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Müxbir: Cənab Prezident, mü-
sahibə verdiyiniz üçün çox sağ 
olun. Azərbaycanda olmağı-
mızdan çox məmnunuq. İcazə-
nizlə Sizinlə söhbətimizi rus di-
lində davam edək.
Prezident İlham Əliyev: Olar, 
buyurun. Azərbaycan dilində 
də çox gözəl danışırsınız.
- İlk növbədə, demək istərdim ki, 
mən Azərbaycana birinci dəfə gəl-
mirəm və Bakıda həmişə nəyinsə 
dəyişdiyini görmək çox xoşdur. 
Siz inkişaf edirsiniz, nailiyyət-
lərlə kifayətlənmirsiniz. Zəhmət 
olmasa deyin, son zamanlar 
Azərbaycanda hansı innovasiya-
ları xüsusilə inkişaf etdirirsiniz? 
Mən bilirəm ki, siz təkcə neft sek-
torunu inkişaf etdirmirsiniz, həm 
də diqqəti qeyri-neft sektoruna 
yönəldirsiniz. Siz burada nəyi in-
kişaf etdirmək istərdiniz?

- Tamamilə doğrudur. Dün-
yada neftin qiymətinin artıb- 
azalmasından asılı olmayaraq, 
Azərbaycan iqtisadiyyatının 
davamlı tərəqqisi üçün qey-
ri-neft sektorunun inkişafı bi-
zim uğurla həll etdiyimiz əsas 
vəzifəmizdir. Buna görə də 
biznesə yaxşı şəraitin yaradıl-
ması məqsədilə infrastruktur 
layihələrinin inkişafı üçün çox 
iş görülür. Biznesin həvəsləndi-
rilməsi, sahibkarlara köməklə 
bağlı xeyli layihələr var. Bütöv-
lükdə investisiya, biznes mü-
hiti Azərbaycanda yaxşılaşır. 
Dünya Bankının son məlumat-
larına, “Doing busines” hesa-
batına görə, Azərbaycan 25-ci 
yerdədir. Biz bir il ərzində 32 
pillə irəliləmişik və bu gün biz-
nes sahəsində dünyanın aparı-
cı ölkələri sırasındayıq. Buna 

görə də burada təqdim olunan 
sahə həm biznes, həm innova-
siya, həm də təhsil baxımından 
çox mühümdür. Bu, bizim üçün 
prioritet olan sahələrdən biridir 
və təsadüfi deyil ki, 24 ildir belə 
bir sərgi keçiririk. İştirak edən 
şirkətlərin sayı ilbəil artır. Mənə 
dedilər ki, bu il iştirak edən 
şirkətlərin sayı 230-dur və çoxlu 
yerli Azərbaycan şirkətləri var. 
Yarıdan çoxu Azərbaycan şirkət-
ləridir. Bu, o deməkdir ki, ölkəni 
inkişaf etdirmək və yeni iş yerləri 
yaratmaq üçün biz bu istiqamət-
də işləməyə hazırıq. Çünki neft 
sektoru iş yerləri yaratmır.
- Həm də əbədi deyil.
- Bəli, əlbəttə. Ona görə biz daim 
çalışmalıyıq ki, iş yerlərinin yara-
dılması iqtisadi inkişafın səviy-
yəsinə uyğun olsun. Azərbay-
canda demoqrafik artımı nəzərə 

almaqla biz çalışmalıyıq ki, dün-
yaya yeni gələn hər bir Azərbay-
can vətəndaşı 20-30 ildən sonra 
işlə təmin edilmiş olsun.
- Zəhmət olmasa deyin, turizm 
sahəsi. Axı, Siz turizmi inkişaf 
etdirmək niyyətindəsiniz. Bil-
diyimə görə, indi ən çox turist 
Rusiyadandır. Doğrudur?
- Bəli, birinci yerdə Rusiyadan 
gələn turistlərdir. İl hələ ki, ye-
kunlaşmayıb, amma 800 min-
dən çox rusiyalı gəlib. Rusiyalı-
lar inamla birinci yeri qoruyub 
saxlayırlar. Bizdə son iki ildə 
turizmin artımı müşahidə edi-
lib. 2016-cı ildə 22 faiz, 2017-ci 
ildə 20 faiz artım olub, bu il hələ 
ki, bilmirik, amma yenə də ar-
tım var. Turistləri, ilk növbədə, 
burada özlərini təhlükəsiz hiss 
etdikləri şərait cəlb edir. Rusi-
yalılara gəlincə, düşünürəm ki, 

onlar özlərini evdəki kimi hiss 
edirlər. Burada dil səddi yox-
dur, onlara münasibət çox yax-
şıdır. Bizim ortaq tariximiz də 
mühüm rol oynayır.
- Ləziz təamlarınız...
- Bəli, tamamilə doğrudur. Əl-
bəttə, təhlükəsizliyin, rahatlı-
ğın təmin olunması səviyyəsi, 
Azərbaycan xalqının qonaqpər-

vərliyi, eyni zamanda, tarixi 
abidələr, iqlim - yəni, mən tu-
ristlərin Azərbaycana niyə gəl-
diklərinin səbəbləri barədə çox 
danışa bilərəm. Düşünürəm ki, 
rusiyalılar məni eşidəcəklər. 
Mən məmnunluqla onları ölkə-
mizə dəvət edirəm. Biz onların 
gəlişinə həmişə şadıq.
- Müsahibəyə görə çox sağ olun!
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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev, birinci 
xanım Mehriban Əliyeva, qız-
ları Leyla Əliyeva və Arzu Əli-
yeva dekabrın 4-də Bakı Ekspo 
Mərkəzində XXIV Azərbaycan 
Beynəlxalq Telekommunika-
siya, İnnovasiya və Yüksək 
Texnologiyalar Sərgisi - “Baku-
tel-2018” ilə tanış olublar.
Nəqliyyat, rabitə və yüksək tex-
nologiyalar naziri Ramin Qulu-
zadə dövlətimizin başçısına və 
xanımına sərgi barədə məlu-
mat vermişdir.
Bildirilmişdir ki, builki sərgi-
də 20 ölkədən 230 şirkət iştirak 
edir. Nəqliyyat, Rabitə və Yük-
sək Texnologiyalar Nazirliyi, 
Beynəlxalq Telekommunikasi-
ya İttifaqı, Azərbaycanda İxra-
cın və İnvestisiyaların Təşviqi 
Fondu və Azərbaycan Respub-
likası Sahibkarlar Təşkilatları 

Milli Konfederasiyasının dəstə-
yi ilə keçirilən sərgidə 10 ölkə 
– ABŞ, Türkiyə, Belarus, Birləş-
miş Ərəb Əmirlikləri, Fransa, 
İtaliya, Polşa, Xorvatiya, İran, 
Sloveniya milli pavilyonla təm-
sil olunur.
Prezident İlham Əliyevə nazir-
liyin qurumlarının, müəssisələ-
rinin məhsul və xidmətləri, hə-
yata keçirdiyi layihələri barədə 
məlumat verilmişdir.
Nəqliyyat, Rabitə və Yük-
sək Texnologiyalar Nazirli-
yinin dəstəyi ilə həyata keçi-
rilən “Robopark” layihəsinin 
məqsədi məktəblilərin müasir 
elmi-texniki biliklərinin artırıl-
ması, intellektual elmi-texniki 
yaradıcılığının inkişafı, yüksək 
texnologiyalar sahəsinə mara-
ğın artırılması, eyni zamanda, 
robot texnikasının əsasları ilə 
bağlı məlumatlar əldə etmələ-

rinə imkan yaratmaqdır. Layihə 
çərçivəsində nazirlik Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının İnkişaf 
Proqramı ilə birgə 23 nömrəli 
orta məktəbdə ilk “Robopark” 
robot texnika laboratoriyası ya-
radıb.
Nazirlik tərəfindən “İdeyadan 
Biznesə” layihəsinin icrasına 
bu ilin aprelindən başlanılıb. 
Layihənin reallaşdırılmasına 
Heydər Əliyev Fondunun Re-
gional İnkişaf İctimai Birliyi, 
Azərbaycan Gənclər Fondu, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
İnkişaf Proqramı, “Microsoft” 
və “Azercell” şirkətləri dəstək 
olub. Yeddi ay ərzində respubli-
kanın ayrı-ayrı şəhər və rayon-
larında keçirilən startap turuna 
2 mindən çox iştirakçı qatılıb. 
Ümumilikdə seçilən 75 koman-
dadan 15-i respublika finalında 
iştirak hüququ qazanıb.

Nazirliyin İnformasiya Texno-
logiyalarının İnkişafı Dövlət 
Fondu tərəfindən qrant alan la-
yihələr kommersiyalaşdırılmış 
layihələr hesab edilir. Nazirli-
yin İnformasiya Texnologiyala-
rının İnkişafı Dövlət Fondu bu 
məqsədlə keçirdiyi 6 müsabiqə 
üzrə ümumilikdə 117 layihəyə 
qrant ayırıb. Layihələrdən 20-si 
kommersiyalaşdırılıb və fəaliy-
yətini davam etdirərək bazarda 
öz yerini tutub.
“Bakı Telefon Rabitəsi” MMC 
– “Baktelecom” və “Aztele-
kom” sərgidə birgə stendlə 
təmsil olunur. “Baktelecom” 
GPON texnologiyası ilə “Evə-
dək optika” layihəsini davam 
etdirir. Bu il 40 min mənzildə 
bu texnologiya vasitəsilə inf-
rastruktur yaradılıb. Cari ilin 
əvvəlindən Bakı şəhərində və 
regionlarda rabitə infrastruk-
turunun məhdud olduğu əra-
zilərdə LTE texnologiyası tətbiq 
edilir. “Aztelecom” ilkin olaraq 
Xaçmazın kəndlərində simsiz 
rabitə xidmətinin tətbiqinə baş-
layıb. Bundan başqa, bu il “Az-
telekom” magistral şəbəkənin 
müasir standartlarla yenidən 
qurulması layihəsinə də start 
verib.
Azərbaycanın malik olduğu ilk 
regional Data Mərkəzinin “Mic-
rosoft” şirkəti ilə əməkdaşlığı 
nəticəsində müştərilərə ən əl-
verişli şərtlərlə virtual mühit 
üçün lisenziyalaşdırılmış əmə-
liyyat sistemi təqdim olunur. 
Burada saxlanılan məlumatla-
rın və beynəlxalq səs trafikinin 
ehtiyat bazasının yaradılması 
məqsədilə növbəti ilin ikinci 
rübündə istifadəyə verilməsi 
planlaşdırılan Yevlax Ehtiyat 

Data Mərkəzinin inşası davam 
edir. Bununla yanaşı, Dövlət 
Data Mərkəzi layihəsi üzərində 
də işlərə başlanılıb.
Gələn il Məlumat Hesablama 
Mərkəzi tərəfindən istifadəçi 
ilə veb-səhifənin serveri arasın-
da şifrəli məlumat mübadiləsi-
ni həyata keçirmək üçün lazım 
olan, Azərbaycanda ilk dəfə 
təhlükəsizlik sertifikatlarının 
verilməsinə başlanacaq. İndiyə-
dək həm dövlət, həm də özəl 
saytlar bu sertifikatı xaricdən 
əldə edirdi. Gələcəkdə bu ser-
tifikatların ixracı da mümkün-
dür. Müəssisə və təşkilatlarda 
sənəd dövriyyəsini elektronlaş-
dırmağa imkan verən “Made 
in Azerbaijan” brendinə uyğun 
olaraq yerli mütəxəssislər tərə-
findən “AzDoc” adlı proqram 
hazırlanıb. “Elektron imza və 
Elektron sənəd haqqında” Qa-
nuna və kargüzarlıq təlimatla-
rına uyğun olan proqram hazır-
da Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi daxi-
lində tətbiq olunur. Gələcəkdə 
isə bütün dövlət təşkilatları bu 
proqramdan istifadə edə bilər. 
Proqramda sənədləri elektron 
imza ilə də təsdiqləmək müm-
kündür.
Dövlət Radiotezliklər İdarəsi 
bu il “Bakutel - 2018” çərçivə-
sində ən yeni informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarının 
ölkədə tətbiqinə şərait yaradıl-
ması üçün müasir radiomonito-
rinq, mobil rabitə xidmətlərinin 
müqayisəli analizi və digər bu 
kimi sistem və texnologiyaları-
nı sərgiləyir. Sərgidə 5G – be-
şinci nəsil mobil rabitə, süni 
intellekt kimi texnologiyaların 
işinə və keyfiyyətinə nəzarət 

prinsiplərini özündə cəmləyən 
sistemlər nümayiş olunur.
Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı 
Xidməti avtomobil nəqliyyatı 
sahəsində dövlət tənzimləmə-
sini, əhalinin və iqtisadiyyatın 
avtomobil nəqliyyatı ilə daşı-
malara və digər nəqliyyat xid-
mətlərinə ehtiyacının təmin 
olunmasına dövlət nəzarətini 
həyata keçirən icra hakimiyyəti 
orqanıdır. 
Prezident İlham Əliyevin 2008-
ci ildə imzaladığı Fərmanla ya-
radılan bu xidmət avtomobil 
nəqliyyatı ilə sərnişin və yük 
daşımalarının inkişafı sahəsin-
də tədbirlər görür, beynəlxalq 
və ölkədaxili sərnişin və yük 
daşımalarını yerinə yetirən av-
tomobil nəqliyyatı subyektləri 
tərəfindən beynəlxalq norma 
və qaydalara, həmçinin Azər-
baycan Respublikasının nor-
mativ hüquqi aktlarına riayət 
olunmasına nəzarət edir.
Sonra dövlətimizin başçısı və 
xanımı Azərbaycanda müasir 
poçtun və rabitənin yaradılma-
sının 100 illiyinə, eyni zaman-
da, “Azərbaycan memarlığına” 
həsr olunan poçt markasını 
möhürləyiblər.
Sərgidə “Azərpoçt” MMC tərə-
findən ən çox tələb olunan xid-
mətlərin göstərildiyi, tam avto-
matlaşdırılmış, 24 saat ərzində 
fasiləsiz fəaliyyət göstərən poçt 
şöbəsinin prototipi də təqdim 
olunur. Artıq iki ildir innova-
tiv və texnoloji yeniliklərlə təc-
hiz olunan “Şəbəkə” xidmət 
mərkəzləri yaradılıb. Növbə-
ti - 9-cu “Şəbəkə” mərkəzinin 
Beynəlxalq Avtovağzal Komp-
leksində istifadəyə verilməsi 
nəzərdə tutulur.
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“2019-cu ilin dövlət büd-
cəsində sosial yönlü xərc-
lər böyük çəkiyə malikdir. 
Sosial yönlü tədbirləri də 
bura əlavə etsək, bütöv-
lükdə 7,5 mlrd. manatlıq 
xərclərdən söhbət gedir. 
Bu kifayət qədər böyük 
rəqəmdir”.
Bunu maliyyə naziri Sa-
mir Şərifov deyib. Nazi-
rin sözlərinə görə, 2019-cu 
ildə pensiyaların indeks-
ləşdirilməsi gözlənilir:
“Xatırladım ki, bu ilin 
mart-aprel aylarında döv-
lət büdcəsində çalışanla-
rın əməkhaqqıları artırılıb, 
eyni zamanda, bütün sosial 
ödənişlər-təqaüdlər üçün 
cari il ərzində böyük vəsait-
lər ayrılıb. Onu əlavə edim 
ki, 2019-cu ilin büdcəsində 
bu xərcləri davam etdirmək 
üçün 600 mln. manatadək 
əlavə vəsaiti təmin etmə-
liyik. Burada, o cümlədən 
pensiyaların indeksləşdiril-
məsi məsələsi durur. 
Sosial yönlü xərclərin tərki-
binə baxsaq, görərik ki,  sə-
hiyyə xərcləri 42,4%, təhsil 
xərcləri 11,8%, sosial təmi-

nat xərcləri 12,4% artaraq 2,4 
mlrd. manata yaxınlaşıb”. 
Nazir qeyd edib ki, növbəti 
ilin büdcəsində investisiya 
xərclərinin çox hissəsi sosial 
yönlü investisiya xərcləridir:
“Biz büdcə müzakirələrində 
etiraf etdik ki, ödənişli oxu-
yan tələbələrin sayı dövlət si-
farişi ilə təhsil alan tələbələ-
rin sayından çoxdur. İndi 
biz bu natarazlığı aradan 
qaldırmalıyıq və qaldıraca-
ğıq. Ölkə başçısının xüsusi 
göstərişi var və artıq gələn 
ildən dövlət sifarişi ilə oxu-

yan tələbələrin sayını 20% 
artıracağıq. Hesab edirəm 
ki, bu, mümkündür və 
növbəti ildən də bu is-
tiqamətdə işlərimizi da-
vam etdirəcəyik. Burada 
zərif balansın saxlanma-
sına ehtiyac var. Bir tərəf-
dən biz çalışmalıyıq ki, 
dövlət sifarişli proqramlar 
olsun, digər tərəfdən də 
elə etməliyik ki, ödənişli 
təhsildə də müəyyən pro-
seslər baş versin. 
Çünki özəl müəssisələr 
var. Xüsusən də univer-
sitetlər. Bir sözlə, rəqabət 
balansı pozulmasın”.

S.Şərifov 2019-cu ilin dövlət 
büdcəsində sosial ipotekaya 
162 mln. manat əlavə vəsa-
itin nəzərdə tutulduğunu 
qeyd edib:
“Bildiyiniz kimi, kənd təsər-
rüfatı sahəsi vergidən azad-
dır. Növbəti ildən də bu 
güzəştlər daha 5 il artırılacaq. 
Həmçinin, fermerlərə verilən 
subsidiyalar 50% artırılıb”.
Nazir bundan əvvəl mana-
tın kəskin möhkəmlənmə-
sinin Azərbaycanı cəlbedici 
ölkəyə çevirdiyini bildirib.

Türkmənistan və Rumıniya Qara 
dəniz–Xəzər dənizi tranzit nəqliy-
yat dəhlizinin yaradılmasına xü-
susi maraq göstərirlər.
Bu məsələ ilə bağlı Buxarestdə iki 
ölkənin xarici siyasət idarələrinin 
müavinləri səviyyəsində məslə-
hətləşmələr aparılıb. Görüşdə siya-
si-diplomatik, parlamentlərarası, 
ticarət-iqtisadi, nəqliyyat, energe-
tika və humanitar-mədəni sahələr-
də ikitərəfli qarşılıqlı fəaliyyət 
məsələləri müzakirə olunub.
Tərəflər ticarət-iqtisadi əməkdaş-

lıq məsələləri, həmçinin Qara də-
niz–Xəzər dənizi tranzit nəqliyyat 

dəhlizinin yaradılması üzrə la-
yihəyə xüsusi maraq göstəriblər.

Azərbaycanla Almaniya 
arasında özəlləşmə ilə bağlı 
əməkdaşlıq daha da genişlə-
nir. Belə ki, Əmlak Məsələlə-
ri Dövlət Komitəsinin sədri 
Kərəm Həsənov ilə Almaniya 
Federativ Respublikası Özəl-
ləşdirmə Qurumunun rəhbəri 
Stefan Ramge arasında Ber-
lin şəhərində ikitərəfli görüş 
keçirilib. Məqsəd daşınmaz 
əmlak idarəçiliyi və özəlləş-
dirmə, o cümlədən ölkəmiz-
də daşınmaz əmlak bazarının 
formalaşdırılması sahəsində 
Almaniyanın aidiyyəti döv-
lət, qeyri-hökumət və özəl 
qurumları ilə əlaqələrin qu-
rulması, əməkdaşlığın inki-
şafı olub. Eyni zamanda, bu 
sahədə birgə fəaliyyət imkan-
ları və təcrübə haqqında geniş 
müzakirələrin aparılması da 
görüşün əsas məqsədlərindən 
olub.
Komitə sədri Kərəm Həsə-
nov bildirib ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
aparılan iqtisadi islahatlar 
son nəticədə makroiqtisadi 
göstəricilərin, habelə ölkə iq-
tisadiyyatına daxil olan xari-
ci investisiyaların artmasına 

səbəb olub. Həyata keçirilən 
iqtisadi islahatlar fonunda 
daşınmaz əmlak idarəçiliyi 
və özəlləşdirilmə sahəsində 
də mühüm tədbirlər reallaş-
dırılmaqdadır. Özəlləşmə 
prosesinin müasir yanaşma-
lar əsasında həyata keçiril-
məsi, əmlak idarəçiliyində 
modern üsulların tətbiqi, 
bu sahədə şəffaflığın mak-
simum artırılması istiqamə-
tində ardıcıl işlər görülüb. 
Nəticədə, bu sahədə iqtisadi 
fəallıq güclənib, biznes mü-
hiti daha da yaxşılaşdırılıb.
Komitə sədri bildirib ki, 
müasir idarəetmə standart-
larının, innovativ yanaşma-
ların tətbiq edildiyi özəl-
ləşmə sahəsində də proses 
modernləşdirilir, elektron 
müstəviyə keçid daha da ge-
nişləndirilir. Bu baxımdan 
daşınmaz əmlak idarəçiliyi-
ni, özəlləşdirmə proseslərini 
əhatə edən elektron xidmət-
lər əhalinin istifadəsinə veri-
lib.
Qeyd edilib ki, Azərbaycan-
da hazırda iri müəssisələ-
rin özəlləşdirilməsi nəzərdə 
tutulur. Belə müəssisələrin 
özəlləşdirilməsinə xarici in-

vestorların cəlb edilməsi mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Maşınqayırma, metallur-
giya, dəzgahqayırma, ci-
hazqayırma, kimya, yeyinti 
məhsulları, kənd təsərrüfatı, 
yüngül sənaye, səhiyyə, mə-
dəniyyət, idman və turizm 
sektorlarında özəlləşdirmə 
sahəsində əməkdaşlıq üçün 
geniş imkanlar mövcuddur. 
Özəlləşdirilən müəssisələrin 
dövlət büdcəsinə və büdcə-
dənkənar dövlət fondlarına 
olan borclarının silinməsi və 
digər imtiyazlar müzakirə 
edilir. Həmçinin, özəlləşdi-
rilmədən qabaq həmin döv-
lət əmlaklarının restrukturi-
zasiyası aparılır. 
Almaniya Federativ Res-
publikası Özəlləşdirmə Qu-
rumunun rəhbəri Stefan 
Ramge də görüşün əhəmiy-
yətindən danışıb. Bildirib ki, 
tədbir ölkələr arasında döv-
lət əmlakının idarəedilməsi 
və özəlləşdirmə sahəsində 
təcrübə mübadiləsinin apa-
rılması, tətbiq olunan yeni-
liklər və innovativ layihələ-
rin öyrənilməsi, bu sahədə 
əlaqələrin qurulması baxı-
mından çox yaxşı vasitədir.

"Bakutel-2018" XXIV Azərbaycan 
Beynəlxalq Telekommunikasiya, 
İnnovasiya və Yüksək Texnologi-
yalar sərgisi çərçivəsində Azər-
baycan, İran, Rusiya və Türkiyə 
arasında İKT sahəsində regional 
əməkdaşlıq barədə dördtərəfli gö-
rüş keçirilib.
Görüşdə Azərbaycan Respubli-

kası nəqliyyat, rabitə və yüksək 
texnologiyalar naziri Ramin Qu-
luzadə, Rusiya Federasiyasının 
rəqəmsal inkişaf, rabitə və kütləvi 
kommunikasiyalar naziri Kons-
tantin Noskov, Türkiyə Respubli-
kasının nəqliyyat və infrastruktur 
naziri Mehmet Cahit Turhan, İra-
nın informasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları naziri Məhəmməd 
Cavad Azəri Cəhromi iştirak edib.
Görüşdə startap ekosistemləri-
nin inkişafı, peyk, poçt xidmətlə-
ri, kibertəhlükəsizlik, beynəlxalq 
fiber-optik şəbəkələrin inkişafı 
sahəsində əməkdaşlıq, texnologi-
ya parklarının layihələndirilməsi, 
eləcə də idarə olunması ilə bağlı 
məlumat və təcrübə mübadiləsi 
məsələləri müzakirə edilib.
Nazirlər kommersiya məq sədli 
peyk xidmətləri, birgə kibertə-
limlərin təşkili, poçt xidmətləri 
sahəsində daşıma və tranzit im-
kanlarından istifadə, milli ki-
bertəhlükəsizlik qurumlarının ko-
ordinasiyalı fəaliyyətinə dair də 
fikir mübadiləsi aparıblar.
Sonda qeyd olunan sahələrdə 
səmərəli əməkdaşlıq, birgə təlim, 
tədqiqat işləri, bilik və təcrübə 
mübadiləsi aparılması, eyni za-
manda, dördtərəfli konsorsiumun 
yaradılması qərara alınıb. 
İran tərəfinin təklifi ilə növbəti 
eyni tərkibli görüşün İranda keçi-
rilməsi razılaşdırılıb.

Dekabrın 5-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əli-
yev Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
ölkəmizdəki səfirliyinə gələrək, 
ABŞ-ın 41-ci Prezidenti, görkəmli 
dövlət xadimi Corc Herbert Uoker 
Buşun vəfatı ilə əlaqədar başsağlı-
ğı verib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Ameri-
ka Birləşmiş Ştatlarının ölkəmiz-
dəki müvəqqəti işlər vəkili Vilyam 
Gill Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevi qarşıladı.
Dövlətimizin başçısı Amerika Bir-
ləşmiş Ştatlarının 41-ci Prezidenti, 
görkəmli dövlət xadimi Corc Her-
bert Uoker Buşun vəfatı ilə əlaqə-
dar başsağlığı verdi, matəm kita-
bına ürək sözlərini yazdı.
Prezident İlham Əliyev Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan-
dakı müvəqqəti işlər vəkili Vilyam 
Gill ilə söhbət etdi və ona başsağ-
lığı verdi. Dövlətimizin başçısı 

mərhum Prezident Corc Buşun 
Azərbaycan-ABŞ ikitərəfli mü-
nasibətlərinin yaradılmasında və 
inkişafında rolunu xüsusi vurğu-
ladı. Prezident İlham Əliyev mər-
hum Prezident Corc Buşun ulu 
öndər Heydər Əliyevlə yaxın mü-
nasibətlərini, vaxtilə onun Heydər 
Əliyevi öz evində qəbul etməsini 
xatırladı, bunun çox vacib və unu-
dulmaz bir görüş olduğunu dedi. 
Ulu Öndərin ona göstərilmiş hör-
mətdən, səmimi görüşdən çox tə-
sirləndiyini bildirdi. 
Dövlətimizin başçısı 2004-cü ildə 
keçirilən Afina Yay Olimpiya 
Oyunlarının açılış mərasimi ilə 
əlaqədar təşkil olunan qəbulda 
mərhum Corc Buşla görüşdüyü-
nü və onunla söhbət etdiyini yada 
saldı.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
Azərbaycandakı müvəqqəti işlər 
vəkili Vilyam Gill Prezident İlham 
Əliyevin səfirliyə gəlməsindən 
böyük şərəf duyduğunu bildirdi. 
O, qeyd etdi ki, Corc Buş Azər-
baycanın müstəqilliyini tanıyan 
və ölkəmizlə diplomatik müna-
sibətlər quran Amerika Birləşmiş 
Ştatları Prezidenti kimi ölkələri-
miz arasında güclü münasibətlə-
rin təməlini qoyub.
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Bu sözləri təhsil naziri Ceyhun 
Bayramov noyabrın 28-də Bakıda 
keçirilən  Azərbaycan müəllimlə-
rinin XV qurultayında səsləndirib.
Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən 
Ceyhun Bayramov əsasını ümum-
milli lider Heydər Əliyevin qoy-
duğu təhsil islahatlarının bu gün 
Prezident İlham Əliyev tərəfin-
dən uğurla davam etdirildiyini 
vurğularaq bildirmişdir ki, "Azər-
baycan Respublikasında təhsilin 
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"-
nın qəbulundan ötən 5 il ərzində 
ölkəmizdə təhsil sahəsində müs-
bət dinamika müşahidə olunub, 
bir sıra əsaslı nailiyyətlər əldə 
edilib. Cari il üçün "Qlobal Rəqa-
bətlilik Hesabatı"nda Azərbaycan 
140 ölkə arasında 69-cu yerdə qə-
rarlaşıb, ölkəmizin mövqeyi 12 
indikatordan 9-u üzrə yaxşılaşıb. 
Həmçinin, təhsil indikatorları 
üzrə ciddi irəliləyişə nail olunub, 

Azərbaycanın göstəriciləri dün-
yanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələ-
rinin göstəricilərindən də yüksək 
olub. Belə ki, təhsilin kəmiyyət və 
keyfiyyət parametrlərinə əsasla-
nan bacarıqlar indeksi üzrə ölkə-
miz ümumilikdə 54-cü yerə, bu 
kateqoriyanın tərkib hissəsi olan 
rəqəmsal bacarıqlar üzrə 15-ci, 
tədrisdə tənqidi düşüncə üzrə 27-
ci, bacarıqlı işçilər tapmaq asan-
lığı üzrə 31-ci, məzunların baca-
rıqları üzrə 32-ci, ibtidai təhsildə 
müəllim-şagird nisbəti üzrə 48-ci 
yerə yüksəlib.
Həyata keçirilən islahatlar nəti-
cəsində ölkədə müəllim peşəsi-
nin nüfuzunun daha da artdığı-
nı deyən nazir ötən illər ərzində 
müəllimlik üzrə müraciət edənlə-
rin sayında 3 dəfəyə yaxın artım 
qeydə alındığını diqqətə çatdırdı: 
“Son 5 ildə 18 min 136 müəllim 
işə qəbul olunub, kənd məktəblə-

rində fəaliyyətə başlamış 11 min 
600 nəfərə həvəsləndirmə tədbir-
ləri tətbiq edilib”.
Nazir, həmçinin bildirmişdir ki, 
qəbul imtahanlarında 500 və daha 
artıq bal toplayan məzunlar ara-
sında müəllim ixtisasını seçənlə-
rin sayı 2090 nəfərə çatıb, bu isə 
2014-cü illə müqayisədə 2,3 dəfə 
artım deməkdir. Ümumi təhsil 
sistemində çalışan 142 mindən 
çox müəllimin diaqnostik qiymət-
ləndirilməsi başa çatdırılıb, on-
ların həftəlik dərs yükü 1,5 dəfə, 
vəzifə maaşı 2 dəfə artırılıb.
Son 5 ildə ölkədə 500-dən çox, 
2003-2018-ci illər ərzində isə 3500-
dək məktəb binasının tikildiyini 
və ya əsaslı təmir olunduğunu 
qeyd edən nazir bunun nəticəsin-
də 1 milyondan çox şagirdin tə-
lim şəraitinin əhəmiyyətli şəkildə 
yaxşılaşdırıldığını vurğulamışdır.
Tədbirdə çıxış edən Baş nazirin 

müavini Əli Əhmədov, Milli Məclis 
sədrinin müavini Bahar Muradova, 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
təhsil naziri Rəhman Məmmədov, 
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqla-
rı Konfederasiyasının sədri, Milli 
Məclisin deputatı Səttar Möhbalı-
yev, Dövlət İmtahan Mərkəzinin 
Direktorlar Şurasının sədri Mə-
leykə Abbaszadə və başqaları XV 
qurultayın ölkəmizdə təhsil siste-
minin inkişafına mühüm töhfələr 
verəcəyinə əminliklərini bildirib-
lər. Onlar Azərbaycan təhsilinin 
dünya təhsil sisteminə inteqrasi-
yası, müəllimin nüfuzunun daha 
da artırılması ilə bağlı təkliflər irəli 
sürüblər.
Çıxışlarda vurğulanıb ki, ölkədə 
davamlı olaraq aparılan məktəb 
tikintisi, məktəblərin maddi-tex-
niki bazasının gücləndirilməsi, 
müəllimlərin bilik və bacarıqları-
nın diaqnostik qiymətləndirilməsi 
nəticəsində əməkhaqqı artımı, işə 
qəbulun şəffaf təşkili bu peşəyə 
marağı ilbəil artırır. Qurultayda 
"Azərbaycan Respublikasında 
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Stra-
tegiyası"nda müəyyənləşdirilmiş 
hədəflərə nail olunması istiqamə-
tində əldə edilmiş uğurlar, eləcə 
də 2013-cü ilin dekabrında keçi-
rilmiş Azərbaycan müəllimləri-
nin XIV qurultayından sonrakı 
müddətdə təhsil sistemində real-
laşdırılmış tədbirlər və islahatlar 
müzakirə olunub, qarşıda duran 
yeni vəzifələr müəyyənləşdirilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan müəl-
limlərinin ilk qurultayı 1906-cı 
ildə keçirilib. Qurultay ənənə-
vi olaraq 5 ildən bir keçirilir. 
Müstəqillik dövründə Azərbay-
can müəllimlərinin 4 qurultayı 
keçirilib.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
ti yarandığı ilk günlərdən ölkədə 
maarifin, təhsilin inkişafına böyük 
əhəmiyyət verirdi. Xalq təhsili-
ni milli zəmin üzərində yenidən 
qurmaq üçün ixtisaslı müəllim 
kadrlarına və dərs vəsaitinə bö-
yük ehtiyac vardı. Məktəb islahatı 
sahəsində əsaslı məsələləri ətraflı 
müzakirə etmək, lazımi təkliflər 
hazırlayaraq, hökumətə təqdim 
etmək məqsədilə 1919-cu il avqus-
tun 20-dən sentyabrın 1-dək Bakı-
da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
hökumətinin qərarı ilə Azərbaycan 
müəllimlərinin birinci qurultayı 
çağırılmışdır. Azərbaycan müəl-
limlərinin ali məclisi birinci realnı 
məktəbin (indiki Azərbaycan Döv-
lət İqtisad Universitetinin) bina-
sında baş tutmuşdur. Qurultayın 
keçirilməsi üçün hökumətin 1919-
cu il 2 avqust tarixli qərarı ilə Xalq 
Maarifi Nazirliyinin sərəncamına 
35600 manat məbləğində vəsait ay-
rılmışdı. Qurultayda Azərbaycanın 
bütün bölgələrini və tədris müəs-
sisələrini təmsil edən nümayən-
dələr iştirak edirdi. Qurultayı Türk 
Müəllimləri İttifaqının sədri Ağa 

bəy İsrafilbəyov açaraq qurultay 
iştirakçılarını onun məqsəd və və-
zifələri ilə tanış etmişdi. 
Qurultayın Xalq Maarifi Nazir-
liyinə təqdim etdiyi təkliflər əsa-
sında, bütövlükdə, məktəb isla-
hatı, xüsusilə təhsilin məzmunca 
milliləşdirilməsini əsas tutan 
proqram və dərsliklərin nəşri 
üzrə müvafiq layihə hazırlamaq 
məqsədilə Hökumət komissiya-
sı yaradıldı. 1919-cu il noyabrın 
7-də Maarif Nazirliyi yanında 

yaradılan islahat komissiyasına 
xalq maarifi nazirinin müavini 
Həmid bəy Şahtaxtlı (sədr), Nur-
məmməd bəy Şahsuvarov, Azad 
bəy Əmirov, Fətulla bəy Rzabə-
yov, Sultanməcid Qənizadə, Ab-
dulla bəy Əfəndizadə, Sara xanım 
Yaqubova, Sara xanım Xuramo-
viç, Əhməd bəy Pepinov, Xədicə 
xanım Ağayeva, Məhəmməd ağa 
Şahtaxtlı, Cabbar bəy Orucəliyev 
və Saleh bəy Vəkilov daxil idilər. 
Komissiya qarşısında növbəti dərs 

ilinin əvvəlinə kimi məktəb islaha-
tı, o cümlədən təhsilin məzmunu 
ilə bağlı məsələlərin həlli üzrə hö-
kumət proqramını hazırlamaq və-
zifəsi qoyulmuşdu. Cümhuriyyət 
hökumətinin devrilməsi nəticəsin-
də komissiya öz işini başa çatdıra 
bilməsə də, həmin məsələlərin həlli 
üzrə müəyyən işlər görülmüşdü. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-
nin təhsilin inkişafı sahəsində qısa 
müddət ərzində həyata keçirdiyi 
mühüm tədbirlər sonralar ölkədə 
xalq maarifinin təşkilində mühüm 
rol oynadı. Müstəqil dövlətin fəa-
liyyəti dövründə ana dilində ibtidai 
və orta təhsilin bərqərar olması, ali 
təhsilli milli kadrların hazırlanma-
sı, ilk ali təhsil ocaqlarının açılması, 
azərbaycanlı gənclərin ali təhsil al-
maq məqsədilə xarici ölkələrə gön-
dərilməsi, ilk kitabxanaların təşkili 
və digər məsələlər qismən də olsa, 
öz həllini tapdı. 
Lakin aprelin 27-də Şimali Azər-
baycanın Sovet Rusiyası tərə-
fin-dən işğalı maarif sahəsində 
nəzərdə tutulan bir çox tədbirlə-
rin həyata keçirilməsini yarmçıq 
qoydu.

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetində (UNEC) 
Türk Standartları İnstitutu-
nun auditorları tərəfindən 
keyfiyyəti idarəetmə siste-
minin (KİS) növbəti auditi 
keçiriləcək.
Bu məqsədlə UNEC-in mü-
vafiq struktur bölmə rəhbər-
ləri və nümayəndələrinin, 
eləcə də Türk Standartları 
İnstitutunun auditorlarının 
iştirakı ilə görüş keçirilib.
Universitetdən AZƏR-
TAC-a bildirilib ki, bey-
nəlxalq əlaqələr və proq-
ramlar üzrə prorektor, 
dosent Anar Rzayev audit 
prosesi barədə iştirakçılara 
məlumat verib. Bildirib ki, 

UNEC-də ISO standartla-
rına uyğun olaraq, keyfiy-
yəti idarəetmə sisteminin 
təkmilləşdirilməsi, eyni za-
manda, bütün struktur böl-
mələri, mərkəz, fakültə və 
kafedralar üzrə icra sənəd-
lərinin auditi aparılacaq. 
Auditi UNEC-in KİS üzrə 
auditorlarından və struktur 
bölmə rəhbərlərindən ibarət 
işçi qrupu həyata keçirəcək. 
A.Rzayev əməkdaşları au-
dit prosesində fəal olmağa 
dəvət edib.
Qeyd edək ki, UNEC Azər-
baycanda ISO 9001:2008 KİS 
üzrə beynəlxalq sertifikata 
layiq görülən ilk dövlət uni-
versitetidir. 

Mənzil qərargahı London-
da yerləşən Beynəlxalq 
İctimaiyyətlə Əlaqələr As-
sosiasiyası (IPRA - Interna-
tional Public Relations As-
sociation) 26 yanvar 2018-ci 
il tarixində Türk dünya-
sında ilk dəfə keçiriləcək 
“Türkdilli  Dövlətlərin  PR 
Mütəxəssislərinin Birinci 
Bakı Forumu”nun rəsmi  
tərəfdaşı  oldu. IPRA-dan 
gələn dəstək məktubunda 
forumun Türkdilli  Döv-
lətlərin PR mütəxəssisləri 
arasında qarşılıqlı əlaqələ-
rin yaradılmasında və PR 
sahəsində yeni metodların 
tətbiq edilməsində  böyük 
rol oynayacığına əminlik 
də bildirilib. IPRA prezi-
denti Forumun fəxri qo-
naqlarından biri olacaq və 
spiker kimi çıxış edəcək. 

Xatırladaq ki, Forumun 
əsas məqsədi Türkdilli 
Dövlətlərin PR Mütəxəs-
sislərini bir araya gətir-
mək, türkdilli ölkələrin  PR 
mütəxəssislərinin qarşılıqlı  
əməkdaşlığını  genişlən-
dirmək, PR sahəsinə yeni 
tendensiyalar və ideyalar  
gətirərək,  bu sahənin inki-
şafını  təmin etməkdir. Bu 
günə kimi, Forumda Tür-
kiyə, Qazaxıstan, Özbəkis-
tan, Türkmənistan və Qır-
ğızıstan PR mütəxəssisləri, 
həmçinin yerli şirkətlərdə 
çalışan PR mütəxəssisləri 
iştiraklarını təsdiqləyiblər. 
Bilet satışının gələn həftə 
başlayacağına baxmaya-
raq, artıq bir neçə şirkət və 
təşkilatlardan, habelə fərdi 
şəxslərdən biletlər sifariş 
edilib.
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Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 
tərəfindən maliyyələşdirilən “Azad sahibkarlığın və liberal iqtisadiyyatın təşviqi” layihəsi çərçivəsində çap olunub.

Kiçik sahibkar daha tez zərbə
 görən kateqoriyadır

“İqtisadi şəraitdən asılı olaraq kiçik sahi-
bkar daha tez zərbə görən kateqoriyadır. 
Məhz bu səbəbdən kiçik sahibkar sinfində 
vergi sadələşdirilib”. 
Bunu 2018-ci il mayın 5-də Bakıda ölkəmi-
zin aparıcı şirkətlərinin dəstəyi və iştirakı 
ilə “Rəqəmsal biznes trendləri” devizi al-
tında keçirilən II Maliyyə və İnvestisiya 
Forumunda (FIF2018) Vergilər Nazirliyi-
nin Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar 
departamentinin baş direktorunun müa-
vini Nicat İmanov deyib. Onun sözlərinə 
görə, kiçik sahibkarların  əksəriyyətinin 
vergi dövriyyəsi 100 min manatdan aşa-
ğıdır.
“Kiçik sahibkarlara nəzarət tədbirlərinin 
çoxaldılması marağımızda deyil. Məqsə-
dimiz kiçik sahibkar sinfindən orta sahi-
bkar sinfinə keçidin stimullaşdırılmasın-
dan ibarətdir. 2018-ci il sahibkarlar üçün 
keçid ili olacaq. Bu dövr şərait yaradır ki, 
sahibkarlar əməliyyatlarının hamısını bə-
yan etsinlər. Bəyan etsinlər ki, şəffaflığı 
təmin edək. Bu keçid dövründən səmərəli 
istifadə etmək lazımdır. İlin birinci yarı-
sından hər kəs öz strategiyasını müəyyən 
etməlidir”,- deyə N.İmanov vurğulayıb. 
O, həmçinin qeyd edib ki, Vergilər Nazir-
liyi tərəfindən 2019-cu il üçün dəyişiklik-
lər paketi artıq hazırlanıb”.
Ölkədə sahibkarlığın və iqtisadiyyatın 
qeyri-neft sektorunun inkişafı, dövlət bü-
dcəsi üçün yeni gəlir mənbələrinin aşkar-
lanması, habelə yenidən təşkili məqsədilə 
vergi siyasətinin fasiləsiz təkmilləşdiril-
məsi tələb olunur. Ümumiyyətlə, həyata 
keçirilən vergi siyasətinin əsas məqsədi 
iqtisadiyyatın inkişafını stimullaşdırmaq, 
mövcud vergi dərəcələri və onların sayı-
nı optimallaşdırmaq, hesablaşmaların isə 
daha sadə xarakter daşımasına nail ol-
maqdan ibarət olduğundan, təkmilləşdir-
məyə həmişə ehtiyac var.

Gəlir vergisi üzrə böyük güzəştlər
 gözlənilir, vergiyə cəlb edilməyən 

məbləğ artırılır
Növbəti ildə ölkədə bir sıra vergi dərə-
cələrinə dəyişikliklər məqsədilə böyük 
islahata gediləcəyi haqda artıq bir neçə 
dəfə anons verilib. Bu barədə 2019-cu 
ilə dair dövlət büdcəsi layihəsinin mü-

zakirələri zamanı maliyyə naziri Samir 
Şərifov, həmçinin vergilər naziri Mikayıl 
Cabbarov bildiriblər.  Maliyyə naziri Sa-
mir Şərifovun sözlərinə görə,  “Bu, dövlət 
tərəfindən atılan kifayət qədər cəsarətli 
addımdır. Müəyyən vaxt ərzində dövlət 
büdcəsinin gəlirinin bir hissəsindən fakti-
ki olaraq imtina edirik”.
Vergilər naziri M.Cabbarov isə bildirib 
ki, iqtisadiyyatın bir sıra sahələrinə tətbiq 
olunacaq vergi güzəştlərində dərəcələrdə 
və yığımda inzibatçılığı təkmilləşdirmək 
əsas məqsəd daşıyır. Bunun üçün isə ən 
mühüm meyarlar vergidən yayınmanı 
azaltmaq, uçot bazası, mal dövriyyəsinin 
sənədləşdirilməsi də daxil, vergi tutma 
rejimi kimi məsələləri təkmilləşdirmək və 
vergi güzəştlərini optimallaşdırmaq yolu 
ilə iqtisadi səmərəni gücləndirməkdir.
Noyabrın 13-də Milli Məclisin növbəti 
plenar iclasında “Azərbaycan Respublika-
sının 2019-cu il dövlət büdcəsi haqqında” 
qanun layihəsi və büdcə zərfinə daxil olan 
digər qanun layihələri müzakirə olundu.
Həmin iclasda çıxış edən maliyyə naziri 
Samir Şərifov bildirmişdir ki, Azərbaycan 
Respublikasının 2019-cu il icmal və döv-
lət büdcələrinin layihələri büdcə sistemi 
haqqında qanundan irəli gələn tələblər, 
Prezident İlham Əliyevin müəyyən et-
diyi strateji inkişaf prioritetləri və sosial, 
iqtisadi siyasət hədəfləri, qlobal iqtisadiy-
yatda gedən proseslərin icmal və dövlət 
büdcələrinin əsas parametrlərinə ehtimal 
olunan təsirləri nəzərə alınmaqla tərtib 
olunub. Bu amillərlə yanaşı, proqnozlaş-
dırma zamanı İqtisadiyyat Nazirliyinin 
hazırladığı 2019-2022-ci illər üzrə ölkə-
nin makroiqtisadi proqnoz göstəricilə-
ri və gözlənilən iqtisadi meyillər büdcə 
parametrlərinin formalaşmasında istinad 
nöqtələri kimi qəbul edilib.
Nazir diqqətə çatdırıb ki, 2017-2018-ci il-
lərdə hökumətin həyata keçirdiyi islahat 
gündəliyi təlatümlü keçən əvvəlki iki il-
dən sonra ölkədə makroiqtisadi sabitliyin 
bərqərar olmasını və iqtisadiyyatın artım 
trayektoriyasına qayıtmasını təmin edib. 
Bu əsasda növbəti illərdə də makroiqti-
sadi sabitliyi təmin edərək, iqtisadi artı-
mın davam etdirilməsi aparılacaq iqtisa-
di siyasətin əsas məqsədlərindən olacaq. 
Bununla əlaqədar, bir tərəfdən artmaqda 

davam edən neft gəlirlərindən optimal 
istifadə və büdcə dayanıqlılığının təmin 
edilməsi, digər tərəfdən isə iqtisadi artım 
üçün münbit şəraitin formalaşdırılması, 
xüsusilə özəl sektor tərəfindən iqtisadiy-
yata investisiyaların artırılması əsas pri-
oritetlərdəndir. Bu baxımdan xarici və 
daxili investorlar üçün əlverişli biznes 
mühitinin yaradılması, biznesin vergi yü-
künün optimallaşdırılması, maliyyə-bank 
sektoru tərəfindən sahibkarlara kredit 
dəstəyinin verilməsi xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Samir Şərifov qeyd etmişdir ki, 
iqtisadi artıma digər dəstək istiqaməti ola-
raq sahibkarlar üçün 2019-cu ildən vergi 
yükünün azaldılması ilə bağlı tədbirlərin 
reallaşdırılması nəzərdə tutulub. Bunların 
arasında ən nəzərəçarpanı neft-qaz sahə-
sində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət 
sektoruna aid edilən vergiödəyicilərinə 
muzdlu işdən aylıq gəlir vergisi üzrə 7 
il müddətində güzəştin, bununla yana-
şı, güzəştin alıcıları üçün məcburi dövlət 
sosial sığorta haqları üzrə ümumi yükün 
bir hissəsinin işçinin üzərinə ötürülmə-
sidir. Bu islahatın əsas qayəsini iqtisadi 
fəaliyyətin stimullaşdırılması məqsədilə 
məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə 
ümumi yükün işəgötürən və işçi arasında 
bölgüsünün daha da optimallaşdırılması, 
uçotda olmayan iş yerlərinin və orada ça-
lışan işçilərin əməkhaqlarının leqallaşdı-
rılması hesabına işləyənlərin sosial müda-
fiəsinin daha da gücləndirilməsinə zəmin 
yaradılmasıdır. Növbəti ildə qeyri-neft 

sektorunun inkişafı və sahibkarlıq fəa-
liyyətinin dəstəklənməsi məqsədilə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına 
tətbiq olunan vergi güzəştinin daha beş 
il müddətinə uzadılması nəzərdə tutulur.
Azərbaycan hökuməti 2019-cu ildən eti-
barən özəl sektorda (qeyri-neft-qaz) çalı-
şan muzdlu əməkdaşlardan gəlir vergisi-
nin yığılması (gəlir vergisi üzrə) sistemini 
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməyi planlaş-
dırır.
Beləliklə, 2019-cu il dövlət büdcə zərfinə 
əsasən, "1 yanvar 2019-cu il tarixdən baş-
layaraq 7 il müddətində neft-qaz sahə-
sində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət 
sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində 
muzdlu işləyən fiziki şəxslərin aylıq gəlir-
ləri 8 000 manatadək olduqda gəlir vergisi 
üzrə 100%, 8 000 manatdan çox olduqda isə 
44% güzəştin edilməsi nəzərdə tutulub".
 Eyni zamanda, bütün sahələrdə muzdla 
işləyən fiziki şəxslər üzrə gəlir vergisinə 
cəlb edilməyən məbləğ 173 manatdan 200 
manatadək artırılır.
 Büdcə zərfində, həmçinin göstərilir ki, 
“2019-cu ildə büdcə-vergi siyasətinin əsas 
prioritetini muzdla çalışanların gəlirləri 
ilə bağlı islahatın həyata keçirilməsi təşkil 
edir. Bu islahatın əsasını neft-qaz sahə-
sində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət 
sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində 
muzdlu işdən aylıq gəlir vergisinə güzəş-
tin müəyyən edilməsi və məcburi dövlət 
sosial sığorta haqları üzrə yükün işəgö-
türən və işçi üzərinə düşən nisbətlərinin 
tənzimlənməsi təşkil edir. 
Belə ki, aparılacaq islahat nəticəsində ilk 
növbədə ödəyicilərin əhəmiyyətli hissəsi-
nin vergi və məcburi dövlət sosial sığorta 
haqları ödənişləri üzrə ümumi yükünün 
azladılması, qeyri-rəsmi məşğulluğun 
azaldılmasına yönəldilən tədbirlərin tət-
biqi hədəflənir”.
Fiziki şəxs tərəfindən muzdlu işlə əlaqə-
dar alınan gəlir isə - əməkhaqqı, bu işdən 
alınan hər hansı ödəmə və ya faydadır. 
Hazırda fiziki şəxslərin aylıq gəlirindən 
aşağıdakı dərəcələrlə vergi tutulur:
* 2500 manatadək 14%, 
* 2500 manatdan çox olduqda 350 manat və
* + 2500 manatdan çox olan məbləğin 
25%-i.
Gələn ilə olan büdcə materiallarına 

əsasən, bu islahatlar çərçivəsində 1 yan-
var 2019-cu ildən etibarən 7 il müddətinə 
qeyri-neft-qaz və özəl sektorda çalışan 
muzdlu əməkdaşların əməkhaqlarından 
gəlir vergisinin yığılması üzrə 100%-lik 
güzəşt tətbiq etmək planlaşdırılır. Qeyd 
olunan güzəşt 8 min manatadək məb-
ləğində əməkhaqqına aid olacaq (hazırda 
vergi tutulan aylıq gəlirin məbləği 2,5 min 
manatadək olduğu halda verginin məb-
ləği 14% təşkil edir).
Əgər əməkdaşın aldığı əməkhaqqı 8 min 
manatı ötərsə, o zaman güzəştin ümumi 
həcmi 44% təşkil edəcək. Bu halda əmək-
daş 8 min manatdan artıq məbləğdən 14% 
gəlir vergisi ödəyəcək (hazırda vergi tutu-
lan aylıq gəlirin məbləği 2,5 min manat-
dan çox olduqda verginin məbləği 25% 
təşkil edir).

Məcburi sosial sığorta 
ayırmaları da dəyişir

Məcburi sosial sığorta ayırmaları siste-
mində islahatlar diferensiallaşdırılmış 
dərəcənin tətbiqini nəzərdə tutur. Belə ki, 
əgər muzdlu işçinin aldığı əməkhaqqı 200 
manatadək təşkil edirsə, o zaman işçi bi-
lavasitə əməkhaqqının 3%-i miqdarında, 
işəgötürən isə 22%-i miqdarında məcburi 
sosial sığorta haqqı ödəyəcəkdir.
Əgər işçinin aldığı əməkhaqqı 200 manat-
dan çox olarsa, o zaman işçi 6 manat + 200 
manatdan artıq məbləğin 10%-i miqdarın-
da sosial sığorta haqqı ödəyəcək. Bu hal-
da işəgötürən 44 manat + 200 manatdan 
artıq məbləğin 15%-i miqdarında sığorta 
haqqı ödəyəcək. Qeyd edək ki, 2019-cu il 
üçün dövlət büdcəsində gəlir vergisi üzrə 
daxilolmalar 880 mln. manat məbləğində 
nəzərdə tutulur. 2018-ci ildə bu növ üzrə 
daxilolmalar 1 mlrd. 196 mln. manat həc-
mində nəzərdə tutulur.
Hökumətin qiymətləndirmələrinə əsasən, 
bu islahatlar ilkin mərhələdə dövlət bü-
dcəsinə “Fiziki şəxslərin gəlir vergisi” 
maddəsi üzrə daxilolmaların bir qədər 
azalmasına səbəb ola bilər. Lakin gələcək 
illərdə ölkədə iqtisadi fəallıq artdıqca, 
“kölgə iqtisadiyyatının” payının azalma-
sı, vergi inzibatçılığının güclənməsi hesa-
bına bu vergi növü üzrə büdcəyə daxilol-
maların artımı müşahidə olunacaq.

Yeganə MƏMMƏDOVA

“Manatın məzənnəsinin kəs-
kin möhkəmlənməsi daxili is-

tehsalçıların fəaliyyətinə mənfi 
təsir göstərir”. Bunu maliyyə 

naziri Samir Şərifov deyib.
O bildirib ki, manatın məzən-
nəsinin yüksəlməsi istehsalla 
yanaşı, ixraca da təsirsiz ötüş-
məyəcək: “Manatın məzənnə-
sinin kəskin möhkəmlənməsi 
ixraca da mənfi təsir edir. Bu 
xaricdən idxalın artmasına sə-
bəb olur. Bir sözlə, Azərbaycan 
cəlbedici ölkəyə çevrilir. Ona 
görə də biz bir sıra məsələlə-
rin həllinə çalışmalıyıq. Hesab 
edirəm ki, son illər aparılan 
siyasət məhz makroiqtisadi 
balansın qorunub saxlanması, 
eyni zamanda iqtisadi artım 
üçün lazım olan təkanların ve-
rilməsi üzərində qurulub”.

PAŞA Bank əməkhaqqı kart sahib-
ləri üçün 01.12.2018-ci il  tarixin-
dən 01.03.2019-cu il tarixinədək 
kampaniya elan edir. Bankdan 
verilən məlumata görə, kampani-
ya müddətində əməkhaqqı kartı 
ilə POS terminal vasitəsi ilə mini-
mum 1 AZN məbləğində ən çox 
təmassız əməliyyat edən müştəri 
AppleWatch qazanacaq.

Azərbaycanda fəaliyyət gös-
tərən kommersiya banklarının 
xarici öhdəlikləri 2018-ci il no-
yabrın 1-nə 1 milyard 932,6 mil-
yon manat təşkil edib.
Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi 
Bankının (AMB) aylıq hesaba-
tından məlum olur.
Bu, 2018-ci il oktyabrın 1-i ilə 
müqayisədə 5,3 milyon manat 
və yaxud 0,3% çoxdur. 
Son 1 ildə isə kommersiya 
banklarının xarici öhdəlikləri 
617,7 milyon manat və yaxud 
24,2% azalıb. İlin əvvəlindən 
isə bu göstəricidə 375,7 milyon 
manat və yaxud 16,3% azalma 
qeydə alınıb.

Azərbaycan Mərkəzi 
Bankının (AMB) sərən-
camında olan rəsmi 
valyuta ehtiyatlarının 
həcmi açıqlanıb. AMB-

nin valyuta ehtiyatları 
dekabrın 1-nə 5 milyard 
590,9 milyon ABŞ dol-
ları olub. Bu göstərici 
ötən ayın müvafiq döv-

rü ilə müqayisədə 54,5 
milyon dollar çoxdur. 
İlin əvvəlinə nisbətən 
valyuta ehtiyatları 256,3 
milyon dollar artıb.

Azərbaycan Respublikası Mərkə-
zi Bankının hökumət qarşısındakı 
öh də liyi yanvar ayı ilə müqayisə-
də oktyabrda 17,39% azalıb. 
Hesabata görə, AMB-nin ilin əv-

vəlində (yanva rın sonu) hö-
kumət qarşısında öhdəliyi 2 
mlrd. olduğu halda, oktyabr 
ayının sonuna 1 mlrd. 662,6 
mln. manata düşüb.
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Dünyada iqtisadi münasibətlər 
dəyişərək, istehsal və satış müna-
sibətlərinə də təsir göstərir. Ha-
zırda vərdişlər, biliklər, təcrübə 
və intuisiya kimi amillər önə çıxır. 
Gələcəyin xəritəsi yeni trendlər 
üzərindən çəkilir. Gələcək, yəqin 
ki, bizim gözləntilərimiz kimi 
olmayacaqdır. Bu, həmin o gələ-
cəkdir ki, artıq mövcud olmaq 
ərəfəsindədir və iqtisadiyyatda, 
istehlakçı davranışlarında, biznes 
və marketinqdə baş verən sürətli 
dəyişiklikləri özündə əks etdirir. 
Müasir biznesin qərarlar meydanı 
həll edilməzlik, amillər qarışığının 
mövcudluğu, amillərin gizliliyi, 
həmçinin iki və daha artıq seçi-
min mövcudluğu ilə xarakterizə 
olunur. Bununla belə, qərarla-
rın dəyəri hər il artmaqdadır, bu 
da “həyat risk altında” trendi ilə 
əlaqədardır.
Yeni yanaşmalar strateji qərarla-
rın qəbul edilməsinə və şirkətin 
gələcəyi haqqında düşüncələrə 
uyğunlaşmağa imkan verir. Yeni 
fikirlər vermək, strateji fasilələri 
aydınlaşdırmaq və nəhayət, yeni 
imkanları açmaq kreativ innova-
siyaları və uduşlu strategiyaları 
əsaslandırır. Bu əsaslanma şaquli 
müstəvidə yerləşən 5 əsas iqtisadi 
amili əks etdirir: 
- bazarlar/iqtisadiyyat; 
- istehlakçılar; 
- biznes; 
- marketinq; 
- uğurun açar amilləri.
Üfüqi müstəvidə isə əsas hərəkətve-
rici mexanizmlər aşağıdakılardır: 
- texnologiyalaşma; 
- qloballaşma; 
- sürətlənmə; 
- böyük seçim; 
- x insanlar;
- risk altında həyat.
Dünyada və müasir bazarda baş 
verən, gələcəkdə iqtisadiyyatın in-
kişafına təsir göstərəcək hadisələ-
ri, rəqabətqabiliyyətlilik, bazar 
tələbatını genişləndirmək və əldə 
saxlamaq kimi amilləri nəzərə 
alaraq mühüm istiqamətlər əhatə 
olunmalıdır. Bu baxımdan:
• bazar strategiyasının formalaş-
dırılması və onun tətbiqi;
• unikal mövqeləşdirmənin axta-

rılması;
• brendin və bazar imkanlarının 
təhlili;
• brendin gücləndirilməsi və 
gəncləşdirilməsi;
• yeni brendin işlənib hazırlanma-
sı, inkişafı və irəlilədilməsi kimi 
istiqamətlər diqqəti cəlb edir.
Texnologiyalaşma son onillliyin 
ən güclü hərəkətverici mexanizm-
lərindən biri hesab edilir. O, tama-
milə hər şeyi dəyişmişdir: biznesi, 
insanları, medianı, istehsalı, elmi, 
sosial institutları və s. O, zamanı 
sürətləndirmişdir və proqnozları 
yumşaq etmişdir və bazarlar his-
sələrə ayrılmışdır. Məsələn, əgər 
alimlər insan orqanlarının yetiş-
dirilməsi texnologiyalarını geniş-
miqyaslı və əlçatan edə bilsələr və 
ya xəstəlikləri hüceyrə  səviyyə-
sində aradan qaldıracaq nanitlər 
(nanorobotlar) hazırlasalar, “sağ-
lam qida” bazarı 20 ildən sonra 
necə olacaq?
Beləliklə, nanotexnologiyaların 
mənimsənilməsinin artması ilə 
bazar dəyişikliklərinin sürəti və 
dərinliyi artacaq; internet texno-
logiyaları ilə yeni distribusiya mo-
delləri yaradılacaq ki, bu da:
1) minimum xərcləri;
2) spesifik və digər növ məhsullar-

la ticarət imkanını təmin edəcəkdir.
Virtual iqtisadiyyatın dövriyyəsi 
daim artacaqdır, yeni materiallar, 
enerji mənbələri və texnologiyalar 
genişmiqyaslı xarakter daşıyacaq-
dır.
Bilik bazarı informasiyaya cəld 
çıxış bazarı ilə əvəzlənmişdir və 
bu iş davam etməkdədir. Online 
həyat günün reallığına çevrilmiş-
dir. “İnternet ailədə” əlaqələr və 
münasibətlər müəyyən edilmək-
dədir.
Videotexnologiyaların inkişafı 
istehlakçıların informasiyaların 
əldə olunması və mübadiləsi vər-
dişlərini müəyyən edir və şirkətlər 
üçün “şəxsi” kontaktlar prosesini 
asanlaşdırır. Möhtəşəm təəssürat-
ların yaranması üçün yeni imkan-
lar açılır.
İstehlakçı bazarların  və rəqa-
bətqabiliyyətlilik amillərinin çevik 
şəkildə yeniliklərə əsaslanan dəyi-
şikliklərə məruz qalması görünür 
və bu daha artıq hiss edilməkdə-
dir.
İstehlakçılar dünyanın hər yerin-
də hansısa məhsul haqqında fikir 
mübadiləsi etmək imkanına ma-
likdirlər və bu, müəyyən seçim et-
məyə ciddi təsir göstərir.
Hazırki dövrdə pul vəsaitləri-
nin elektron dövriyyəsi və inter-
net-distribusiya xərclərin azladıl-
masının və müştərilərin dəyişkən 
tələbatlarının ödənilməsinin əlve-
rişli həlli kimi çıxış edir. 
Bir sözlə, idarəetmənin yeni alətlə-
ri, elastik qiymətlər, neyromarke-
tinq və genişmiqyaslı marketinq 
simulyasiyaları kimi elementlər 
diqqəti cəlb edir.
Mobil əlaqə xəttli digər əlaqələri 
sıradan çıxarır. Aparılan sorğula-
ra əsasən aydın olur ki, stasionar 
istifadəçilərin payı 30%-dən aşağı 
düşmüşdür, xətsiz əlaqə istifadə-
çiləri operatora 40% gəlir gətir-
mişdir.
Məsələn, virtual kazino nəticə 
etibarilə Avstraliyanın ÜDM-inin 
1,5%-ni təmin etmişdir. İtaliyada 
Semi Litçi və Marsel Rot corab-
ların internet vasitəsilə satılması 
qərarına gəlmişdilər. İki cür - qara 
rəngdə gödək və uzun corabların 
satışı ilə şirkətin dövriyyəsi 1 000 

000 frankı keçmişdir və s.
2020-ci ilə külək enerjisinin inki-
şafı dünyada enerji istifadəsinin 
12%-ni təmin edə bilər və karbon 
qazlarının emissiyasını 10 mlrd. 
ton azalda bilər. Günəş enerjisinin 
artımı isə ildə 50% proqnozlaşdırı-
lır. Bütün bu rəqəmlər hadisələrin 
sürətlə dəyişdiyini göstərir.
ABŞ-da nanokatalizatorların is-
tifadəsi ÜDM-in 20 faizini təmin 
edir. Bəzi nano alətlərin faydalılıq 
əmsalı 98%-ə qədər çatır.
Yeni texnologiyalar əsasında 
ümumdünya maliyyə-iqtisadi 
ərazisinin formalaşması prosesi 
davam etməkdədir. Qlobal iqtisa-
diyyat kapital və texnologiyalarla 
sıx əlaqədə olaraq onu göstərir ki, 
xammal, təchizat və ilkin emal sə-
naye məhsulları hər hansı bir ölkə-
ni onun iştirakçısı kimi xarakterizə 
edə bilməz. Qlobal iqtisadiyyatda 
ölkənin yeri, çəkisi yüksək texno-
logiyalı və informasiyayönümlü 
texnologiyalar və ya məhsullar 
ilə formalaşır ki, bu məhsullar da 
bazarda üstünlük təşkil edir və ya 
burada inhisarçı kimi çıxış edir. 
Qloballaşma şirkətlərdə və cə-
miyyətdə qlobal rəqabət şəraiti 
yaradır: bazarlar, şirkətlər, dillər 
və mədəniyyətlər artıq divarlarla, 
sərhədlərlə, məsafələr və dil məh-
dudiyyətləri ilə qorunmur. Məh-
sul və şirkətlər hədsiz dərəcədə 
daha az məşğul bazarları ələ ke-

çirməkdədirlər. Qloballaşma təbii 
resurslardan texnoloji və intellek-
tual resurslara kimi bütün dünya 
resurslarını əlçatan edir. İnkişafı 
bir neçə dəfə sürətləndirir və istə-
nilən səviyyədə olan şirkətin im-
kanlarını artırır. 
Araşdırmalar göstərir ki, biznesdə 
orta təbəqə aradan çıxır, ümumqa-
laktik və aşağı lokal şirkətlərin 
sahələndirilməsi baş verir. 
Avropa Birliyinin 71% əhalisi hər 
il səyahət edir. Bu proses qlobal 
brendlərə münasibəti dəyişir, yeni 
tələbat formalaşdırır və stereotip-
ləri aradan qaldırır.
Qloballaşma aşağı bazarlarda is-
tehsal, yüksək bazarlarda isə satış 
strategiyasının reallaşmasına im-
kan yaradır. Qlobal bazarlara aktiv 
daxilolma şirkətləri öz brendləri 
üçün mədəniyyət və ərazidən asılı 
olmayaraq, universal qlobal meta-
foralar axtarmağa məcbur edir. 
Bu gun insanlıq bir deyil, eyni 
anda iki dünyada yaşayır: gələcək 
və indiki dövrdə. Gələcək dövr 
indiki dövrü qeyri-stabilləşdirir 
və indiki dövr gələcək dövrə qar-
şı çıxır.  Əgər şirkət neft sənaye-
si sahəsində biznes fəaliyyəti ilə 
məşğul olursa, mühüm sual or-
taya çıxır: gələcəkdə tələbatın ol-
mamasına necə hazırlaşaq? Daxili 
yanacaq mexanizmi tələbatın əsas 
mənbəyi kimi 100 illik texnologiya 
əsasında hazırlanıb və ətraf mühi-
ti çirkləndirir. 
Müasir dünyada pul vəsaitini 
kompüter mausunun 2 dəfə klik-
lənməsi ilə əldə etmək mümkün-
dür. Bu gün biz 5 il əvvələ nisbətən 
5 dəfə daha sürətli işləməliyik. Bu 
gün iş ritmi yeni texnologiyaların 
köməyi ilə ölçülə bilməyəcək dərə-
cədə sürətlə inkişaf edir, buna görə 
də hər bir subyekt sürətin artırılma-
sına, rəqabət qabiliyyətinin yüksəl-
dilməsinə və intellektual kapitalın 
artırılmasına cəhd göstərməlidir.
Müasir dünya böyük seçimlər dün-
yasıdır. Yalnız insan qarşısında im-
kanlar okeanı açıldığı üçün deyil, 
həm də ona görə ki, onun qərarına 
bir çox siqnallar təsir edir. Dünya 
sadəcə qara və ağa bölünməyi da-
yandırmışdır, eyni zamanda, düz-
gün seçim üçün 1 variantdan daha 

çox variant ola bilər. Qərarların qə-
bul edilməsi məsələləri ilə məşğul 
olan bir sıra elm və biznes sahələri 
meydana gəlmişdir.
Dünya populyarlaşır, eyni zaman-
da, düz və tərs mütənasib, bir-bir-
lərini istisna edən tendensiyalar 
da inkişaf etməkdədir. Bazar qey-
ri-stabil koordinatlar sistemi ilə 
çoxşaxəli matrisi əks etdirir.
Mobil telefonlar bazarı miqrasiya 
edir, “bazarın tektonik dağılmala-
rı” artmaqdadır. İstehlakçı dəyər-
ləri miqrasiya edir, təkliflər, isteh-
lakçı davranışlarının variantları və 
motivləri çoxluğun arxasınca ge-
dərək, inkişaf edir və  bu məsələ 
şirkətlər tərəfindən daha dərin öy-
rənilir. Hər bir əmtəə qrupu daxi-
lində bütöv əmtəə kontingentləri 
və mövqeləşdirmə yaranmaqdadır.
Müşahidələr göstərir ki, biznesin 
və idarəetmənin bütün sahələrin-
də ideya tapan və insanları ruh-
landırmağı bacaran insanların 
rolu artmaqdadır. Neotayfalar ya-
ratmaqla ideya ətrafında insanları 
toplamaq və ruhlandırmaq gələ-
cəkdə bazarda uğur qazanmağın 
əsas amillərindən hesab edilir.
Şirkətlərin bir çoxu sürətlə artan 
bazarlarla qarşılaşmalı olurlar və 
tez bir zamanda yetkinlik (sürətli 
inkişaf) mərhələsinə çatırlar. Belə 
olduğu halda isə, pilotlaşmaya 
fəqli yanaşmalar tələb olunur, 
çünki artıq keçmiş qərarların mü-
vəffəqiyyət gətirməyəcəyi bəlli 
olur. Bazarda qələbə mövqeyini 
formalaşdırmaq üçün hansısa bir 
anlayışın olmaması  şirkəti  kəskin 
dəyişikliklər  uğrunda hərəkətlərə 
boşuna zaman ayırmağa məcbur 
edir. Komanda üzdən idarəetmə qə-
rarları verir ki, bu da gündən-günə 
sıxlaşan bazara hər hansısa bir üs-
tünlük vermir. Bazar dəyişir, isteh-
lakçı dəyərləri ötürülür, şirkətlər 
yaşlanır və öz formasını itirir. Ba-
zarın dalğasında qalaraq, bazardan 
maksimum qazanmaq istəyənlər 
bazara yeni baxışla baxmalı, biz-
nesin mahiyyətini və artım faktor-
larını yenidən nəzərdən keçirməli, 
məqsədlərə nail olmaq üçün yeni 
bir sistem qurmalı və komandanı 
yenidən birləşdirməli və ruhlan-
dırmalıdılar.

Azərbaycan 8-11 dekabr tarixlə-
rində Birləşmiş Ərəb Əmirliklə-
rinə (BƏƏ) ticarət missiyası gön-
dərəcək. Bunu Azərbaycanın 
iqtisadiyyat naziri Şahin Musta-
fayev deyib.
Nazir bildirib: "Made in Azer-
baijan" brendi altında məhsul-
larımızı təbliğ etmək məqsədilə 
Əbu-Dabi və Şarcaya ticarət mis-
siyası göndəriləcək. Qeyd etmək 
istərdim ki, artıq ötən il BƏƏ-də 
Azərbaycanın ticarət nümayən-
dəliyi fəaliyyət göstərməyə baş-
layıb və Dubayda Azərbaycan 

Ticarət Evinin açılması işi ye-
kunlaşmaq üzrədir".
Ş.Mustafayev qeyd edib ki, 
BƏƏ-nin Azərbaycanda inves-
tisiyalarının həcmi 2,1 milyard 
dollar təşkil edir ki, bu vəsaitin 
də 1,3 milyard dolları neft sekto-
runa, 806 milyon dolları isə qey-
ri-neft sektoruna yatırılıb.
Nazirin sözlərinə görə, Azərbay-
canın BƏƏ-yə yatırımları isə 330 
milyon dollar təşkil edib. Ş.Mus-
tafayev əlavə edib ki, hazırda 
BƏƏ-nin təxminən 300 şirkəti 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərir.

İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzinin 
“İxrac İcmalı”nın 2018-ci ilin 
noyabr sayı təqdim olunub.
 “İxrac İcmalı”nda 2018-ci ilin 
yanvar-oktyabr ayları ərzin-
də Azexport.az portalına daxil 
olan ixrac sifarişləri barədə də 
məlumat verilib.
Göstərilib ki, 2018-ci ilin okt-
yabr ayı ərzində Azexport.az 
portalına 23 milyon ABŞ dol-
ları məbləğində ixrac sifarişlə-
ri daxil olub. Ümumilikdə isə, 
2018-ci ilin 10 ayında  Azexport.
az portalına daxil olan ixrac si-

farişlərinin dəyəri 433 milyon 
ABŞ dolları təşkil edib.
2017-ci ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə 2018-ci ilin 
yanvar-oktyabr aylarında 
Azexport.az portalına daxil 
olan ixrac sifarişləri dəyər baxı-
mından 10  faiz artıb. Məlumat 
üçün qeyd edək ki, 2017-ci ilin 
yanvar ayından 2018-ci ilin 31 
oktyabr tarixinə kimi (22 ay ər-
zində) Azexport.az portalına 
dünyanın 108 ölkəsindən  daxil 
olan ixrac sifarişlərinin dəyəri 
908 milyon ABŞ dolları təşkil 
edib.

Dekabrın 7-9-da Batumidə VIII 
Beynəlxalq tikinti materialları 
və texnologiyalar sərgisi keçi-
riləcək. Sərgiyə Azərbaycan, 
Türkiyə, İran, İsrail, Polşa, Uk-
rayna, Belarus, Rusiya və digər 
ölkələrin şirkətləri qatılacaq.
Tədbir şirkətlərə geniş çeşidli 

məhsullarını istehlakçılara təq-
dim etmək, tikinti və dizayn 
sahəsində müasir texnologiya-
ların yenilikləri ilə yaxından 
tanış olmaq, həmçinin biznes 
əlaqələri qurmaq üçün ikitərəfli 
görüşlər keçirmək imkanı verə-
cək.

Asif HƏSƏNOV,
Azərbaycan Dövlət 

Aqrar Universitetinin 
Menecment və aqrar 

marketinq kafedrasının 
müdiri, i.f.d.

Vüqar VƏLİYEV, 
doktorant



6 6-12 dekabr  2018-ci il

Alfred Bernhard Nobel 1833-cü 
il oktyabr ayının 27-də İsveçin 
paytaxtı Stokholmda dünyaya 
gəlmişdir. 1842-ci ildə ailəsi ilə 
birlikdə Sankt-Peterburqa get-
miş, professor N.N.Zinindən 
kimya elmini öyrənməyə baş-
lamışdır. 1849-cu ildə təhsilini 
davam etdirmək üçün Alfred 
Avropa və Amerikaya getmiş-
dir. 2 illik səyahətdən sonra 
Rusiyaya qayıtmış və çar or-
dusu üçün silah istehsal edən 
ailə fabriklərini idarə etməyə 
başlamışdır. 1853-cü ildə Krım 
müharibəsinin başlaması “No-
bel” şirkətinin çiçəklənməsinə 
səbəb olmuşdur. Lakin ailə biz-
nesinin iflasa uğramasından 
sonra atası ilə İsveçə qayıtmış, 
həyatını partlayıcı maddələrin 
tədqiqinə həsr etmiş, tüstüsüz 
barıtın, uğultulu-civəli kapsul 
detonatorun, dinamitin ixtira-
çısı olmuş və 1868-ci ildə ixtira-
sının patentini almışdır. 1875-ci 
ildə Nobel qardaşları Bakıda 
“Товарищество Бранобель” 
adlı “Nobel Qardaşları” şirkə-
tini yaratmışdır. Az müddətdə 
Nobel qardaşları Abşeronun 
bir sıra neft mədənlərinin sa-
hibi olmuş, zavodlar almış və 
xeyli kapitala yiyələnmişdilər. 
O, 1889-cu ildə Ümumdünya 
konqresində iştirak etmişdir. 
Lakin Rusiyada proletar inqila-
bından sonra 1920-ci ilin aprel 
ayında bolşeviklər Bakıya daxil 
olmuş və neft sənayesini mil-
liləşdirmişlər. Lakin Nobellərin 
milyonları batmamış, pullar xa-
rici banklara yatırılmışdır. İndi 
həmin pullar “Nobel mükafa-
tı” formasında müxtəlif sahədə 
mühüm kəşf və ixtiraları olan 
alimlərə təqdim olunur. No-
bel mükafatının məbləği təx-
minən 1 mln. 450 min dollara 
bərabərdir. Alfred Nobel dra-
maturq kimi fəaliyyət göstər-
mişdir. Onun yeganə əsəri 4 

hissəli “Nemezida” faciəsidir. 
Pyesin 1896-cı ildə Parisdə çap 
olunmuş bütün tirajı (3 nüsxə-
dən başqa) Nobelin ölümün-
dən sonra məhv edilmişdir. 
Görkəmli ixtiraçı-alim Alfred 
Nobel 1896-cı il dekabr ayının 
10-da vəfat etmiş, Stokholmda 
dəfn edilmişdir.
Nobel mükafatı böyük ixtiraçı 
alim Alfred Nobelin vəsiyyət-
naməsi əsasında 5 bərabər his-
səyə bölünür. İsveç Bankının 
300 illiyi ilə əlaqədar olaraq 
1969-cu ildə sayca altıncı iqti-
sadiyyat üzrə Nobel mükafatı 
təsis edilmişdir. Alfred Nobelin 
150-yə yaxın ixtirası, kəşfi ol-
muşdur. Bu günə kimi bu bö-
yük mükafata 856 adam layiq 
görülmüşdür. Bunlardan 25-i 
qadındır. Bunların arasında 
14 nəfər müsəlman var. Nobel 
mükafatına layiq görülən ilk 
müsəlman qadın Cənubi Azər-
baycandan olan Şirin Ədabidir. 
Ümumiyyətlə, 4 nəfərə 2 dəfə 
Nobel mükafatı verilmişdir. Bir 
ailədən 2 nəfərə - ata və oğul 
olan Borlara verilmişdir.
Məlumat üçün bildirək ki, 
dünyada sayca 5-ci olan (ABŞ, 
Almaniya, İngiltərə, Rusiya) 
Nobel İnformasiya Mərkəzi 
məhz Azərbaycanda 3 iyun 

1996-cı il 70 saylı nazirlər ka-
binetinin qərarı əsasında ya-
radılmışdır. Bu təşkilatın ya-
radılmasının təşəbbüskarı və 
yaradıcısı Beynəlxalq Nobel 
İnformasiya Mərkəzinin üzvü 
1996-cı ildə həqiqi üzv seçilmiş 
ilk Azərbaycanlı olan Bəybala 
Ələsgərovdur. O, 2005-ci ildə 
Qafqaz və Orta Asiya ölkələ-
ri üzrə səlahiyyətli nümayən-
də, 2013-cü ildə isə Beynəlxalq 
Nobel İnformasiya Mərkəzinin 
vitse-prezidenti seçilmişdir, ta-
rix elmləri doktorudur.
Tarixi faktlar göstərir ki, Nobel 
mükafatına təqdim olunmuş 
ilk Azərbaycanlı göz həkimi 
Sona Vəlixanlıdır. O, 1940-cı 
ildə təqdim olunmuş, lakin II 
Dünya müharibəsinin başlan-
ması ilə əlaqədar mükafat ve-
rilməmişdir.
Azərbaycanda Nobel İnforma-
siya Mərkəzi yaradıldıqdan 
sonra ölkənin bir çox görkəmli 
alimləri Mərkəz vasitəsilə No-
bel mükafatına təqdim olun-
muşdur. Onlar Nemət Qa-
sımov, Ofeliya Abakarova, 
Tel man Əliyev, Solmaz Qası-
mova, Pərviz Yəhyalı, akade-
mik Adil Qəribov və Şeyxülis-
lam Allahşükür Paşazadədir. 
Qeyd edək ki, akademik Adil 
Qəribov və Şeyxülislam Al-
lahşükür Paşazadə bütün eks-
pertlərdən keçmiş, yalnız gizli 
səsvermədən çıxa bilməmişdir. 
Şeyx Həzrətlərinə Nobel müka-
fatının verilməməsi texniki sə-
bəblər üzündən olmuşdur. 
Bütün Azərbaycan alimlərinə 
bildirək ki, Azərbaycan Nobel 
İnformasiya Mərkəzi nəzdin-
də Nobel mükafatı üzrə bütün 
istiqamətlərdə xüsusi ekspert 
qrupları yaradılmışdır. 

Bəybala Ələsgərov, 
tarix elmləri doktoru

Elnarə Mehbalıyeva, dosent

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 
“Azneft” İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bildiri-
lir ki, 2015-ci ilin dekabrın 4-də təbii fəlakət nə-
ticəsində “Günəşli” yatağındakı 10 nömrəli dərin 
dəniz özülündə və “Neft Daşları” ərazisində 501 
nömrəli özüldə baş vermiş faciə nəticəsində vəfat 
etmiş və itkin düşmüş neftçilərin xatirəsinə Çilov 
adasında ucaldılmış abidə önündə anım tədbiri 
keçirilib. Tədbirdə mərhum neftçilərin ailə üzv-
ləri, doğmaları və “28 May” neft və qaz çıxarma 
idarəsinin (NQÇİ) rəhbərliyi iştirak edib. 
Öncə abidə ziyarət edilib, önünə gül dəstələri qo-
yulub.
Daha sonra mərhum neftçilərin ailə üzvləri ilə söh-
bət aparılıb, onların problemləri dinlənilib. 
Xatırladaq ki, 2015-ci il dekabrın 4-də təbii fəlakət 
nəticəsində “Günəşli” yatağındakı 10 nömrəli də-
rin dəniz özülündə və “NeftDaşları” ərazisində 501 
nömrəli özüldə baş verən qəzadan 3 il ötür. İki faciə 
nəticəsində 33 neftçi həyatını itirib.

(əvvəli ötən saylarımızda) 
Ərzaq məhsullarının reklamı zamanı hazır məhsu-
lun özünü göstərmək lazımdır. 
Tədqiqatlar müəyyən etmişdir ki, birinci növbədə il-
lüstrasiyalar nəzərdən keçirilir, sonra sərlövhə, daha 
sonra isə həmin mətnin özü oxunur. Materialı belə 
bir qaydada bölmək lazımdır: illüstrasiya yuxarıda, 
sərlöhvə onun üstündə, mətn isə sərlövhənin altında 
yazılır. Əgər sərlövhə illüstrasiyanın altında verilir-
sə, onda mətnin qəbul edilməsi, yaxud qavranılması 
10% aşağı düşür. Mətni heç də hamı oxumur, lakin 
hamı illüstrasiyanın altında imza yazısını oxuyur. 
Buna görə də imzalı yazılar illüstrasiyasız olmama-
lıdır. 
Mağazanın xarici görünüşü, onun lövhəsi, rəngi və 
işıq tərtibatı diqqəti cəlb edən və potensial alıcıların 
artım sayını müəyyənləşdirən əsas amillər hesab olu-
nur. Parlaq, nəzəri cəlb edən, gözqamaşdırıcı vitrin 
qeyri-iradi olaraq yoldan keçənlərin diqqətini cəlb 
edir və mağazaya daxil olmaq arzusunu doğurur. 
Hazırda yoldan keçənlərin diqqətini cəlb etmək üçün 
çox zaman belə üsuldan istifadə olunur: kiçik az güc-
lü lampalardan olan hörük şəkilli naxışlar yoldan 
keçənlərdə bayram əhval-ruhiyyəsi yaradır. Ağacda-
kı belə hörük şəkilli naxışların dəyəri hər uzununa 
ölçülən metrə görə 3 dollar, hazır naxışlar şəbəkəsi-
nin dəyəri 90 dollar, işıq “yağışının” dəyəri isə hər 1 
kvadratmetrə görə 40 dollar təşkil edir. Mağazada 1 
kvadratmetrə görə dəyəri 5 dollar olan çevik parlaq 
işıq naqili kimi fleksilaytın istifadə olunması diqqəti 
cəlb edir. 
Mağaza lövhələrinin tərtibatı üçün müəyyən tələblər 
mövcuddur. Mağaza lövhələri ticarət müəssisələrin 
xarici reklamlarının bir növüdür. Onlar oriyentir, 
yəni istiqamət hesab olunur və buna görə mağazanın 
yeri, onun əmtəə profili tanınır. 
Yerləşmə yerinə görə mağaza lövhələrini fasad, dam 
üstü, künc, fronton, brandmaner növlərə bölmək 
olar. Mağaza lövhələrinin növləri binanın tipindən, 
onun memarlıq həllindən, nisbətən yanaşı (qonşu) 
yerləşən binalardan, insan axınlarının istiqamətin-
dən, eləcə də mağazanın fəaliyyət həcmindən, onun 
maliyyə vəziyyətindən asılıdır. 
Fasad lövhəsi, bir qayda olaraq, işıqlı olur və binanın 
fasadında yerləşir. Lövhə mağazaya girişin bilavasitə 
üstündə yerləşə bilər və ya divar üzrə onun bütün 
frontu boyunca və ya kronşteyn, 6 dirsək (divara 
bənd edilmiş altlıq, dayaq) üzərində ona perpendi-
kulyar olaraq yerləşə bilər. 
Mağazanın lövhəsi çox sözlü olmamalı və onun 
əmtəə profilini dəqiq əks etdirilməlidir. Metal, şüşə, 
plastik kütlə lövhənin karkasının (fonunun) hazır-
lanması üçün lazım olan materiallardır. Hərflər və 
dekorativ elementlər karkasın səthinə rənglərlə çəki-
lir və ya ağacdan, gipsdən, polistroldan, penoplast-
dan, metaldan olan üstdən çəkilmiş detallara bər-
kidilir. Lövhənin tərtibatının daha cəlbedici olması 
üçün zərb naxışlarından, ağac, metal, şüşə üzərində 
divar naxışından istifadə olunur. Kiçik ixtisaslaşdı-
rılmış mağazaya perpendikulyar yerləşdirilən və ya 
çəkmə (ayaqqabı mağazası), krendel (çörək dükanı) 
kimi səkidə nəzərdən keçirilən həcmli lövhə orijinal 
görünür. Belə lövhələr ticarət müəssisəsinin fərdi-
liyini ayrıca qeyd etməyə imkan verir və alıcıların 
diqqətinin cəlb edilməsinə səbəb olur. 
Lövhə üzərində mətn həm yaxın məsafədən, həm 
də küçənin əks tərəfindən rahat oxunmalıdır. Buna 
görə də hərflərin, eləcə də lövhənin özünün ölçüləri 
məsafənin nəzərə alınması ilə seçilir ki, burada onu 

yoldan keçənlər nəzərdən keçirə 
bilsinlər. Hərflərin və şəkillərin 
rəngi fona münasibətdə təzadlı 
olur. Lövhə üçün şrift sadə və 
açıq-aydın olmalıdır. Böyük, xü-
susilə maili şriftlər tövsiyə olun-
mur. Bütün fasad boyunca löv-
hə mətnini uzatmaq lazım deyil, 
çünki bu zaman hərflər bir-bi-
rindən uzaqda durur, mətni isə 
oxumaq çətinləşir.
Ticarət müəssisələrinin lövhələ-
ri tipik və fərdi ola bilər. Ma-
ğazanın adının tipik lövhələri 
konstruksiyanın vahid prinsipi 
ilə, şriftlərin uzunluğunun və 
enli olmasının nisbətində, rəng 
həllində vəhdətlə fərqlənir. Fər-
di lövhələr ticarət müəssisəsinin 
firma adının göstərilməsi üçün 
tətbiq edilir. Belə lövhələr, bir 
qayda olaraq, konstruksiyanın 
və formanın orjinallığı ilə, mate-
rialların seçilməsinin, rənglərin, 
şəkilin uyğunlaşdırılmasının 
özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. 
Pərakəndə ticarətdə işıq löv-
hələri geniş tətbiq olunur. Bu 
lövhələr qaranlıqda işıq verən 
(parlaq) və işıqlandırılan növ-

lərdə olurlar. Qaranlıqda işıq verən lövhələrin özləri 
sutkanın qaranlıq, tutqun vaxtında yazını asanlıqla 
oxumağa imkan verən işıq saçır. İşıqlandırılan löv-
hələr onlara yönəldilən işıq hesabına görünür. 
İşıq lövhələri üfüqi və şaquli formada olur. Şaqu-
li lövhələri çox zaman evin divarına və ya küncünə 
perpendikulyar olaraq kronşteynlərdə bərkidirlər. 
Kronşteynlərin üzərində görünən lövhələri, adətən, 
ikitərəfli edirlər ki, onları əks istiqamətdə küçədən 
keçənlər oxuya bilsinlər. Lövhələrdə işıq mənbələri 
qismində közərmiş lampalar, lüminessent lampalar, 
qazla işıqlanan borucuqlar və qaranlıqda işıq saçan 
materiallar tətbiq olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, 
qazla işıqlanan borucuqlar kifayət qədər kövrək və 
tez sınandır, çox zaman sıradan çıxır və hazırda on-
lardan, demək olar ki, istifadə olunmur. Məsafədən 
yazıların oxunması imkanı mağaza binasının diva-
rındakı işıq lövhəsinin yerləşməsindən asılıdır. Şüşə 
salınmış qazla işıqlanan lövhələr istismar zamanı 
daha praktik və rahatdır. O, fasadın divarında quraş-
dırılır və ya onun səthi üzərində çıxış edir. 
Qazla işıqlanan lövhələrdən başqa, hazırda müxtəlif 
rəngli və həcmli üzvi şüşə bloklar, plastik material, 
işıq salan və üstdən vurulan rəngli hərflərlə metallar 
geniş tətbiq olunur. Bloklar klub, paralepiped, priz-
ma, silindr şəklində müxtəlif formalarda olur. Yarı 
şəffaf olan bloklardan yazıları blokun daxili tərəfində 
boya ilə yerinə yetirirlər, üzvi şüşədən olan aplika-
siyalarla (quramalarla) yapışdırırlar. Metal blokların 
üzərində hərflərin siluetlərindən deşik açırlar.
Fasad işıq lövhələrində mətni güclü surətdə dartıb 
uzatmaq olmaz, eyni zamanda, hərflər arasında in-
tervalların eni hərfin yarısından az olmamalı, sözlər 
arasında interval isə hərfin enindən az olmamalıdır. 
Belə ki, yandan görünüş zamanı yaxın yerləşən hərf-
lər başdan-başa işıq sütununa qovuşur. Hərflərin eni 
və hündürlüyünün ən yaxşı nisbəti 1:5 hesab olunur. 
Lövhə üzərində şriftin işıqlanma qabiliyyətinin ən 
səmərəlisi ağ rəng hesab olunur, onun ardınca öz gü-
cünə görə yaşıl, sarı, göy və narıncı rənglər gəlir. 
İşıq lövhəsi üçün hərflər metaldan (poladdan, latun-
dan), plastik kütlədən və s. hazırlana bilər. Konstruk-
siyaya görə hərflər yarımhəcmli (arxa və ön divarsız), 
həcmli, eləcə də yarımşəffaf plastik kütlədən hazır-
lanmış qutu və ya üz tərəfdən konturlarla kəsilmiş, 
yaxud deşik açılmış şəklində ola bilər. 
Lövhənin hərfləri birbaşa binanın divarında quraşdı-
rıla bilər, lakin metaldan, şüşədən, plastik kütlədən 
hazırlanmış ekranın fonunda daha effektli görünür. 
Onun fonunda yerləşən ekran və hərflər rəngə görə 
təzadlı olmalıdır. Açıq fonda tünd rənglər daha yax-
şı oxunur. Əgər ton tünd, hərflər isə açıqdırsa, onda 
onları bir qədər böyük ölçüdə etmək lazımdır, çün-
ki zəngin fon hərflərin parlaqlığını azaldır. Bu halda 
rənglərin aşağıdakı kimi uyğunlaşdırılması daha əl-
verişlidir: sarı hərflər qara fonda, qırmız hərflər qara 
fonda, ağ hərflər qırmızı fonda. 
Əgər metal lövhələr nəzərdə tutulubsa, onda hərflə-
rin siluetləri birbaşa metal ekranda kəsilir, kəsmələri 
(deşikləri) ağ rəngli və ton verilmiş üzvi şüşə ilə bağ-
layırlar, altında közərmiş lampalar və ya bağlayıcılar 
və bunun altında közərmiş lampalar və ya gündüz 
işıqlı lüminessent lampalar yerləşdirilir.
Mağazanın işıq lövhəsi effektinin gücləndirilməsi 
üçün hərflərin hərəkətliliyindən istifadə edirlər. 

F.M.Qarayev, 
BDU-nun dosenti 
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Предикативные преступле-
ния с высокой угрозой ЛД

На основании результатов ана-
лиза, предикативным престу-
плениям вызывающим высокий 
риск для легализации денег в 
стране относятся следующие 
виды преступлений: 
1. Уклонение от уплаты налогов 
2. Контрабанда 
3. Торговля людьми 
По сравнению с другими пре-
ступлениями, выше указан-
ных преступления наносят еще 
больший урон в результате не-
легальной прибыли. 
Такие преступления как укло-
нение от уплаты налогов и кор-
рупция, контрабанда и торговля 
людьми относящиеся к катего-
рии высокого риска в основном 
выступают как источники вну-
тренней угрозы. 
Уклонение от уплаты налогов
50-74 % статистических данных, 
связанных впреступлениям в 
экономической сфере страны, 
составляют преступления по 
уклонению от уплаты налогов. 
Тогда как в общем количестве 
преступлений, зарегистриро-
ванных в 2008-2013 гг, наблю-
дался рост в 3%, в сфере эконо-
мических преступлений рост 
составил 94%. В том числе, по 
сравнению с 2008 годом в 2013 
году в количестве преступле-
ний, связанных с уклонением от 
уплаты налогов зарегистриро-
ван рост в 2.1 раза (108%). 
Министерству налогов Азер-
байджанской Республики пре-
доставлены полномочия для 
проведения расследования по 
8 статьям Уголовного Кодекса 
Азербайджанской Республи-
ки (статьи УК: 162-1, 192, 192-1, 
1983, 205-1, 205-2, 213 и 213-1). 
Кроме этого, в случаях, когда 
после возбуждения Министер-
ством налогов Азербайджан-
ской Республики уголовных 
дел по указанным статьям, при 
проведении предварительного 
расследования выявляются при-
знаки статьей 178, 179, 184, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 204, 205, 208, 210, 211, 212, 
308, 309, 311, 312, 312-1, 313, 314, 
320 И 326, то проведение пред-
варительного расследования по 
указанным делам также пору-
чается Министерству Налогов 
Азербайджанской Республики. 
Одним из предикативных пре-
ступлений, предварительное 
расследование которого про-
водится Министерством Нало-
гов и вызывает высокий риск, 
является уклонение от уплаты 
налогов. Несмотря на то что, 
доля этого вида преступления 
не очень большая в общем коли-
честве преступлений, с позиции 
нанесенного ущерба и полу-
ченного «дохода» вес довольно 
огромный. 
В практике уклонения от уплаты 
налогов, являющихся одним изос-
новным источников нелегального 
дохода, имеются два традицион-
ных способа: в 1-ом случае укло-
нение от уплаты налогов проис-
ходит с составлением поддельных 
бухгалтерских и налоговых доку-
ментов с внесением ошибочных 
данных. В таких документах не 
правильно указываются количе-
ство имущества, объектов нало-
гообложения, доходы, реальные 
заработные платы, тем самым по-
нижаются объемы обязательных 
выплат. Невнесение предпри-
нимателями в кассу денежных 
средств полученных за оказание 
услуг или реализацию товаров, 
в конечном итоге приводит к со-
ставлению отчетов где оборот 
оказывается заниженным. 
Во 2-ом случае, несмотря на то 
что, предприниматели состав-
ляют бухгалтерские и налого-
вые документы в соответствии 
с законодательством, умышлен-

но не выплачиваются налоговые 
или обязательные социальные 
страховки. В случае совершения 
преступного деяния подобным 
методом, со всесторонним рассле-
дованием дела необходимо дока-
зать наличие у обвиняемого наме-
рения не выплачивать налоги. 
Деяния физических лиц по 
уклонению от уплаты налогов, 
в основном совершаются умень-
шением объема оборота, указа-
нием повышенных расходов, ис-
кажением данных относительно 
части деятельности и источни-
ках дополнительных доходов, 
а также с представлением под-
дельных документов. А юриди-
ческими лицами такие деяния 
совершаются полным или ча-
стичным не оформлением 
коммерческих операций, 
проводимых организаци-
ей, фирмой или предпри-
ятием, укрыванием иму-
щества, представлением 
документов с ложными 
данными, направленны-
ми на умышленную фаль-
сификацию фактов. 
C другой стороны в по-
следнее время наблю-
даются тенденции ис-
пользования следующих 
способов для уклонения 
от уплаты налогов: созда-
ние фирм-однодневок на 
бумаге с целью укрыва-
ниябенефициарного соб-
ственника и регистрация 
и проведение операций 
через оффшорные зоны. 
В структуре налоговых 
поступлений по сферам, 
высокая доля промышленных 
торговых сфер и сектора услуг 
автономно выводит на первый 
план высокий уровень предпо-
ложения удельного веса уклоне-
ний от уплаты налогов по НДС, 
выплачиваемых указанными 
сферами и являющимся одним 
из основных налогов. С другой 
стороны, наличие большого 
груза налогов по получаемым 
доходам в сферах торговли и 
обслуживания и относительно 
в сферах связи и строительства, 
усиливает наличие предполо-
жения наибольшего уклонения 
от уплаты налогов (НДС и по-
доходный) в этих сферах. Регу-
лярно проводятся мероприятия 
налогового контроля по коммер-
ческим юридическим лицам, за-
регистрированных по одному и 
тому же юридическому адресу и 
одним и тем же законным пред-
ставителем, а также участвую-
щим в периодических закупках. 
Периодически в прессе дается 
информация относительно раз-
бирательства в отношении мно-
гих зарегистрированных юриди-
ческих лиц. Здесь имеют место 
факт того что, имя одного и того 
же законного представителя 
упоминается во многих компа-
ниях. Такие компании, исполь-
зуемые при подозрительных 
операциях по закупке, обна-
личиванию и оффшору, также 
зарегистрированы по одному 
и тому же или схожему адресу. 
Так, в результате проведенных 
последних мероприятий по на-
логовому контролюустановле-
ны такого типа 1821 налогопла-
тельщиков, уклоняющихся от 
уплаты налогов. Указанным на-
логоплательщикам начислены 
дополнительные суммы налога 
на 22,9 миллионов манат, а в 
отношении 510 налогоплатель-
щиков, по причине уклонения 
от уплаты налогов в государ-
ственный бюджет на сумму 9,0 
миллионов манат, собранные 
материалы представлены в Де-
партамент Предварительного 
Расследования Налоговых Пре-
ступлений. 
В большинстве случаев налого-
вые преступления не ограничи-

ваются только составом укло-
нения от уплаты налогов. Т.е., в 
большинстве случаев средства, 
заработанные легальным пу-
тем, не приводят к уклонению 
от уплаты налогов. Во многих 
случаях для налоговых престу-
плений имеются специфиче-
ские преступные составы, ха-
рактерные для предикативных 
(основных преступлений) что, 
факт уклонения от уплаты на-
логов, выявляется в последствии 
совершения указанного пре-
ступления. Такого рода престу-
плениям относятся присвоение, 
кредитные махинации, привле-
чение средств, добытых пре-
ступным путем к повторным 
инвестициям посредством оф-

щорных зон, контрабанда и др. 
преступления. Например, после 
того как становится победите-
лем нескольких тендеров, юри-
дическое лицо аннулируется и 
образуется крупная сумма нало-
гового долга. Или, так как това-
ры завезенные контрабандным 
путем, таможенную приходную 
квитанцию не привлекаются к 
налогу, что в большинстве слу-
чаев приводит к уклонению от 
уплаты налогов. 
Одним из основных причин об-
разования высокого риска ЛД 
уклонения от уплаты налогов 
в стране является широкое ис-
пользование при расчетах на-
личных денег и наличие теневой 
экономики. 
С целью обеспечения эффектив-
ного использования эффектив-
ной борьбы и государственных 
средств против преступлений, 
связанных с уклонением от 
уплаты налогов в рамках стра-
тегии устойчивого развития 
страны, государственные орга-
ны определяют мероприятия 
и успешно осуществляют их. С 
этой точки зрения важное зна-
чение имеет Концепция Разви-
тия «Азербайджан 2020: взгял на 
будущее». С целью исполнения 
концепции Министерством На-
логов утвержден стратегический 
план (Стратегия развития нало-
говой системы) на 2013-2020 гг. 
Как приоритетные направления 
в стратегическом плане опреде-
лены развитие налогового ад-
министрирования, обеспечения 
ее прозрачности и высокой эф-
фективности, создание механиз-
мов применения трансфертных 
цен, стимулирование безна-
личных расчетов, обеспечение 
электронного аудита, контро-
ля электронной торговли, еще 
большего расширения спектра 
услуг, оказываемых электрон-
ными службами налогопла-
тельщикам, совершенствования 
механизмов применения НДС, 
совершенствования механизмов 
акциза товаров, произведенных 
внутри и импортируемых изза 
рубежа, оптимизации налого-
вых ставок, наряду с расширени-
ем налоговой базы, совершен-

ствование механизмов выбора 
для целей оценки рисков укло-
нения от уплаты налогов и кон-
троля. 
Кроме этого, 21 декабря 2012 
года принят Закон «О внесении 
поправок в Налоговый Кодекс 
Азербайджанской Республи-
ки». В связи с применением 
указанного закона Указом, под-
писанным главой государства, с 
целью повышения прозрачно-
сти экономики страны и усиле-
ния финансовой дисциплины, 
Министерству налогов даны 
поручения относительно разра-
ботки пакета предложений по 
стимулированию безналичных 
операций и ограничению опе-
раций с наличностью. 

Внешние угрозы по ЛД
Анализ и оценка внешних угроз 
ЛД осуществляется на основе 
торговли с внешним миром, дви-
жения по обоим направлениям 
инвестиций, денежных пере-
водов, трансграничного движе-
ния наличных денег, следствия 
и приговоров по ЛД, междуна-
родного обмена информацией 
по сомнительным операциям, 
конфискации и т.д., данным по 
международному сотрудниче-
ству и других количественных и 
качественных показателей. 
Отметим что, в Азербайджане, 
как и в большинстве стран каких 
либо точных официальных или 
неофициальных оценок относи-
тельно объема отмытых денег, 
не имеется. 
Если принять предположение о 
том что, основная часть незакон-
ных средств, добытых в результа-
те предикативных преступлений 
«утекает» из страны, то в этом 
случае, можно получит общее 
представление относительно 
приблизительного объема (мас-
штаба) отмытых денег на основа-
нии данных о выводе из страны 
капитала. Так, в международной 
практике отмывание грязных де-
нег выступает как одна из форм 
оттока капитала. Трудности, су-
ществующие в сфере получения 
необходимых статистических 
показателей, не позволяют пол-
ному применению методологий, 
используемых в международной 
практике для получения точного 
сведения об этом. Но, несмотря 
на это в исследовании сделана 
попытка представит общую кар-
тину в этой сфере. 
На основании международной 
практики отличают следующие 
формы «утечки» капитала: 
- Нелегальную (оставление за 
рубежом части доходов в ино-
странной валюте, авансовые 
платежи по поддельным дого-
ворам по зарубежным экономи-
ческим сделкам, например, по 
бартерным сделкам, контра-
бандный вывоз капитала и то-
варов и.т. и упущенная в связи с 
этим выгода); 
- Отмывание «грязных» денег 
(незаконная деятельность фи-

зических и юридических лиц и 
иприминение к их легальным фи-
нансовым потокам).
Сложно определит объем «утеч-
ки» капитала. В мировой прак-
тике для их оценки используют-
ся ряд методов, указанных ниже:
a. Общий метод – рост внешних 
активов в платежном балансе 
(за исключением официальных 
резервов) и итог статьи «балан-
сирования» (чистые ошибки и 
упушения); 
b. Метод определения долга 
частного сектора – сумма ча-
сти роста внешнего долга за 
счет банковского и небанковско-
го перевода средств в платеж-
ном балансе и статьи «баланси-
рования»; 

c. Метод углубленного ана-
лиза – сумма краткосроч-
ные перечисления капитала 
частного небанковского сек-
тора платежного баланса и 
статьи «балансирования»;
d. Косвенный метод – доля 
внешних активов, незаде-
клалированных для налого-
обложения. На основании 
оценки МВФ, до 2/3 части 
ухода капитала по косвен-
ному методы, могут быть 
рассмотрены как «утечка» 
капитала. 
Также рассматриваются 
доля теневой экономики в 
ВВП, приток официально-
го капитала в страну, объем 
купли-продажи краткосроч-
ных облигаций в банках, 
динамика перевозки налич-
ных денег, доля бартерных 
и наличных сделок, объем 

средств граждан Азербайджана 
в зарубежных счетах.
Как правило, в странах с тра-
дициями жесткого статистиче-
ского учета по внешнеторговым 
операциям, относительный 
объем этой статьи не очень ве-
лик (обычно уровень до 5-7% 
импорта или экспорта, считает-
ся нормальным). В странах, где 
имеет место утечка или незакон-
ный поток капитала, этот пока-
затель достаточно высок. В стра-
нах, куда поступает незаконный 
капитал, объем неучтенных ре-
сурсов также может быть боль-
шим. Обычно часть неучтенных 
средств имеет криминальное 
происхождение. 
С формальной точки зрения, 
количество этой статьи пла-
тежного баланса, исчисляется 
разницей между суммой счета 
текущих операций и суммой 
финансовых операций и счета 
операций, с другой стороны как 
объем официальных валютных 
резервов (и связанных с этим 
других показателей). 

Угрозы финансирования 
терроризма

Для Азербайджанской Респу-
блики, восстановившей свою го-
сударственную независимость в 
1991 году, за прошедший пери-
од характерные угрозы террора 
были в основном двух направле-
ний: этнического сепаратизма 
и радикально-идеологического. 
В обоих случаях соответствую-
щие угрозы формировались под 
влиянием внешних факторов. 
Хотя и в последнее время не на-
блюдается активность на поч-
ве этнического сепаратизма (В 
Азербайджанской Республике 
террористическая активность со-
ответствующего мотива в основ-
ном относится 90-годам ХХ века), 
неразрешенность Армяно-Азер-
байджанского, Нагорно-Карабах-
ского конфликта, не исключают 
возможность террористических 
угроз в этом направлении. 
При оценке угроз терроризма и 
терроризма в реальности совре-
менных условий безопасности 
Азербайджанской Республики 
сохраняются такие факторы, 
как благоприятные транзитные 

позиции, активные конфликты, 
в том числе террористическая 
деятельность, а также близость 
к фактическим источникам и 
транснациональной организо-
ванной преступности. Уровень 
безотлагательности террори-
стических угроз с этой призмы 
также определяется Концепци-
ей национальной безопасности 
Азербайджанской Республики.
С другой стороны, предпочти-
тельное географическое поло-
жение Азербайджанской Ре-
спублики, выступление нашей 
страны как основного центра 
региональных глобальных фи-
нансовых проектов и различ-
ного уровня международных 
мероприятий, делают ее при-
влекательной для субъектов 
террора. Например, в первой 
половине 2012 года, в резуль-
тате анти-террористической 
операции, проведенной Мини-
стерством Национальной безо-
пасности (МНБ), была разобла-
чена деятельность вооруженной 
группировки, планирующей 
проведение ряда провокацион-
ных и террористических акций 
с целью дестабилизации обще-
ственно-политической стабиль-
ности в Азербайджанской Ре-
спублике, тактика деятельности 
которой может быть рассмотре-
на в качестве примера. Так, од-
ним из планов соответствующей 
транснациональной преступ-
ной вооруженной группировки, 
был совершение в городе Баку 
террористически-диверцион-
ные акции накануне проведения 
авторитетного международного 
мероприятия – музыкального 
конкурса «Eurovision-2012», так-
же попытка организовать взры-
вы и вооруженные нападения с 
целью массовой гибели людей. 
В этой плоскости целью было 
помешать проведению на выс-
шем уровне международного 
мероприятия посредством тер-
рора, путем создания у граждан 
Азербайджана и иностранных 
гостей тревоги и страха, повы-
сит «коэффициент эффективно-
сти» террористических акций. 
Рассмотрим все террористиче-
ские события в период с 1991 
года – восстановления государ-
ственной независимости и до 
2010 года, группировки, кото-
рые осуществили их, а также 
используемые источники и ме-
тоды. На основании статисти-
ки по странам, представленной 
“GlobalTerrorismDatabase”, в те-
чении 19 лет лет, охватывающего 
период с 1991 г. по 2009 г., в Азер-
байджане посредством более 
5-ти террористических органи-
заций было совершено 42 терро-
ристических атак. В результате 
этих событий погибли 252 чело-
века, 183 получили ранения. 
Из этих террористических актов 
11 (26.2%) осуществлены посред-
ством вооруженных атак на граж-
дан и на их имущество, на пра-
вительство, военных, аэропорт 
и воздушные линии; 9 (21,4%) 
в основном минированием и 
взрывом транспортных средств; 2 
(4,8%) – нападением на сооруже-
ния/инфраструктуры, принадле-
жащие гражданам ит полиции и 
11 (26.2) – иными средствами. 
На основании проведенных ис-
лледований, ярко выраженно 
отображается опасность послед-
ствий «отмывания грязных» де-
нег на международном уровне а 
также, важность усиления борь-
бы и выявления новых методов 
«отмывания грязных» денег со-
вместными усилиями.

Азизов Азиз диссертант, 
Азербайджанский 
Государственный 
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6-12 dekabr 2018-ci il

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, akademik 
Ziyad Səmədzadə Milli Məclisin deputatı Hüseynbala Mirələmova bacısı

DİLARƏ XANıMıN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

Dekabrın 1-də Monteneqro-
dakı diplomatik korpusun iş-
tirakı ilə ənənəvi “diplomatik 
xeyriyyə bazarı” təşkil olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, xey-
riyyə yarmarkasının keçiril-
məsində məqsəd monteneqro-
luları xarici dövlətlərin tarixi, 
mədəniyyəti və mətbəxi ilə 
yaxından tanış etməkdir. İşti-
rakçılar tərəfindən satışa çıxa-
rılan milli suvenirlərdən, milli 
mətbəx nümunələrindən əldə 
olunan vəsait Monteneqronun 
autizm mərkəzinə, uşaq evləri 
və xəstəxanalarına köçürülüb.
Tədbirdə ölkəmizin Monteneq-
rodakı diplomatik nümayəndəli-
yi Azərbaycan-Monteneqro mə-
dəni və iqtisadi əlaqələr mərkəzi 
ilə birgə iştirak edib.
Azərbaycan üçün ayrılmış 
stenddə Hüseynbala Mirələ-
movun və Viktor Andriyano-
vun müəllifləri olduğu “Gör-

kəmli insanların həyatı” 
sil si ləsindən “Heydər Əliyev” 
ki tabı, Azərbaycan uşaq şeirlə-
rin dən nümunələrin Monte-
neqro dilinə tərcümə edilmiş 
“İzvor Radosti” (“Sevinc qay-
nağı”) kitabı, milli mətbəxi-
mizin və incəsənətimizin nü-
munələri, İrəvan və Qarabağ 
xalçalarına aid kitablar nüma-
yiş etdirilib. Milli suvenirləri-
miz, mətbəximizin dadlı təam-
ları, xüsusən paxlava və dolma 
iştirakçılar tərəfindən maraq-
la qarşılanıb. Tədbir çərçivə-

sində, həmçinin Azərbaycan 
Dövlət Turizm Agentliyinin və 
Azərbaycan Turizm Bürosu-
nun təşkilatçılığı ilə keçirilən 
Milli Turizm Sammitində təq-
dimatı keçirilən Azərbaycanın 
yeni turizm brendi olan “Yeni-
dən fərqli baxışla bax” (“Take 
another look”) şüarı da təqdim 
edilib.
Tədbirdə Azərbaycan stendinə 
yaxınlaşan Monteneqro rəs-
milərinə burada nümayiş olu-
nan məhsullar haqqında məlu-
mat verilib.

Müstəqillik illərində Azərbaycan Səhiyyəsi 
inkişaf və yüksəliş dövrünə qədəm qoymuşdur. 
Səhiyyədə yeni islahatlar, qanunverici bazanın 
təkmilləşdirilməsi, əhaliyə göstərilən tibbi 
xidmətin yaxşılaşdırılması məqsədilə Dövlət 
Proqramlarının qəbul edilməsi, elmi-potensialın 
gücləndirilməsi Azərbaycan Səhiyyəsinin 
inkişaf perspektivlərini əks etdirir. Lakin hər 
bir ölkədə millətin inkişafına, əhalinin yaşayış 
keyfiyyətinə sosial əhəmiyyətli xəstəliklərin 
artması əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 
Müasir dövrdə elmin, texnikanın inkişafı, 
insanların həyat tərzinin, eləcə də iqlim və ətraf 
mühit dəyişikliklərinin artması xəstəlik törədən 
amillərə çevrilərək, əhalinin sağlamlığının 
qorunması məsələsini aktuallaşdırmışdır. 
Əhalinin sağlamlığının qorunması mürəkkəb 
bir problem olub, təkcə insanların həkimə 
müraciət edib, müalicə almaq və s. imkanlarını 
nəzərdə tutmur, bu həm də dövlət əhəmiyyətli  
məsələdir, dövlət tərəfindən profilaktik 
tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Bura 
tibbi,  sosial-siyasi, sanitar-epidemioloji və s. 
tədbirlər aiddir. Səhiyyə qanunvericiliyinə görə, 
əhalinin sağlamlığının qorunması prinsiplərinə 
sağlamlıq və onun qorunması sahəsində insan 
hüquqlarının müdafiəsi, profilaktik tədbirlərin 
üstünlüyü, tibbi-sosial yardım göstərilməsi, 
sağlamlığını itirdiyi təqdirdə vətəndaşların 
sosial müdafiəsi istiqamətləri aiddir. 
Bütövlükdə, millətin sağlamlıq durumu, xəstəlik-
ləri, ölüm səviyyəsi, həyat keyfiyyəti bugünkü 
yeni doğulmuş uşağın hansı vəziyyətdə - yəni 
xəstə və ya sağlam doğulmasından bilavasitə 
ası lıdır. Uşaqların sağlamlığının təməli isə 
valideynlərin  - xüsusilə anaların sağlamlığından 
çox asılıdır. Sağlam qadın dünyaya sağlam kör-
pə bəxş edir. Ananın hamiləlikdən əvvəl və 
hamiləlik  vaxtı  keçirdiyi xəstəliklər dölün normal 
inkişafına mənfi təsir göstərir və  körpənin xəstə 
doğulmasına zəmin yaradır. Dünya alim lərinin 
tədqiqatlarında səkkiz təhlükəli amil sırasında 
döl üçün ən təhlükəlisinin ananın sağlamlıq 
durumunun qeyri-kafi olması sübut edilir. 
BMT və ÜST reproduktiv sağlamlıq üsul larını 
işləyib hazırlayır və hər bir ölkədə tətbiqini 
həyata keçirməyə çağırır. Təsadüfi deyildir ki, III 
Minilliyin məqsədləri sırasında ana və uşaqların 
sağlamlığının qorunması, ölüm səviyyəsinin 
azaldılması məsələsi 4-cü və  5-ci yerləri tutur. Son 
illərdə qadınların sağlamlığının qayğısına qalmaq 
məqsədilə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən tədbirlər 
görülür. 2006-cı ildən başlayaraq respublikada 

tibbi xidmətin beynəlxalq standartlara uyğun 
qurulması, ana və uşaq ölümünün azaldılması 
prioritet istiqamət kimi qəbul edilmişdir. 
Respublikanın bütün regionlarında Perinatal 
Mərkəzlər yaradılmışdır. Hamiləlik vaxtı 
aparılan prenatal skrininq, preventiv profilaktika 
tədbirlərinin tətbiqi xəstə uşağın doğulmasının 
qarşısını almaq baxımından böyük əhəmiyyət 
kəsb edir və prenatal diaqnostikanın ölkənin 
bütün doğuşayardım müəssisələrində həyata 
keçirilməsinin vacibliyini göstərir. Görülən 
tədbirlərin nəticəsidir ki, ölkəmizdə 1994-
cü ildə ana ölümü hər yüz min nəfərə görə 
43,8 olmuşdursa, 2012-ci ildə bu göstərici 14,9 
promilliyə qədər azalmışdır. Bu sahədə əldə 
olunan uğurlara baxmayaraq, əsas məqsəd həmin  
göstəricilərin Avropanın və dünyanın ən inkişaf 
etmiş ölkələrində mövcud olan səviyyələrə 
qədər azaldılmasına nail olmaqdan ibarətdir. 
2006-cı ilin fevral ayının 6-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin xüsusi sərəncamı 
ilə “Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi”nin 
“Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi”nə çevrilməsi  qadınların sağlamlığına 
dövlət tərəfindən diqqətin daha da artırılması 
məqsədini güdür. 
N.Y.Piroqov  qeyd etmişdir: “Gələcək tibbi 
profilaktikaya məxsusdur”. Profilaktik  
tədbirlərin görülməsi səhiyyədə problemlərin 
həlli üçün ən yüksək nəticə verən üsuldur. 
Doğuşayardım müəssisələrində hamilə qadınlara 
antenatal, mamalıq xidmətinin keyfiyyətini 
yaxşılaşdırmaq, neonatal qulluq səviyyəsini 
artırmaq məqsədilə profilaktik tədbirlər – 
layihə proqramları tərtib edilib, həyata keçirilir. 
Əhaliyə göstərilən xidmətin, eləcə də perinatal 
xidmətin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 
aparılan monitorinqlər bu layihələrin tərkib 
hissəsidir. Təcrübələr göstərir ki, o ölkələrdə 
ki, monitorinqlər aparılır, həmin ölkə əhalisinin 
sağlamlaşdırılmasında irəliləyişlər və müsbət 
nəticələr əldə olunmuşdur. Ölkəmizdə 2007-ci 
ildən başlayaraq, doğuşayardım müəssisələrində 
daimi olaraq monitorinqlər keçirilir. Onların 
nəticələrinə əsaslanaraq, ana və uşaqların 
sağlamlığının vəziyyəti, ölüm göstəriciləri 
öyrənilir, təhlil edilir və profilaktik tədbirlər 
görülür. Qadınlarda reproduktiv funksiyanın 
pozulmasının fizioloji, psixoloji və sosial 
aspektləri öyrənilərək, bu istiqamətdə mühüm 
işlər aparılır. 
Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə hamilə qadınlara 
anetenatal qulluğun gücləndirilməsi, neonatoloji 
xəstəliklər zamanı lazımi tibbi addımların 
atılması, yeni doğulmuş körpələrin sağlamlığına 
qayğı göstərilməsi, eləcə də uşaqlarda 
müşahidə olunan  digər patologiyalara aid elmi-
praktiki seminarlar təşkil edilir. Bu tədbirlər 
həkimlərin bilik və praktiki vərdişlərinin 
artırılmasında böyük rol oynayır. Hamiləliyin 
erkən dövründə ananın virus infeksiyaları 
ilə yoluxması, uzunmüddətli antibiotiklər və 
hormonal preparatlar qəbul etməsi, eləcə də 
digər dərmanların nəzarətsiz istifadə edilməsi, 
spirtli içkilər və siqaretin, stressin və s. dölə 
mənfi təsiri haqqında əhali arasında sanitar-
maarifləndirmə işi aparılır. Bu tədbirlər tibbi 
xidmətin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir, 
ölüm səviyyəsinin azalmasına nail olmağa imkan 
verir. Dünyanın müxtəlif dövlətlərində fəaliyyət 
göstərən doğuşayardım müəssisələrində 
olduğu kimi, ölkəmizin tibb müəssisələrində 
də hamilələrin və uşaqların   müalicəsi dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilir. 
Sadaladığımız bu tədbirlər  dövlətimiz tərəfindən 
əhaliyə - xüsusilə qadınlara göstərilən diqqət və 
qayğını əks etdirir və gələcəyə ümidlə baxmağa 
əsas verir.
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