək üçün səbəblər 
var. Belə ki, buranın əlverişli coğ-

rafi mövqeyi - bol enerji mənbələ-
ri, yeraltı xammal yataqları və sair 
mövcuddur.
Beləliklə, ölkəmiz və yerləşdiyi 
region üçün artıq yeni reallıqlar 
yaranıb. İşğaldan azad edilmiş əra-
zilərin yenidən bərpası və inkişafı, 
o cümlədən zəruri infrastrukturun, 
avtomobil və dəmir yolları şəbəkə-
sinin, yeni hava limanlarının tikin-
tisi, biznes üçün şərait yaradılması, 
həmçinin yeni nəqliyyat dəhlizləri-
nin, əsasən də Zəngəzur dəhlizinin 
açılması yeni iqtisadi imkanlar yara-
dacaqdır. Qələbə ilə tamamlanmış 
44 günlük Vətən müharibəsindən 
əldə olunan zəfər ilə Azərbaycan 
mahiyyət etibarı ilə yeni bir inkişaf 
mərhələsinə başladı. Qələbəmiz nə-
ticəsində işğaldan azad etdiyimiz 
ərazilərin ölkəmizin ümumi iqtisa-
diyyatına reinteqrasiyası, eləcə də  
yeni beynəlxalq və regional nəqliy-
yat-logistika dəhlizlərinin mümkün 
imkanlarından faydalanmaq Azər-
baycanın inkişafına yetərincə böyük 
təkan verəcəkdir. Artıq regionun 
yeni siyasi və iqtisadi mənzərəsi 
tam olaraq formalaşıb. Münaqişə-
nin yekunlaşması, həmçinin, regio-
nun təhlükəsizliyini, eləcə də iqtisa-
di cəlbediciliyini təmin edən strateji 
faktordur. Sabitliyin, rifahın və qar-
şılıqlı faydalı əməkdaşlığın forma-
laşması, o cümlədən iqtisadi-ticarət 
əlaqələrinin inkişaf etməsi Cənubi 
Qafqazın lider dövləti olan Azər-
baycanın region iqtisadiyyatının 
ümumi arxitekturasının müəyyən 
edilməsində rolunu və statusunu 
daha da gücləndirəcək, ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdə nüfuzu daha da 
artıracaq.
Hesab edirəm ki, biznes subyektlə-
ri də dövlətin yaratdığı imkanlar-
dan yararlanaraq, rəqabətədavamlı 
məhsul və xidmətlər istehsalını ge-
nişləndirməli, yeni reallıqlar fonun-
da yaranmış əlverişli imkanlardan 
səmərəli və düzgün istifadə etmə-
lidir. 

Orxan Vəliyev, UNEC-in
Maliyyə və mühasibat fa-

kültəsinin 2-ci kurs, 
604-cü qrup tələbəsi

Elmi rəhbər: i.f.d., dosent 
Flora Kaşiyeva

Həmidova Rəvanə,
 UNEC-in Biznes və 

menecment fakültəsinin 
3-cü kurs, 22-ci qrup 
tələbəsi, Elmi rəhbər: 

i.f.d., dosent Flora Kaşiyeva

Bu məqalələr ADİU-nun 
"Maliyyə və maliyyə 

institutları" kafedrası üzrə 
"Tələbə elmi dərnəyinin" 
rəhbəri Şəhla Əlicanova 
tərəfindən təqdim edilib
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Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Ağdam rayonu üzrə Xüsusi Nü-
mayəndəliyi, Azərbaycan Respubli-
kası İqtisadiyyat Nazirliyi, Qarabağ 
Dirçəliş Fondu və AMEA İqtisadiyyat 
İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə 
“Qarabağda yeni iqtisadiyyat qurucu-
luğu: Ağdamdan inkişaf impulsları” 
mövzusunda I Beynəlxalq elmi-prak-
tik konfrans keçirilib.
Konfransda “Ağdamda yeni iqtisadiy-
yat quruculuğu: iqtisadi potensial, pri-
oritetlər və gözləntilər”, “Ağdamın və 
bütövlükdə Qarabağın təbii resursları 
və yaşıl enerji potensialı”, “Qarabağda 

iqtisadiyyatın ənənəvi və qeyri-ənənəvi 
sahələri arasında müvazinət”, “Məcbu-
ri köçkünlərin Ağdama və Qarabağın 
digər bölgələrinə qayıdışı” məsələləri 
müzakirə olunub.
Azercell şirkətinin dəstəyilə  konfrans 
iştirakçıları bütün tədbir boyunca yük-
səksürətli internet xidmətləri ilə təmin 
olunublar. Azercell-in şəbəkəsi konf-
ransın bəzi iclaslarının videoformatda 
- onlayn şəkildə keçirilməsini də müm-
kün edib. 
Qeyd edək ki, “Azercell Telekom” iş-
ğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə 
mobil infrastrukturun, eləcə də Şuşada 

4G mobil şəbəkə stansiyalarının quraş-
dırılmasına başlayan ilk operator şirkə-
tidir. Hərbi əməliyyatların başladığı ilk 
gündən Azercell-in mobil şəbəkəsi iş-
ğaldan azad edilən bölgələrimizdə fəa-
liyyət göstərib. Şuşa, Ağdam, Füzuli, 
Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər 
rayonları, İstisu, Hadrut, Suqovuşan 
qəsəbələri, Xocavənd və Laçın rayon-
larına aid bir çox kənd və digər ərazilər 
Azercell-in 2G/3G/4G standartlarını 
dəstəkləyən mobil şəbəkəsi ilə əhatə 
olunub. 
Azad edilən ərazilərdə yeni həyatın 
qurulması prosesində aktiv iştirak 

edən Azercell şirkəti  öz abunəçilə-
rinə Qarabağ Dirçəliş Fonduna daha 
rahat və sürətli formada ianə köçür-
mək imkanını da yaradıb. Azercell-in 
“Kabinetim” tətbiqi üzərindən günün 
istənilən saatında, istənilən yerdən, 
24/7 rejimində Fonda vəsait köçürmək 
mümkündür. Eyni funksiya Silahlı 
Qüvvələrə Yardım Fonduna ianə kö-
çürülməsi üçün də yaradılıb. Azercell 
şirkəti döyüşlərin ilk günlərində Milli 
Ordumuza dəstək məqsədilə Silahlı 
Qüvvələrə Yardım Fonduna 1 milyon 
manat həcmində vəsait köçürüb. Qara-
bağa qayıdacaq əhalini ən sürətli mobil 

internet və qabaqcıl kommunikasiya 
xidmətləri ilə təmin etməyi hədəfləyən 
Azercell bu ərazilərdə mobil telekom 
infrastrukturunun qurulmasını inten-
siv şəkildə davam etdirir. Əminik ki, 
Azercell-in Qarabağ və ətraf bölgələr-
də qurduğu LTE şəbəkəsi bu ərazilərin 
sürətli inkişafına təkan verəcək. 
“Azercell Telekom” ölkəmizin sosi-
al-iqtisadi inkişafı, Vətənimizin  hər 
qarışında  mükəmməl rabitənin qurul-
ması istiqamətində səylərini bundan 
sonra da var gücü ilə davam etdirəcək.

23-29 sentyabr 2021-ci il

Ziyad Səmədzadə, Akif Musayev, Vahid Novruzov, Ədalət Muradov, 
Qüdrət Kərimov, Elşən Hacızadə, Süleyman Qasımov, Mirqasım Vahabov,

Bəyalı Ataşov, Məiş Əhmədov, Aydın Hüseynov, Rəsul Balayev,
Müşfiq Atakişiyev, Zahid Məmmədov, Aytən Səmədzadə, Elşad Səmədzadə

“Visual Capitalist” saytı 2020-ci ildə dünyada 
hərbi xərclərinə görə ilk onluqda qərarlaşan 
ölkələrin adını açıqlayıb.
Siyahıda  ABŞ  778 milyard dollarla birincidir. 
Son rakı sıralarda Çin,  Hindistan,  Rusiya, Böyük 
Bri taniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Almaniya, Fran-
sa, Yaponiya, Cənubi Koreyadır. 9 dövlətin hərbi 
xərc ləri birlikdə ABŞ-ın xərclərindən çox deyil. 
Başlıq diqqətimi çəkdi, baxdım. Düşündüm. 
Əvvəllər də düşünmüşəm ki, 5 ildən bir pre-
zident seçkiləri keçirərək, özünü dünyaya de-
mokratik dövlət kimi təqdim edən Amerika niyə 
bu qədər pul tökür silahlara? Siyahıya baxanda 
niyə ABŞ-ı sevmədiyimin fərqinə vardım bir 

daha: Amerika ərazisinə və əhalisinə görə ilk 
beşlikdə olsa da, birincilərdən xeyli fərqlidir. 
Məsələn, ərazisi birinci olan Rusiyadan az qala 
5 dəfə, əhalisi isə ÇXR-dən 4 dəfədən çox azdır. 
Kiçik bir araşdırma da apardım. Neft istehsalı-
na görə də ABŞ birincidir. Amma digər istehsal 
sahələrində öncül deyil. Məsələn Çin daha məh-
suldar ölkədir. Nədən Amerika bu qədər pullar 
tökür? Dünyaya hökmranlıq etmək üçün. Hər 
yerdə nəfəsi var elə bil. Şəxsi fikrimdir.
Bu zaman nəvən yanında oturur. Bir azca sənə 
qısılır, əlindən tutur - xoşbəxtsən. Birdən ac-
lıq çəkən, zorakılıqlara məruz qalan, müxtəlif 
qruplaşmaların, müharibələrin qurbanı olan 

uşaqların görüntüsü düşür yadına. Ürpənir-
sən. Sən körpəyə qısılırsan, onu qucaqlayıb 
özünə sıxırsan. Hər şeydən xəbərsiz baxışla-
rı sənə zillənir, üzünü balaca əllərinin arasına 
alıb "Kama, nə oldu?" soruşur. "Basın ağrıdı?" 
deyir.  Sənsə əynində güllü paltarı, ayağında 
corabları, başmaqları olan, amma başsız qız co-
cuğunu xatırlayırsan... Başağrılarını anlamayan, 
başının qayğısına qalıb onu sığallayan körpəni 
buralardan götürüb qaçmaq istəyirsən. Amma 
hara? Yer üzü qürub edəndə qırmızıya boya-
nan günəş kimidir. Qızarır... Ardınca qaranlıq 
gətirir. Bu an onun istisini, əllərinin sığalını hiss 
edirsən: əvəzolunmaz hissdir. Xoşbəxtlikdir.
Başını sinənə qoyur. Bərk-bərk səndən yapışır. 
Qəribə nəfəs alır.  O,  xəbərsizdir, rahatdır, mə-
suddur. Bunu hiss edirsən. Xoşbəxtlikdir...
Nəsə danışır. Üzünə baxıb gülür. Düşünürsən: 
belə gülüş də var dərdsiz-qəmsiz. Xoşbəxtlik-
dir! Və bu gülüşü qorumaq istəyirsən... Mətbu-
atdan, televiziyalardan  tökülən müharibə xə-
bərləri, insanların vəhşiliyi içini dağıdır.
Bizi münaribəyə sürükləyənləri düşünürəm. 
Zaman-zaman başımıza gələn müsibətləri, xə-
yanətləri unudaraq, müharibənin dəhşətindən 
uzaq,  dinc yaşamaq istəyimizdən sui-istifadə 
edənləri düşünürəm.
Nəvəmsə öz işindədir. Nə körpələri uğrunda 
ölən atalardan, nə arsızca həyatdan nə istədiklə-
rini bilmədən dolaşan, cocuğunun böyüməsini 
görmək, əlindən tutmaq səadətini yaşamaq ağ-
lında olmayan atalardan xəbəri yoxdur. Bütün 
müharibələrə "YOX" deyən baxışlarla, bütün 
əzabların "NİYƏ"sini puça çıxaran səsiylə da-
nışır. Bütün silahların heç olduğunu anlamaq, 
bütün silahları yandırmaq, yox etmək üçün bəs 
edən bircə öpüşüylə səni özünə qaytarır. Xoş-
bəxtlikdir...

Körpənin əlindən tutub dünyanı dolaşmaq, 
müharibələrə "YOX" demək, demokratiya adı 
altında silahlara milyardlar ayıranlara "DU-
RUN" deyə hayqırmaq keçir ürəyindən. Amma 
imkansızdır. Mümkünsüzdür. Düşünürsən:

Burda "silah" adlı kəşflər də,
ölüm doğan səhvlər də,
günahlar da özbaşına...

göz yaşına bənzəyir bura
göz yaşına...

Düşünə-düşünə körpəni bağrıma basıram, iki-
miz də yoruluruq. "Oxu" deyir, "hamı da" de 
deyir. "Mənim balam yuxulasın... Hamı da lay-
lay desin..." deyirəm. Bu müqəddəs yuxuya 
baxıram, bu müqəddəs varlığa baxıram. Başını 
sinəmə söykəyib. Xoşbəxtlikdir...
Heç analar məni o qədər anlamadı bəlkə, gənc-
dirlər. Nənələr məni daha yaxşı duyacaqlar. 
Və bu müqəddəs varlıqların əzab çəkə biləcə-
yi hissi onların ürəyini partladar. Və dünyada 
insan ağrısından, körpəyə işgəncə verməkdən 
dəhşətli günah ola bilməz. Və bu varsa, yer üzü 
qürub edir və səhər açılmaya bilər.
Mənsə yuxulayan körpəyə baxıram. Bütün 
vəhşiliklərdən, acılardan xəbərsiz olan körpəyə 
varlığı kimi müqəddəs günlər arzulayıram. Və 
düşünürəm ki, bunun üçün hər şeyə hazıram. 
Bunun üçün yaşamalıyıq. Bunu qorumalıyıq. 
Sadəcə başını sinənə qoyub yatan körpə var. 
Necə müqəddəs duyğu... Bu müqəddəsliyin 
həyatımıza - YER üzünə hopmasını istəyir 
adam. Varlığını duymaq sözəgəlməz xoşbəxt-
likdir, necə asan... Xoşbəxt olmaq belə asansa, 
niyə xoşbəxt olmuruq?..

KƏMALƏ ABİYEVA

Bu məhsuldan ilk olaraq “Leo-
bank” müştəriləri istifadə edəcək.
Bakcell şirkəti korporativ 
abunəçilər üçün tam yeni 
məhsul istifadəyə verib. “Pul-
suz zəng” adlanan bu xidmət-
dən “Bakcell”in həm mövcud, 
həm də potensial korporativ 
abunəçiləri yararlana bilər. 

Yeni təqdim olunan bu təklif-
dən istifadə edən korporativ 
abunəçinin müştəriləri onlara 
pulsuz zəng edə biləcək, çünki 
həmin zəngin dəyəri təşkilatın 
özü tərəfindən ödəniləcək. Bu 
xidmət Azərbaycanda fəaliy-
yət göstərən və istehlakçılarla 
birbaşa işləyən bütün bank, 

taksi və digər sahələrdə fəa-
liyyət göstərən şirkətlər üçün 
nəzərdə tutulub. 
Qeyd edək ki, “Bakcell”in sö-
zügedən məhsulundan Azər-
baycanda ilk dəfə  ölkənin 
birinci rəqəmsal bankı olan 
“Leobank” istifadə edəcək. 
Beləliklə,“Leobank” istifadə-
çiləri banka zəng edərkən heç 
bir vəsait ödəməyəcək.
Yeni xidmət barədə daha 
ətraflı məlumat https://bu-
siness.bakcell.com/az/spe-
cial-offers-mobile   internet 
səhifəsində yerləşdirilib. 
Korporativ və fərdi abunə-
çiləri bazarda ən üstün müş-
təri təcrübəsi ilə təmin etmək 
üçün Bakcell öz şəbəkəsini, 
xidmət keyfiyyətini və məh-
sullarını təkmilləşdirməyə 
davam edəcək. 

Bakcell şirkəti bu il də Beynəlxalq 
Sahilyanı Təmizlik Günü çərçivə-
sində Bakı çimərliklərində “Xəzə-
ri qoruyaq” şüarı ilə keçirilmiş 
təmizlik aksiyasına qoşulub. Ak-
siyanın əsas məqsədi ölkədə eko-
loji durumun yaxşılaşdırılması, 
əhalinin maarifləndirilməsi və ət-
raf mühitə məsuliyyətlə yanaşma 
prinsiplərini təbliğ etməkdir. 
“Coca-Cola” şirkətinin, Ekologi-
ya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, 
“ASAN Könüllüləri” Təşkilatının 
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş bu 
aksiyanın əsas tərəfdaşları Bakcell, 
PAŞA Bank, “Carlsberg Azerbai-
jan” və “AzEcol” şirkətləri olub. 
1000 nəfərdən çox könüllünün iş-
tirakı ilə Xəzərin Bilgəh, Pirşağı, 
Goradil, Novxanı və Corat çimər-
liklərində keçirilən aksiyada 25 
hektar ərazidən ümumilikdə 6.5 ton 
tullantı toplanılıb. Aksiyanı dəstək-
ləyən qurumlar sırasında həmçinin 
Azərbaycan Respublikasının Döv-

lət Reklam Agentliyi, Azərbaycan 
Könüllü Təşkilatları İttifaqı, ABŞ-
ın Azərbaycandakı səfirliyi, ADA 
universiteti, AFFA, Azərbaycan 
Velosiped İdmanı Federasiyası və 
Bakı Nəqliyyat Agentliyi yer alıb. 
Azərbaycan Respublikası Nazir-
lər Kabineti yanında Operativ 
Qərargahın qərarına müvafiq ola-
raq bütün iştirakçılar antiseptik 
vasitələrlə təmin olunub və aksi-
ya sosial məsafənin qorunması, 
o cümlədən Azərbaycan Respub-

likasının ərazisində tətbiq edilən 
xüsusi karantin rejimi dövründə 
mövcud məhdudiyyətlər nəzərə 
alınaraq təşkil edilib.
Qeyd edək ki, Bakcell şirkəti ar-
tıq uzun illərdir ardıcıl olaraq bu 
aksiyada iştirak edir. Bu hərəkata 
qoşulan ilk mobil operator kimi 
Bakcell ölkədə ekologiya sahəsin-
də maarifləndirmə fəaliyyətinin 
həyata keçirilməsinə, ətraf mühi-
tin və əhalinin sağlamlığının qo-
runmasına öz töhfəsini verir.


