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Dekabrın 17-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti, Silahlı Qü-
vvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyev Sabunçu rayonunda hərb-
çilərə yeni mənzillərin verilməsi mə-
rasimində iştirak edib.
Burada ümumilikdə səkkiz bina ti-
kilib. Binaların həyətində uşaq əy-
ləncə meydançası, sakinlərin asudə 
vaxtlarının səmərəli təşkili üçün isti-
rahət guşələri yaradılıb.
Dövlətimizin başçısı mənzillərdə ya-
radılan şəraitlə tanış olmuşdur.
Müdafiə naziri Zakir Həsənov Pre-
zident İlham Əliyevə mənzillərdə 
yaradılan şərait barədə məlumat 
vermiş, bildirmişdir ki, Prezident 
İlham Əliyevin “Azərbaycan Res-

publikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi 
qulluqçularının sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi tədbirləri barədə” 
2011-ci ildə imzaladığı Fərmana 
əsasən, bu binalardan ümumi sahə-
si 37 min kvadratmetrdən çox olan 
394 mənzil hərbi qulluqçular üçün 
ayrılıb.
Ölkəmizin iqtisadi potensialı güc-
ləndikcə Azərbaycanın hərbi qüd-
rətinin artırılması istiqamətində ar-
dıcıl və mühüm işlər görülür, ordu 
quruculuğu sahəsində tədbirlər 
uğurla davam etdirilir. 
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin rəhbər-
liyi ilə son illərdə ölkəmizin müdafiə 
potensialının möhkəmləndirilməsi 

və ordumuzun maddi-texniki ba-
zasının müasirləşdirilməsi baxımın-
dan tarixi əhəmiyyətli işlər görülüb. 
Ordu quruculuğu istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlər, o cümlə-
dən əsgər və zabitlərin xidmət şəra-
itinin müasirləşdirilməsi ilə yanaşı, 
hər cür infrastrukturu olan hərbi 
şəhərciklərin tikilməsi, hərbi qul-
luqçuların sosial məsələlərinin həl-
li, onların əməkhaqlarının davamlı 
olaraq artırılması, verilən imtiyaz 
və güzəştlərin miqyasının genişlən-
dirilməsi, hərbçilərin ailə üzvlərinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilmə-
si, mənzil-məişət problemlərinin 
həlli bir daha sübut edir ki, həyatını 
Vətəni müdafiə etmək kimi şərəfli 
vəzifəyə həsr edən hərbi qulluqçu-
lar hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə 
olunublar. Silahlı Qüvvələrdə 1992-
ci ildən etibarən 20 il və daha çox 
qüsursuz xidmət etmiş 1279 hərbi 
qulluqçuya Azərbaycan Preziden-
tinin Fərmanı ilə indiyədək dövlət 
tərəfindən Bakıda 629, Gəncədə 632, 
Naxçıvanda 18 mənzil verilib.
Sonra Prezident, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev hərbçilər və onların 
ailə üzvləri ilə görüşmüşdür.
Sonra dövlətimizin başçısı çıxış et-
mişdir.

* * * * *
Prezident İlham Əliyev hərbçilərin 
bir qrupuna mənzillərin orderlərini 
təqdim etmişdir.
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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva 
dekabrın 18-də Səhiyyə Nazir-
liyinin Bakıdakı Elmi-Tədqiqat 
Tibbi Bərpa İnstitutunda əsaslı 
yenidənqurmadan sonra yara-
dılan şəraitlə tanış olublar.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev 
dövlətimizin başçısına görülən 
işlər barədə məlumat vermişdir.
Bildirilmişdir ki, bu binada 
1934-cü ildə Bakı Şəhər Səhiy-
yə Şöbəsinin nəzdində Balneo-
fizioterapiya İnstitutu yerləşib. 
İki il sonra isə bu institutun 
bazasında Azərbaycan Dövlət 
Kurortologiya və Fizioterapiya 
İnstitutu yaradılıb. 1988-ci ildə 
bu institut Naftalan şəhərində-
ki problem laboratoriyası ilə 
birləşdirilərək Elmi-Tədqiqat 
Tibbi Bərpa və Təbii Amillərlə 
Müalicə İnstitutu adlandırılıb. 
1999-cu ildə isə bu tibb müəs-
sisəsinin adı profili və fəaliyyə-
tinə uyğunlaşdırılaraq Elmi-Tə-
dqiqat Tibbi Bərpa İnstitutuna 
dəyişdirilib.
Azərbaycanda bütün sanato-
riya və kurort müəssisələrinin 
elmi cəhətdən əsaslandırılma-
sı, orada aparılan müalicə bu 

institut tərəfindən hazırlanmış 
elmi-metodiki tövsiyələr əsa-
sında aparılır. İnstitutda kon-
sultativ poliklinika, stasionar, 
diaqnostik tədqiqatlar və fiziki 
üsullarla müalicə şöbələri fəa-
liyyət göstərir. Tibb ocağının 
stasionar hissəsində terapi-
ya, artrologiya və nevrologiya 
bölmələri olacaq. Diaqnostik 
tədqiqatlar bölməsində 3 labo-
ratoriya yaradılıb. Kliniki-im-
munologiya, biokimyəvi və 
kliniki neyrofiziologiya labo-
ratoriyalarında ən müasir ava-
danlıq quraşdırılıb. Bu avadan-
lıq laborator müayinələri qısa 
müddətə, həm də keyfiyyətlə 
aparmağa hərtərəfli imkan ve-
rir. Müalicəvi şöbələrə isə Naf-
talan nefti ilə müalicə, fiziote-
rapiya və tibbi bərpa şöbələri, 
həmçinin müalicəvi bədən tər-
biyəsi kabineti aiddir. Elmi-Tə-
dqiqat Tibbi Bərpa İnstitutun-
dakı oftalmoloq, stomatoloq, 
terapevt, USM, EKQ, balneoloji 
vanna və digər otaqlar da müa-
sir tibbi avadanlıqla təchiz olu-
nub.
İnstitutun elm bölməsində 43 
elmi işçi, klinika bölməsində 
43 həkim, 76 tibb bacısı və 118 

nəfər digər işçi olmaqla, bura-
da ümumilikdə 280 nəfər ça-
lışır. İşçilərin 20 nəfəri fəlsəfə 
doktoru, 3 nəfəri tibb elmləri 
doktoru, 2 nəfəri professor, 1 
nəfəri isə professor, Əməkdar 
elm xadimi olmaqla AMEA-nın 
müxbir üzvüdür.
Son illərdə müasir tibb müəs-
sisələrinin yaradılması, möv-
cud sağlamlıq ocaqlarının 
yüksək səviyyədə yenidən qu-
rulması Prezident İlham Əliye-
vin rəhbərliyi ilə səhiyyə siste-
minin təkmilləşdirilməsi, onun 
maddi-texniki bazasının möh-
kəmləndirilməsi istiqamətində 
icra edilən layihələrin mühüm 
tərkib hissəsidir. 
Səhiyyə sistemində aparılan 
ardıcıl islahatlar nəticəsində 
bu gün bu sahə yeni, müasir 
mərhələyə qədəm qoyub. Bu 
cür müasir səhiyyə ocaqları-
nın yaradılması, ilk növbədə, 
vətəndaşların sağlamlığının 
qorunması və bərpası, onların 
müayinə-müalicə işini yüksək 
səviyyədə qurmaq üçün atılan 
addımlardandır.
Sonra dövlətimizin başçısı 
müəssisənin kollektivi ilə gö-
rüşmüş və çıxış etmuişdir.

Bu ilin yanvar-noyabr aylarında 
Azərbaycanın ümumi daxili məh-
sulu (ÜDM) ötən ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 1% artaraq 72 mil-
yard 432,1 milyon manata çatıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən 
verilən məlumata görə, əlavə 
dəyərin istehsalı əvvəlki ilin mü-
vafiq dövrünə nisbətən iqtisadiy-
yatın qeyri-neft sektorunda 1,3%, 
neft sektorunda isə 0,3% artıb.
ÜDM-in 45,2%-i sənayedə, 9,3%-i 
ticarət; nəqliyyat vasitələrinin tə-
miri sahələrində, 6,8%-i tikintidə, 
6,4%-i nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 
5,4%-i kənd təsərrüfatı, meşə təsər-
rüfatı və balıqçılıq, 2,3%-i turistlərin 
yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,5%-
i informasiya və rabitə sahələrində, 
15,1%-i digər sahələrdə istehsal edi-
lib, məhsula və idxala xalis vergilər 
ÜDM-in 8%-ni təşkil edib.
Bu dövrdə informasiya və rabitə 

sahələrində əlavə dəyər istehsalı 
9,2%, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 
sahələrində 7,9%, turistlərin yerləş-
dirilməsi və ictimai iaşə sahələrində 
7,6%, kənd təsərrüfatı, meşə təsər-
rüfatı və balıqçılıq sahələrində 4,6%, 
ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmi-
ri sahələrində 2,7%, sənayedə 1,3%, 
digər xidmət sahələrində 0,7% artıb, 
tikintidə isə 13,1% azalıb.

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 7 
min 378,5 manata bərabər olub.
2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayların-
da ölkənin ümumi daxili məhsulu 
0,8 faiz artaraq 65 milyard 233 mil-
yon manata çatmışdı. Əlavə dəyə-
rin istehsalı əvvəlki ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən iqtisadiyyatın 
qeyri-neft sektorunda 1,0 faiz, neft 
sektorunda isə 0,3 faiz artmışdı.

Dekabrın 19-da Azərbaycan Res-
publikası Sahibkarlar (İşəgötürən-
lər) Təşkilatları Milli Konfede-
rasiyasının (ASK) V Qurultayı 
keçirilib. İqtisadiyyat naziri Şahin 
Mustafayev Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliye-
vin qurultay iştirakçılarına təbrik 
məktubunu oxuyub.
Nazir qeyd edib ki, iqtisadiyyatın 
aparıcı qüvvəsi olan sahibkarlığın 
inkişafının dəstəklənməsi Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 
daim diqqətindədir və sahibkarlı-
ğa dövlət dəstəyi sisteminin tərkib 
hissəsi kimi sahibkarların investi-
siya layihələrinin güzəştli şərtlərlə 
kreditləşdirilməsi, sənaye parkları 
və məhəllələrinin, aqroparkların, 
biznes-inkubatorların yaradılması, 
ixrac missiyalarının təşkili və digər 
tədbirlər ölkəmizdə sahibkarlığın 
davamlı inkişafının təmin olunma-
sına və özəl sektorun iqtisadiyyat-
da xüsusi çəkisinin artmasında mü-
hüm rol oynayır. Həyata keçirilmiş 
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 
özəl bölmənin payı artaraq ÜDM-
də 84 faizə yaxın, məşğulluqda isə 
76 faiz təşkil edir.
Görülmüş tədbirlər beynəlxalq 
hesabatlarda da öz müsbət əksini 
tapır. Dünya Bankının "Doing Bu-
siness 2019" hesabatında Azərbay-
can öz mövqeyini 32 pillə yaxşı-

laşdıraraq 190 ölkə arasında 25-ci 
yerdə qərarlaşıb, dünyanın isla-
hatçı 10 ölkəsi siyahısına daxil edi-
lib və ən çox islahat aparan ölkə 
elan olunub.
Əmək və əhalinin sosial müdafiə-
si naziri Sahil Babayev rəhbərlik 
etdiyi qurumun sosial və iqtisadi 
məsələlər üzrə üçtərəfli Komissiya 
çərçivəsində Azərbaycan Sahib-
karlar Konfederasiyası ilə əmək-
daşlığı barədə məlumat verib. 
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqla-
rı Konfederasiyasının sədri Səttar 
Möhbalıyev təmsil etdiyi qurum ilə 
Azərbaycan Sahibkarlar Konfede-
rasiyası arasında həyata keçirilən 
uğurlu əməkdaşlıqdan bəhs edib, 
sahibkarlıq subyektlərində işçilər 
üçün əlverişli və təhlükəsiz əmək 
şəraitinin yaradılmasının əhəmiy-
yətini, sosial məsuliyyətin vacibli-
yini, sahibkarların sosial məsələlə-
rin həllində rolunu vurğulayıb.
Beynəlxalq Maliyyə Korporasi-
yasının ölkə üzrə direktoru Aliyə 
Əzimova təşkilatın qeyri-neft sek-
torunun inkişafına və sahibkar-
lığın dəstəklənməsinə göstərdiyi 
investisiya və məsləhət xidmətləri, 
bu istiqamətdə aidiyyəti qurumlar-
la həyata keçirilən əməkdaşlıq təd-
birləri barədə məlumat verib.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, səna-
ye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, 

akademik Ziyad Səmədzadə dövlət 
başçısının rəhbərliyi ilə son dövrlər-
də ölkəmizdə sahibkarlıq sahəsində 
həyata keçirilən effektli islahatlar və 
qəbul edilən qanunvericilik aktları-
nın sahibkarlığın inkişafında önəm-
li rolunu diqqətə çatdırıb, özəl böl-
mənin və biznes mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılması sahəsində həyata 
keçirilən tədbirlər barədə fikirləri-
ni bölüşüb.
Milli Məclisin Əmək və sosial si-
yasət komitəsinin sədri Hadi Rə-
cəbli sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı 
qəbul edilən qərarların iqtisadiy-
yatın davamlı inkişafının təmin 
olunması baxımından xüsusi əhə-
miyyət daşıdığını və kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişafı üçün yeni 
imkanlar açdığını vurğulayıb.
Sonra Azərbaycan Sahibkarlar 
Konfederasiyasının prezidenti 
Məmməd Musayevin hesabat çıxı-
şı, daha sonra ASK-ın nəzarət-təftiş 
komissiyasının hesabatı dinlənilib, 
idarə heyətinin və rəyasət heyəti-
nin yeni tərkibi formalaşıb, ASK-ın 
prezidenti və vitse-prezidentləri, 
nəzarət-təftiş komissiyasının sədri 
seçilib. Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşki-
latları Milli Konfederasiyasının Ni-
zamnaməsinə təklif olunan əlavə 
və dəyişikliklər qəbul edilib ki, bu 
da konfederasiyanın idarə olunma-
sının təkmilləşdirilməsinə, idarəet-
mədə operativliyin gücləndirilmə-
sinə xidmət edir.
Açıq səsvermə zamanı qurultay nü-
mayəndələrinin yekdil qərarı ilə 
Məmməd Musayev yenidən Azər-
baycan Respublikası Sahibkarlar (İşə-
götürənlər) Təşkilatları Milli Konfe-
derasiyasının prezidenti seçilib.
Qurultay iştirakçıları adından öl-
kə Prezidenti İlham Əliyevə mü-
raciət qəbul edilib. 
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Bu barədə AZƏRTAC-a eksklüziv açıqla-
masında SOCAR-ın ictimaiyyətlə əlaqələr 
və tədbirlərin təşkili idarəsinin rəis müavi-
ni İbrahim Əhmədov deyib.
“İyulun əvvəlindən indiyədək TANAP-la 
Türkiyəyə 750 milyon kubmetr kommer-
siya qazı nəql olunaraq “Botaş” şirkətinə 
çatdırılıb. İlin sonuna bu həcm 1 milyard 
kubmetr civarında olacaq. TANAP-la 2019-
cu il ərzində 2 milyard kubmetr, 2020-ci 
ildə 4 milyard kubmetr və 2021-ci ildə isə 
6 milyard kubmetr Azərbaycan təbii qazı 
Türkiyəyə nəql ediləcək”, - deyə SOCAR 
rəsmisi bildirib.
Xatırladaq ki, bu il iyunun 12-də Tür-
kiyənin Əskişəhər şəhərində TANAP qaz 
kəməri istifadəyə verilib. Türkiyəyə ilk qaz 

həcmlərinin nəqli isə planlaşdırıldığı kimi,  
iyunun 30-da başlayıb. Layihə üzrə kapital 
xərcləri 8 milyard dollardır və bu vaxtadək 
TANAP-a 5,7 milyard dollar xərclənib.
TANAP-ın Avropaya qaz nəqlini nəzərdə 
tutan ikinci fazası üzrə tikinti işlərinin 97,6 
faizi başa çatıb. Boru kəməri gələn ilin bi-
rinci yarısında “Trans-Adriatik” (TAP) qaz 
boru kəmərinə birləşmək üçün hazır ola-
caq.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Şah-
dəniz-2” yatağından çıxarılan qazı Tür-
kiyəyə və Avropaya nəql edəcək TANAP 
Türkiyə-Gürcüstan sərhədində Cənubi 
Qafqaz Boru Kəmərinə, Türkiyə-Yunanıs-
tan sərhədində isə TAP qaz boru kəmərinə 
birləşəcək. TANAP-ın Gürcüstan-Türkiyə 
sərhədi-Əskişəhər 56 düym diametrli 
hissəsinin uzunluğu 1350 kilometr, Əs-
kişəhər-Türkiyə-Yunanıstan sərhədi bo-
yunca 48 düym diametrli hissəsinin uzun-
luğu isə 480 kilometrdir. Kəmərin ilkin 
ötürücülük qabiliyyəti 16 milyard kub-
metrdir və sonradan bu həcmin 31 milyard 
kubmetrədək artırılması nəzərdə tutulur.
TANAP-ın səhmlərinin 51 faizi “Cənub 
Qaz Dəhlizi” QSC-yə, 7 faizi “SOCAR Tur-
key Enerji A.Ş.”-yə (STEAŞ), 30 faizi “Bo-
taş”a, 12 faizi isə BP şirkətinə məxsusdur.

İlin sonuna kimi SOCAR-ın Sumqa-
yıtdakı Karbamid zavodunda am-
monyak (aralıq məhsul) istehsalına 
başlanılacaq.
Bu barədə AZƏRTAC-a eksklüziv 
açıqlamasında SOCAR-ın ictimaiy-
yətlə əlaqələr və tədbirlərin təşkili 
idarəsinin rəis müavini İbrahim 
Əhmədov deyib.
“Cari ilin sonuna qədər Karbamid 
zavodunda ammonyak istehsalına 
başlanılacaq. Gələn ildən zavodda 
karbamid istehsalı həyata keçirilə-
cək. Zavodun tam gücü ilə işə sa-
lınması isə gələn ilə planlaşdırılır”, 
- deyə İ.Əhmədov əlavə edib.
Qeyd edək ki, Karbamid zavo-
dunda ümumi işlərin 99,9 faizi 
tamamlanıb. Hazırda zavodda sı-
naq-sazlama işləri aparılır. Kar-
bamid zavodunun inşası layihəsi 
“2008-2015-ci illərdə Azərbaycanda 
əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibar-
lı təminatına dair Dövlət Proqra-
mı”na əsasən hazırlanıb. Zavodun 
inşası zamanı 3 min nəfər, müəs-

sisə fəaliyyətə başladıqdan sonra 
isə 350-400 nəfər daimi işlə təmin 
olunacaq. Ötən ilin yanvarında SO-
CAR “Karbamid zavodu” layihəsi-
nin maliyyələşdirilməsi üçün Ko-
reya Respublikasının “İxrac-İdxal 
Bankı”ndan vəsait cəlb edib. Bank 
zavodun inşasına 500 milyon avro 
məbləğində kredit ayırıb.
Azot gübrəsi - karbamid istehsa-
lı zavodunun layihəsi 2013-cü il 
martın 13-də SOCAR və Koreya 
Respublikasının “Samsung Engi-
neering Co., Ltd.” şirkəti arasında 
imzalanan mühəndislik, satınalma 
və tikinti üzrə müqaviləyə əsasən 
həyata keçirilir. Daxili tələbatın 
tam ödənilməsi ilə yanaşı, gələ-
cəkdə istehsal olunan karbamid 
məhsulunun müəyyən hissəsi Tür-

kiyəyə və SOCAR-a məxsus Kulevi 
terminalı vasitəsilə dünya bazarına 
ixrac ediləcək. Ümumi ərazisi 40 
hektara yaxın olan zavod ammon-
yak, karbamid istehsalı və karba-
midin qranulyasiyası sahələrindən 
ibarət olacaq. Zavod gündəlik 1200 
ton ammonyak və 2000 ton karba-
mid istehsal edəcək. Zavodda il 
ərzində təxminən 650-660 min ton 
karbamid istehsal olunacaq. Azot 
gübrələrinin istehsalı üçün əsas 
xammal qismində təbii qazdan is-
tifadə ediləcək. İstehsal üçün illik 
qaz sərfiyyatının gündəlik 1,32 mil-
yon kubmetr, ümumilikdə isə 435 
milyon kubmetr olması gözlənilir.
Finlandiyanın “Neste Jacobs Oy” 
şirkəti “Karbamid zavodu” layihə-
si üzrə layihənin idarəedilməsi və 
müstəqil təftiş xidmətləri göstərir. 
Layihənin ümumi dəyəri təxminən 
750 milyon avro təşkil edir. Karba-
mid zavodunun illik gəlirinin 140-
150 milyon dollar olması planlaşdı-
rılır.

Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə II Beynəlxalq Tbi-
lisi Həmrəylik və İnnovativ Maliyyələşdirmə Fo-
rumu (TISIFF-2018) keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycanı bu təd-

birdə Milli Məclisin İqtisadi 
siyasət, sənaye və sahibkar-
lıq komitəsinin sədri Ziyad 
Səmədzadə təmsil edib.
Gürcüstan hökuməti, par-
lamenti və iqtisadi inkişaf 

üçün innovativ qrupun qlobal katibliyi ilə 
birgə təşkil olunan Forumda BMT-nin ma-
liyyələşdirmə ilə məşğul olan milli və regio-
nal təşkilatlarının üzvləri, beynəlxalq inkişaf 
agentliklərinin və vətəndaş cəmiyyətinin nü-
mayəndələri iştirak ediblər.
Tədbirdə innovativ maliyyələşdirmənin tək-
milləşdirilməsi, qlobal həmrəylik vergiləri və 
davamlı inkişaf məqsədlərinin maliyyələşdi-
rilməsində mərkəzləşdirilməmiş məlumat 
bazalarının yeniləşdirilməsi məsələləri mü-
zakirə olunub.
Ziyad Səmədzadə Forumda çıxış edərək, 
müzakirə olunan məsələlərə münasibətini 

bildirib. O, Azərbaycanın BMT-nin təşkilatçılığı 
ilə həyata keçirilən layihədə iştirakı, dayanıqlı 
inkişafa nail olmaq üçün ölkəmizdə görülən iş-
lər, Azərbaycan dövlətinin məqsədyönlü iqtisa-
di siyasətinin uğurlu nəticələri barədə məlumat 

verib. Tədbirlə əlaqədar Ziyad Səmədzadə jur-
nalistlərə müsahibəsində deyib ki, qloballaşan 
dünyada bütün resurslardan səmərəli istifadə 
hər bir ölkə üçün çox vacibdir. Azərbaycanda bu 
məsələyə xüsusi diqqət yetirilir. 
“Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, 
qeyri-neft sektorunun şaxələndirilməsi, insan 
kapitalından səmərəli istifadə ilə bağlı görülən 
işlər iqtisadi göstəricilərimizi daha da yaxşılaş-
dıracaq. 
Biz, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə bir çox 
ölkələrdən daha tez nail olacağıq. Artıq bir sıra 
istiqamətlərdə - yoxsulluğun azaldılması, yeni iş 
yerlərinin yaradılması, dayanıqlı inkişafın sürə-
tinin artırılması, dövlətlə sahibkarlar arasında 
münasibətlərin şəffaflığı və digər tədbirlər öz 
müsbət nəticələrini verir. Bu işdə biz beynəlxalq 
təcrübədən istifadə etməklə yanaşı, milli maraq-
larımızı da nəzərə alırıq”, - deyə o əlavə edib.

Bu barədə “Petkim Petro-
Kimya Holding A.Ş.”-nin 
icraçı direktoru Anar Məm-
mədov deyib.
“İstehsal etdiyimiz əlavə 
dəyər tələb edən məhsul-
larla həm qlobal brend ola-
raq rəqabətdə bir addım 
öndə olacağıq, həm də ix-
racı artıraraq Türkiyə və 
Azərbaycan iqtisadiyyatı-
na öz töhfəmizi verəcəyik. 
“Petkim”i Avropanın ən 
mühüm neft-kimya komp-
leksi etmək niyyətindəyik. 
İstehsal həcmini artıraraq 
Türkiyənin cari kəsirinin 
azaldılması üçün çox ça-
lışırıq. Daha səmərəli və 
rəqəmsal bir quruma çev-
rilmək üçün strateji yol xə-
ritəmizi müəyyən etməklə 
investisiyalarımızı tez bir 
zamanda həyata keçirəcə-
yik. Türkiyənin ən böyük 
500 sənaye kompleksi ara-
sında 13-cü yerdəyik. Hər 

il ixracımız və məhsul ix-
rac etdiyimiz ölkə sayını 
artıraraq, Türkiyənin dünya 
ticarətindəki payının artma-
sına töhfə veririk”, - deyə o 
bildirib.
“Petkim PetroKimya Hol-
ding A.Ş.” Türkiyənin Ti-
carət Nazirliyi tərəfindən hə-
yata keçirilən “Turquality” 
proqramına qoşulub. Şirkət 
proqrama müraciət müddə-
tini 5 ayda tamamlayıb.
A.Məmmədov Türkiyənin 
yeganə inteqrasiya edilmiş 
neft-kimya istehsalçısı olan 
“Petkim”in “Turquality” 
dəstəyi ilə beynəlxalq are-
nada daha da güclənəcəyi-
ni qeyd edib.

Qeyd edək ki, SOCAR 
2008-ci ildə Türkiyənin ilk 
neft-kimya zavodu olan 
“Petkim” şirkətinin səhmlə-
rinin 51 faizini 2,04 milyard 
ABŞ dollarına alıb. Daha 
sonra Özəlləşdirmə İdarə-
sinə məxsus olan 10 faizlik 
payı alınıb və sonra o satılıb. 
Hazırda “Petkim”in 51 faiz-
lik səhmi SOCAR-a məxsus-
dur. Bu illər ərzində “Pet-
kim”in yaxşılaşdırılması 
üçün 760 milyon dollardan 
çox investisiya qoyulub.
“Petkim” illik 3,6 milyon 
ton neft-kimya məhsulu 
istehsal edir. Cari ilin bi-
rinci rübündə “Petkim Pet-
roKimya Holding A.Ş.”nin 
xalis mənfəəti 131,4 milyon 
türk lirəsi təşkil edib. Hesa-
bat dövründə “Petkim”in 
gəliri isə 1,88 milyard türk 
lirəsinə çatıb. Hazırda “Pet-
kim” Türkiyənin ən böyük 
şirkətlərindən biridir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
“Brent” markalı xam nef-
tin bir barrelinin qiyməti 
dünən 6 faiz ucuzlaşaraq 
55,91 dollara düşüb. Üç 
gün davam edən böhran-
dan sonra neftin qiyməti 
artan tədarüklə bağlı trey-
derlərin narahatlıqlarının 

təsiri ilə özünə gəlməkdə 
çətinlik çəkir.
Xam neftin qiyməti okt-
yabrın əvvəlində son 4 ilin 
maksimumuna yüksəlib 
və həmin tarixdən ötən 
müddətdə təxminən 40 
faiz ucuzlaşıb. Bu, “qara qı-
zıl”ın qiymətində 2014-cü 

ilin dekabrından indiyədək 
ən pis rüblük göstəricidir.
Ekspertlərin fikrincə, ötən 
gün ABŞ-ın Enerji İnfor-
masiya Administrasiyası-
nın (EIA) ölkədə şist nefti 
istehsalının rekord səviy-
yəyə yüksəldiyini və gələn 
il də hasilatın yeni rekord 
təşkil edəcəyini açıqlama-
sı, eləcə də Rusiyada artan 
istehsal və OPEC+ ölkələ-
rinin hasilatın azaldılma-
sı üzrə öhdəliyə sadiq-
liyinə dair narahatlıqlar 
“qara qızıl”ın qiymətinin 
ucuzlaşmasına təsir edən 

əsas amillərdir. Bundan 
başqa, Liviyanın Milli 
Neft Korporasiyası silahlı 
qruplaşmaların nəzarətin-
dəki böyük neft yatağı 
“Şerare”də hasilatın da-
yandığını açıqlayıb. Mur-
zuk bölgəsindəki “Şerare” 
yatağından gündəlik təq-
ribən 340 min barrel neft 
çıxarılırdı.
Hazırda “Brent”in bir bar-
reli Londonun ICE birjasın-
da 56,62 dollara, “Light”ın 
bir barreli isə Nyu-Yorkun 
NYMEX birjasında 46,31 
dollara satılır.

Cari ilin 11 ayında Azərbaycanda 1 
milyon 755,2 min ton dizel yanaca-
ğı, 1 milyon 68,5 min ton avtomobil 
benzini, 179,4 min ton neft-kimya 
sənayesində istifadə üçün benzin, 
554,1 min ton ağ neft, 92,7 min ton 
yanacaq mazutu, 150,6 min ton 
sürtkü yağları, 272,8 min ton neft 
bitumu və 223,1 min ton neft koksu 
istehsal edilib.

Dövlət Statistika Komitəsindən 
AZƏRTAC-a verilən məlumata 
görə, yanvar-noyabr aylarında neft 
məhsullarının istehsalı sahəsində 
istehsalın ümumi dəyəri 2 milyard 
825,4 milyon manat olmaqla əvvəl-
ki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə-
də 2 faiz artıb. 
Neft məhsullarından avtomobil 
benzininin istehsalı 2,7 faiz, yana-

caq mazutunun istehsalı isə 60,7 
faiz azalıb. Ağ neft, dizel yanacağı, 
sürtkü yağları, neft bitumu və neft 
koksunun istehsalı artıb.
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Müsahibimiz Milli Məclisin 
(MM) İqtisadi siyasət, sənaye 
və sahibkarlıq komitəsinin 
sədri, Azərbaycan-Belarus Par-
lamentlərarası Dostluq Qru-
punun rəhbəri Ziyad Səməd-
zadədir
- Ziyad müəllim, bu gün Azər-
baycanla strateji müttəfiqlik 
münasibətlərinə malik olan 
ölkələrdən biri də məhz Bela-
rusdur. İstər birgə olduğumuz 
Sovetlər dönəmində, istərsə 
də müstəqillik illərində Azər-
baycan-Belarus münasibətləri 
daim inkişafda olub. Azərbay-
can-Belarus Parlamentlərara-
sı Dostluq Qrupunun rəhbəri 
kimi, Sizin bu münasibətlər 
barədə möveyiniz nədən ibarət-
dir?
- Azərbaycanla Belarus ara-
sında münasibətlərin mövcud 
səviyyəsi, durumu, doğrudan 
da qənaətbəxşdir, sevindirici-
dir. Bu gün iki ölkə arasında 
dostluq və deyərdim ki, strateji 
müttəfiqlik münasibətlərində 
yüksəliş özünü göstərir. Hər iki 
dövlət istər MDB, istərsə də bey-
nəlxalq və regional təşkilatlar 
çərçivəsində əksər məsələlərdə 
daim eyni mövqedən çıxış edir, 
bir-birilərinə dəstək verirlər. 
Heç təsadüfi deyil ki, elə bu-
günlərdə Kollektiv Təhlükə-
sizlik Müqaviləsi Təşkilatının 
(KTMT) rəhbərliyi məsələsində 
qardaş, dost Qazaxıstanla Bela-
rusun tutduğu, nümayiş etdir-
diyi prinsipial mövqe həlledici 
rol oynadı. Belə ki, KTMT-nin 
baş katibi olan əliqanlı cinayət-
kar Yuri Xaçaturovun bu qu-
rum çərçivəsində fəaliyyətinə 
son qoyulmasında Belarus 
da çox önəmli yer aldı. Yəni, 
Azərbaycan bu qurumda yer 
almaya-almaya öz dostlarının, 
müttəfiqlərinin, o cümlədən Be-
larusun sayəsində Ermənistana 
daha bir zərbə vurdu, onu no-
kaut vəziyyətinə saldı. Elə bu 
faktın özü kifayətdir ki, Azər-
baycan-Belarus münasibətləri-
nin mövcud durumu gözümüz 

önündə canlansın. Qeyd edim 
ki, bu münasibətlər də elə-belə 
baş verməyib, yaranmayıb. Mü-
nasibətlərin belə bir səviyyəyə 
yüksəlməsində həm sovetlər 
dövründən bir-birimizə olan 
isti münasibətlərin təsiri, həm 
də müstəqillik illərində hər iki 
ölkənin rəhbərliyinin - mərhum 
Heydər Əliyevlə Aleksandr Lu-
kaşenkonun böyük xidmətləri, 
fəaliyyətləri var. Məhz onla-
rın bir-birinə olan səmimi və 
dost münasibətləri nəticəsində 
Azərbaycan-Belarus əlaqələri, 
əmkdaşlığı böyük məsafə qət 
edə bilib. Eyni zamanda, müna-
sibətlərin bu səviyyəyə yüksəl-
məsinə ölkə prezidenti İlham 
Əliyev də çox böyük dəstək 
verir. Onunla cənab Lukaşen-
ko arasında olan səmimi mü-
nasibətlər Azərbaycan-Belarus 
əməkdaşlığının, tərəfdaşlığının 
geridönməz xarakter daşıması 
ilə nəticələnib. Bu yerdə yaxın 
tarixə ekskurs edərək, xatırla-
dım ki, Azərbaycanla Belarus 
arasında diplomatik əlaqlərin 
yaradılması haqqında Protokol 
11 iyun 1993-cü ildə imzalanıb. 
Bunun üstündən 13 il keçəndən 
sonra, 2006-cı ilin fevral ayında 
Belarusun Azərbaycanda, hə-
min ilin avqustunda isə Azər-
baycanın Belarusda səfirlikləri 
açılıb. Belarus Respublikasının 
Azərbaycanda akkreditə olun-
muş ilk səfiri (iqamətgahı Bakı-
da olmaqla) Nikolay Patskeviç 
7 avqust 2007-ci il tarixində eti-
madnaməsini Azərbaycan Pre-
zidentinə təqdim edib. 17-18 
oktyabr və 27-28 noyabr 2006-cı 
il tarixlərində isə Azərbaycan 
prezidentinin Belarusa ilk rəs-
mi və işgüzar səfərləri olub və 
bununla da iki ölkənin münasi-
bətlərində yeni mərhələnin əsa-
sı qoyulub. Bundan sonra da 
dövlət başçımızın bir neçə dəfə 
Belarusa səfərləri gerçəkləşdiri-
lib. Eyni zamanda, 2013-cü ilin 
20-21 noyabr tarixlərində Alek-
sandr Lukaşenkonun ölkəmizə 
rəsmi səfəri baş tutub. Hər səfər 

çərçivəsində də hər iki dövlətin 
inkişafına xidmət edən mühüm 
dövlət və hökumətlərarası sa-
zişlər imzalanıb. Təkcə bunu 
qeyd etmək kifayətdir ki, son 
bir ildə Belarus ilə Azərbaycan 
arasında ticarətin həcmi təqri-
bən 3,5 dəfə artıb. Həmçinin, 
qeyd etməyə dəyər ki, bir vaxt-
lar təşəbbüskarları prezidentlər 
olan layihələr bu illər ərzində 
öz gücünü artırıb…
- Ziyad müəllim, konkret olaraq, 
hansı layihələri nəzərdə tutursu-
nuz?
- Məsələn, Gəncə avtomobil 
zavodunda 11 il ərzində artıq 
10 mindən çox “Belarus” trak-
toru və onların bazasında xü-
susi texnika yığılıb. Məlumat-
lara görə, adıçəkilən müəssisə, 

həmçinin 3500-dən çox MAZ 
avtomobili və qoşqular bu-
raxıb. Eyni zamanda, Amerika 
və alman taxılyığan kombay-
nları ilə yanaşı, Azərbaycana 
Belarusun ilk “Qomselmaş”ı 
da gəlib. Bu isə bizim üçün qar-
şılıqlı səmərəli əməkdaşlığın 
əla nümunəsi sayıla bilər. Yeri 
gəlmişkən, lokallaşma artıq, 
demək olar ki, yarıya çatıb. Bu, 
Azərbaycan sənayesinin böyük 
imkanlarından və onun yük-
sək kadr potensialından aydın 
xəbər verir. Amma məhsul nə 
qədər keyfiyyətli olsa da, onu 
səmərəli satmaq, həm də yax-
şı olar ki, ixrac etmək lazımdır. 
Buna görə də Minsk traktor za-
vodu və Gəncə avtomobil zavo-
du hazırda Türkiyədə traktor-
ların yığılması ilə bağlı ümumi 
layihə üzərində işləyir.
Eyni zamanda, Azərbaycanın 
Belarusda Ticarət Evi açılıb. 
Bunun özü də çox mühüm ad-
dımdır. Yəni, bunun sayəsində 
məhsullarımız artıq Belarus 
bazarına çıxıb və onlara yaxşı 
tələbat var. Həmçinin, Bakıda 
yüksək keyfiyyətli və bizim 
vətəndaşlar arasında çox məş-
hur olan Belarus məhsullarını 

satan yeddi ticarət müəssisə-
si mövcuddur. Bu baxımdan 
hesab edirəm ki, bunlar nəticə 
etibarı ilə həm bizim ikitərəf-
li ticari-iqtisadi əlaqələrimizi 
möhkəmləndirəcək, həm də 
bir-birimizin imkanlarını daha 
çox nümayiş etdirəcək…
- Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda 
- noyabrın 19-da Azərbaycan 
prezidentinin Belarus Respub-
likasına növbəti səfəri oldu. Bu 
səfəri qarşılıqlı münasibətlə-
rin mövcud və gələcək inkişafı 
baxımından necə dəyərləndiri-
siniz?
- Bu səfər də olduqca mühüm 
və tarixi səfərdir. Hesab edirəm 
ki, münasibətlərimizin və qar-
şılıqlı əlaqələrimizin inkişafı, 
davam etdirilməsi baxımın-

dan bu səfərin müsbət töhfələ-
ri çox qısa zamanda özünü 
göstərəcək. Qeyd edim ki, səfər 
zamanı iki dövlət rəhbəri əv-
vəlcə təkbətək, sonra isə geniş 
tərkibdə görüşdülər, mühüm 
bəyanatlar səsləndirdirdilər, 
həmçinin hökumət üzvləri bir 
sıra vacib sazişlərə imza atdılar. 
Onu da nəzərə çatdırım ki, pro-
tokola görə dövlət başçıları ara-
sında təkbətək görüş 45 dəqiqə 
nəzərdə tutulsa da, həmin görüş 
2 saatdan artıq davam etdi. Gö-
rüş zamanı Belarus prezidenti 
Azərbaycanın ölkəsində təkcə 
dost deyil, həm də qardaş döv-
lət kimi qəbul edildiyini söylədi.
O, “Belaruslar Azərbaycanı 
bizə çox dost olan, bizim yaxşı 
münasibət bəslədiyimiz qardaş 
respublika kimi qəbul edirlər”, 
- deyərək vurğuladı ki, bu, həm 
prezidentlər arasında, həm hö-
kumətlərarası komissiyada, 
həm də ticari-iqtisadi sahədə 
münasibətlərə aiddir. Həmçi-
nin, bəyan edildi ki, iki ölkənin 
və onun liderlərinin münasi-
bətlərində heç vaxt qapalı möv-
zu olmayacaq. Biz bir dövlətdə 
yaşamışıq. Sizinlə çox yaxın in-
sanlarıq.

“Kiminsə bunu istəyib-istəmə-
mə  sindən asılı olmayaraq, bi-
zim köklərimiz sovet dövrünə 
və bəlkə daha uzağa gedib çıxır 
– 10-15 nəsil bundan əvvəlki 
həm vətənlərimiz Sizin həmvə-
tənlərinizlə yaxşı münasibətdə 
olublar. Siz tarixçi kimi bunu 
yaxşı bilirsiniz”, - deyən Bela-
rus prezidenti bir daha bütün 
sahələrdə - həm ticari-iqtisadi, 
həm diplomatik, həm siyasi, 
həm də hərbi sahədə yaxşı mü-
nasibətlərin olduğunu söylədi, 
eyni zamanda, mövcud müna-
sibətləri daha da genişləndir-
məyin mümkünlüyünə, buna 
çalışmağa diqqət çəkdi.
Görüş və səfər zamanı Azər-
baycanın Türkiyədə neft emalı 
kompleksi (Star) inşa etməsinə 
də toxunularaq, belə bir arzu 
və istək də ifadə olundu ki, on-
lar azərbaycanlı sərmayədar-
ların Belarusa gəlişinə, strateji 
sahələrdə ciddi qarşılıqlı fəaliy-
yətə də hazırdırlar. Heç təsadü-
fi deyil ki, bu baxımdan, müna-
sibətlərin, qarşılıqlı əlaqələrin 
inkişafında növbəti addım ola-
raq, Azərbaycan Dövlət Neft 
Şirkətinin “Qrodno-Azot” 
şirkətinin modernləşdirilmə-
sinə sərmayə qoyması imkanla-
rı müzakirə edilir.
Onu da vurğulayım ki, Bela-
rus Azərbaycandan sonra Av-
ropa Oyunlarına evsahibliyi 
edən ikinci ölkə olacaq, yəni 
belə demək mümkünsə, estafe-
ti Azərbaycandan alacaq. Artıq 
bu istiqamətdə də Belarusda 
ciddi hazırlıq işləri görülür və 
əlamətdar haldır ki, I Avropa 
Oyunlarına yüksək səviyyədə 
evsahibliyi etmiş bir ölkə kimi, 
Azərbaycan bu məsələdə də 
Belarusa öz köməkliyini göstə-
rir. Səfər zamanı bu məqama 
da diqqət yetirildi, Azərbay-
cana minnətdarlıq ifadə olun-
du, dövlət başçısı səviyyəsində 
“Belarus II Avropa Oyunlarının 
müdiriyyəti ilə əməkdaşlıq edən 
azərbaycanlı məsləhətçilərə, 
Azərbaycan Gənclər və İdman 
Nazirliyinə təşəkkür edir. Gələn 
il keçiriləcək Oyunların təşkili 
məsələsində göstərdiyiniz fəal 
köməyə və dəstəyə görə sizə 
təşəkkür edirəm və təbii ki, si-
zin hamınızı həmin Oyunlar-
da gözləyirik…”, - deyə bəyan 
olundu.
Eyni zamanda, bir iqtisadçı 
olaraq, fikrimcə, bizim gələ-
cək əməkdaşlığımızın əsas is-
tiqamətlərindən biri nəqliyyat 
sahəsi ilə bağlı olacaq. Heç tə-
sadüfi deyil ki, bu məsələ döv-
lət rəhbərlərinin çıxışlarında da 
qırmızı xətt olaraq keçdi, yəni 

yaxın gələcəkdə bu məsələdə 
də əməkdaşlığın daha irəli sə-
viyyəyə çatdırılmasının şahidi 
olacağıq. Konkret olaraq, istər 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi, 
istərsə də Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizində hər iki ölkənin fəal 
iştirakçı olması gözlənilir və bu-
nun ilkin işartıları da ortadadır. 
Bu baxımdan, düşünürəm ki, 
bu iki mühüm nəqliyyat mar-
şrutu üzrə ölkələrin fəaliyyəti-
nin əlaqələndirilməsi əməkdaş-
lıq üçün tamamilə yeni şərait 
yaradacaq, on minlərlə yeni iş 
yerinin açılmasına gətirib çıxa-
racaq, ölkələrimiz arasında yük 
axınını xeyli artıracaq.
Bununla yanaşı, hər iki ölkənin 
beynəlxalq təşkilatlarda aktiv 
qarşılıqlı fəaliyyət göstərdiyi, 
bütün məsələlərdə bir-birini 
dəstəklədiyi mühüm məqam-
lardan biri olaraq dilə gətirildi 
ki, buna da indiki reallıqda, hər 
an, hər saniyə dəyişən dünya-
mızda böyük ehtiyac var. Xü-
susilə də, 30 ildən artıq davam 
edən Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin ədalətli həllin-
də geniş dəstəyə, o cümlədən 
Belarus kimi nüfuzlu, çəkisi 
olan dövlətinə köməyinə eh-
tiyac duyulur və çox müsbət 
haldır ki, Belarus Qarabağ 
məsələsində hər zaman haqlı-
nın, yəni bizim, Azərbaycanın 
yanında olub. Odur ki, Azər-
baycan lideri də səfəri zamanı 
Ermənistan-Azərbaycan mü-
naqişəsinin nizamlanması ilə 
əlaqədar məsələlər üzrə Bela-
rusun mövqeyinə görə həm öz 
adından, həm də Azərbaycan 
xalqı adından Belarus dövlə-
tinə və onun rəhbərinə xüsusi 
minnətdarlığını ifadə etdi.
 İlham Əliyev “Birgə Bəyanat-
da vurğular dəqiq qoyulub və 
deyilir ki, bu münaqişə Azər-
baycanın ərazi bütövlüyü, 
sərhədlərinin toxunulmazlığı, 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
müvafiq qətnamələri çərçivə-
sində beynəlxalq hüquq norma-
larına uyğun həll edilməlidir. 
Biz Belarusa həm bizim, həm 
də bütün region üçün son dərəcə 
mühüm olan məsələdə belə ob-
yektiv mövqeyinə görə minnət-
darıq…”, - deyərək fikirlərini 
tamamladı.
Bir sözlə, bu gün Azərbaycan- 
Belarus münasibətləri uğurlu 
şəkildə inkişaf etməkdə, öz hə-
dəflərinə doğru inamla yürü-
məkdədir. Bundan qazanan və 
qazanacaq olan isə yalnız və yal-
nız dövlətlərimiz, xalqlarımızdır.

Müsahibəni apardı: 
Kamil HƏMZƏOĞLU

Dekabrın 18-də İsveçrənin Cenevrə şəhərində Ümum-
dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (ÜƏMT) baş qərar-
gahında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi 
münasibətilə Azərbaycanın innovativ və yüksək tex-
nologiyalı startaplarına həsr olunan tədbir keçirilib.
Tədbirin ilk hissəsində innovativ və yüksək texnologi-
yalı startaplara həsr edilmiş sərginin rəsmi açılışı olub. 
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, Əqli Mülkiyyət Agentliyi, 
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı və Beynəlxalq 
Telekommunikasiya İttifaqının (BTİ) birgə təşkilatçılı-
ğı ilə keçirilən sərgidə Azərbaycan startapçılarının ha-
zırladığı 16 layihə təqdim olunub.
Tədbirdə ÜƏMT-nin, BTİ-nin nümayəndələri, Cenev-
rədə akkreditə olunmuş diplomatlar, beynəlxalq təş-

kilatların, akademik və biznes dairələrinin təmsilçiləri 
iştirak ediblər.
Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Ramin 
Quluzadə çıxışında bildirib ki, bu gün innovativ inkişaf 

Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin əsas tərkib hissələrin-
dən biridir. O, innovativ inkişaf sahəsində Azərbaycan-
da görülən tədbirlər və aparılan islahatlar, dövlət tərə-
findən həyata keçirilən layihələr və eyni zamanda, özəl 
sektorun bu sahədə fəaliyyəti barədə danışıb. 
ÜƏMT-nin baş direktoru Frensis Qarri əqli mülkiy-
yət sahəsində Azərbaycanda əldə edilmiş uğurları 
qeyd edib, qanunvericilik bazasının inkişaf etdirilmə-
sinin ölkənin iqtisadi-sosial həyatı üçün mühüm rol 
oynadığını vurğulayıb. BTİ-nin baş katibi Hulin Zao 
çıxışında təmsil etdiyi qurumla Azərbaycan arasında 
əməkdaşlığın yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini deyib, 
Azərbaycanın bu təşkilatın fəaliyyətində yaxından iş-
tirakını, xüsusilə də bu yaxınlarda təşkilatın rəhbər 
orqanlarına üzv seçilməsini məmnunluqla qeyd edib.

Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri 
Kamran İmanov çıxışında bildirib ki, bu gün Azər-
baycan dərin islahatların aparıldığı bir ölkədir. Sosial 
və iqtisadi sahədə ciddi irəliləyişlər bir çox istiqamət-
lərdə, xüsusilə qeyri-neft sektoru, kənd təsərrüfatı və 
digər sənaye sahələrində maliyyə sabitliyinin və iq-
tisadi artımın bərpasına və təmin olunmasına imkan 
yaradır. 
Çıxışlardan sonra beynəlxalq təşkilatın rəhbərləri və 
nümayəndələr Azərbaycan startapçılarının hazırla-
dıqları layihələrə baxıblar. 
Sərginin açılışından sonra “Azərbaycanda əqli mül-
kiyyətin inkişafı və onun regiona təsiri: innovativ və 
yüksək texnologiyalar üzrə startapların təqdimatı” 
adlı konfrans keçirilib.
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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

2018-ci ildə Azərbaycanda qeyri-neft sek-
torunun inkişaf dinamikası davam etmiş, 
bu artım həm istehsalda, həm də ixracat-
da özünü göstərmişdir. Keçən ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə ÜDM-də qeyri-neft 
sektorunda 1 faiz, neft sektorunda 0,3 
faiz artım müşahidə olunmuşdur. Dövlət 
Statistika Komitəsinin bu ilin 10 ayı üzrə 
açıqladığı hesabatda bildirilir ki, müva-
fiq dövr ərzində ölkə üzrə 65 milyard 233 
milyon manatlıq ümumi daxili məhsul is-
tehsal olunmuşdur. Qlobal böhran və ka-
taklizmlərə rəğmən, Azərbaycan iqtisa-
diyyatı geriləməmiş, əksinə qarşıda duran 
bütün vəzifələr uğurla yerinə yetirilmiş, 
bütün sahələrdə davamlı və dayanıqlı in-
kişaf tempi qorunub saxlanılmışdır. Bu 
dövrdə istehsala və idxala xalis vergilər 
ÜDM-in 79 faizini təşkil etmişdir. Əhali-
nin hər nəfərinə düşən ÜDM həcmi 6648,1 
manata bərabər olmuşdur.
Respublikada 40 milyard manatlıq məh-
sul istehsal olunmuşdur ki, bu da ötən 
ilin eyni dövrü ilə müqayisənlə 1,5 faiz 

çoxdur. Sənayenin qeyri-neft sektorunda 
məhsul istehsalının həcmi 10 faiz art-
mışdır. Qeyri-neft sektoru, onun struktu-
runda mühüm paya malik olan özəl böl-
mə birbaşa azad sahibkarlığın və liberal 
iqtisadiyyatın inkişafına təkan vermiş, 
əhalinin gəlirlərinin artmasında, sosial 
vəziyyətinin yüksəlməsində həlledici rol 
oynamışdır. Məhz hər bir ölkə vətəndaşı-
nın yaxşı yaşaması, yüksək rifaha qovuş-
ması ən çox özəl bölmənin inkişaf səviy-
yəsindən asılıdır.
Ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi siyasət 
nəticəsində emal sektorunda, o cümlədən 
avtomobil istehsalında 26,5 faiz, tütün is-
tehsalında 2,5 faiz, elektrik avadanlıqları 
istehsalında 2,4 faiz, mebel istehsalında 
2,1 dəfə, ayaqqabı və dəri məmulatları 
istehsalında 35,1 faiz, toxuculuq məhsul-
ları istehsalında 48,8 faiz, metallurgiya 
məhsulları istehsalında 13,2 faiz artım 
baş vermişdir. Bu artım kimya sənaye-
si, kağız-karton, poliqrafiya, ağac emalı, 
elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı 

sahələrində də özünü göstərmiş, bütöv-
lükdə sənayenin bütün sahələrinə sirayət 
etmişdir. Toxuculuq sənayesində 48,8 faiz 
artıma nail olunması aqrar sahədə, o cüm-
lədə pambıqçılığın inkişafı istiqamətində 
son iki il ərzində aparılan ciddi tədbirlərin 
nəticəsidir. Ölkədə aparılan genişmiqyaslı 
islahat proqramlarının icrası idxalın təd-
ricən azaldılması, bir sıra seqmentlər üzrə 
idxal olunan malların yerli istehsal hesabı-
na əvəzlənməsi və ixraca keçid meyillərinin 
güclənməsinə gətirib çıxarmışdır.
Hesabata əsasən, yanvar-oktyabr aylarında 
əsas kapitala 11 milyard 482,7 milyon ma-
nat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2017-ci 
ilin eyni dövrünə nisbətən 11,3 faiz azdır. 
Bu isə neft sektoruna yatırılan investisiya-
ların azalması ilə bağlıdır. Bunun əvəzində 
qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyala-
rın həcmi 16,7 faiz, o cümlədən qeyri-neft 
sənayesinə yönəldilən kapitalın həcmi 18,2 
faiz artmışdır. Rəqəm ifadəsində göstər-
sək, sözügedən müddət ərzində qeyri-neft 
sektoruna 6 milyard 553,3 milyon manat 
vəsait yönəldilmişdir.
Bu dövrdə istifadə olunmuş ümumi vəsaitin 
69,1 faizi məhsul istehsalına, 22,6 faizi xid-
mət sahəsinə, 8,3 faizi digər tədbirlərin icra-
sına sərf edilmişdir. Sərmayələrin 62,1 faizi 
daxili sərmayələrdir. Xarici sərmayələrə gəl-
dikdə 10 ay ərzində onun həcmi 4 milyard 
354,6 milyon manat təşkil etmişdir. Bu və-
saitin 80,8 faizi Böyük Britaniya, İsveçrə, 
Türkiyə, Malayziya, ABŞ, Yaponiya, Çexiya, 
Rusiya və İranın payına düşür.
Həmin vəsaitlər hesabına cari ildə res-
publika ərazisində yüzlərlə istehsal, emal 
müəssisələri, aqroparklar, elektrik ya-
rımstansiyaları, tibb, təhsil, mədəni-ma-
arif, idman obyektləri tikilib istifadəyə 
verilmişdir. İstifadəyə verilən hər bir ob-
yekt möhtəşəmliyi, müasirliyi ilə seçilir, 
Azərbaycanın iqtisadi gücünü və qüdrə-
tini təcəssüm etdirir. Həmin obyektlərin 
bəzilərinin adlarını çəkirik: Bakı şəhə-

rində “Yasamal-1”, “Qobu” və 120 saylı 
elektrik yarımstansiyaları, Yüksəkgərgin-
likli avadanlıqlar zavodu, Heydər Əliyev 
adına Müasir Təhsil Kompleksinin yeni 
binası, “Bona Dea” beynəlxalq hospitalı, 
Bakı Beynəlxalq Ticarət Limanı Komplek-
si, “Dinamo” hoteli, “Abşeron” Logistik 
Mərkəzi, Bakı Kitab Mərkəzi, Sumqayıt-
da Kimya Sənaye Parkında Polietilen za-
vodu, Mingəçevir Sənaye Parkında İplik 
istehsalı üzrə 2 müəssisə, Neftçala Səna-
ye Məhəlləsində “Xəzər” avtomobil za-
vodu, Xaçmazda “Azərxalça” ASC-nin 
filialı, Naxçıvan MR-də 9222 şagirdlik 3 
ümumtəhsil məktəbinin binası və ambu-
lator-poliklinika, Təmizləyici Qurğular 
Kompleksi, Naxçıvan Müəllimlər İnsti-
tutunun yeni binası, Naftalan Mərkəzi 
Xəstəxanası, Goranboy Region Aqroparkı, 
Şəmkir-Samux-Goranboy Magistral Su-
varma Kompleksinin ikinci növbəsi, Şa-
maxıda Üzümçülük və Şərabçılıq Komp-
leksi, Qazaxda Aqropark, Qubada Meyvə 
Emalı zavodu, həmçinin Bakı, Şəki, Abşe-
ron, Balakən, Şamaxı və Tovuzda ümumi-
likdə 5548 şagird yerlik 6 məktəb binası, 
magistral, şəhərlərarası, kəndlərarası av-
tomobil yolları, körpülər, su qovşaqları, 
suvarma kanalları, parklar, xiyabanlar, 
gənclər evləri, idman kompleksləri...
Siyahı çox uzundur. Hər birinin adını çək-
mək olmur. Açılan hər bir obyekt yüksək 
standartlara cavab verir. Özü ilə bərabər 
ölkəmizə yenilik, müasir texnologiyalar, 
yeni iş yerləri gətirir, Azərbaycanın iqti-
sadi  imkanlarını ortaya qoyur.
Ümumi inkişaf axarında ölkənin nəqliy-
yat, informasiya və rabitə sisteminin də 
yeri görünür. Sözügedən dövr ərzində 
ölkə üzrə 188,9 milyon ton yük  və 1,6 
milyon nəfərdən çox sərnişin daşınmışdır 
ki, bu da ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 
müvafiq olaraq 1,5 və 1,3 faiz çoxdur. Bu 
müddət ərzində informasiya və rabitə 
müəssisələri tərəfindən 1 milyard 530,3 

milyon manatlıq müxtəlif növ xidmətlər 
göstərilmişdir.
Pərakəndə ticarət dövriyyəsində də yük-
sək artım qeydə alınıb. Belə ki, müvafiq 
dövr ərzində pərakəndə ticarət şəbəkələri 
tərəfindən ölkə əhalisinə 29,4 milyard ma-
natlıq məhsul satılıb, 7,1 milyard manat-
lıq ödənişli xidmətlər göstərilib. Ötən ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə əmtəə dövriy-
yəsi 2,6 faiz, əhaliyə göstərilən xidmət-
lərdən əldə edilən gəlirlər 2,7 faiz artıb. 
Əhalinin gəlirləri 10 ay ərzində nominal 
ifadədə 9,2 faiz artaraq 43 milyard 871,3 
milyon manata çatıb. Bu müddət ərzində 
istehsal məhsullarının və xidmətlərinin 
qiymətləri 2,4 faiz, o cümlədən ərzaq 2,1 
faiz, qeyri-ərzaq 2,8 faiz, ödənişli xidmət-
lər isə 2,6 faiz bahalaşıb.
Ölkənin xarici ticarət əlaqələrində də 
yüksəliş meyilləri özünü göstərib. Xarici 
ticarət dövriyyəsinin həcmi 23 milyard 
159,4 milyon dollar təşkil edib. Ticarət 
dövriyyəsinin 65,9 faizi ixrac, 34,1 faizi 
isə idxalın payına düşüb ki, bu da 7,3 mil-
yard dollardan çox müsbət saldo demək-
dir. Ötən ilin eyni dövrü ilə  müqayisədə 
ticarət dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 34,3 
faiz, o cümlədən ixrac 37,9 faiz, idxal 28 
faiz artıb. Real ifadədə idxal 2,3 faiz aza-
lıb, ixrac 0,9 faiz artıb. Bu artımlar, əsas 
etibarilə qeyri-neft məhsulları hesabına 
baş verib. Belə ki, müvafiq dövr ərzində 
respublika üzrə qeyri-neft məhsullarının 
ixracında ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 
faktiki qiymətlərlə 12,9 faiz, real ifadədə 
3,5 faiz artım müşahidə olunub. Bu isə 1 
milyard 207,4 milyon manatlıq qeyri-neft 
məhsullarının ixracı deməkdir.
2018-ci il başa çatır. On ayın sosial-iqtisa-
di inkişaf yekunlarını əks etdirən statistik 
rəqəmlər, faktlar onu deməyə əsas verir 
ki, yola saldığımız il də Azərbaycan Res-
publikası üçün uğurlu il olmuşdur. Dövlə-
timizin, dövlət başçımızın üstün mövqeyə 
çıxardığı bütün strateji hədəflərə yönəlik 
tədbirlər uğurla yerinə yetirilmişdir. Gö-
rülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər ulu 
öndərin praqmatik düşüncə və zəka süz-
gəcindən keçərək özünə əbədiyaşarlıq 
hüququ qazanmışdır. Bu yolun səmti yal-
nız və yalnız işığa, aydınlığa doğrudur!

Zülfü İLYASOV,
bölgə müxbiri

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev, birinci xanım 
Mehriban Əliyeva və qızları Leyla 
Əliyeva dekabrın 14-də Bakı Ekspo 
Mərkəzində Azərbaycanın və SS-
Rİ-nin Xalq rəssamı, Sosialist Əmə-
yi Qəhrəmanı, Dövlət mükafatları 
laureatı, dünya şöhrətli rəssam 
Tahir Salahovun 90 illik yubileyinə 
həsr edilən sərgi ilə tanış olublar.
Sərginin ekspozisiyasında Tahir 
Salahovun şəxsi kolleksiyasın-
dan, Azərbaycan Milli İncəsənət 
Muzeyinin, Azərbaycan Xalça 
Muzeyinin və Azərbaycan Dövlət 
Rəsm Qalereyasının fondların-
dan seçilmiş 80-dək xalça, 40-dək 
rəngkarlıq və rəsm əsəri, eləcə də 
350-dək fotoşəkil nümayiş olu-
nur. Dörd min kvadratmetrlik 
sahəni əhatə edən ekspozisiyada 
rəssamın yaradıcılığının bütün 
dövrlərini əks etdirən əsərləri yer 

alıb. Fotoşəkillər Tahir Salahovun 
dünyanın məşhur elm, incəsənət 
və dövlət xadimləri ilə görüşləri-
ni, onun həyatının maraqlı anları-
nı əks etdirir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Ta-
hir Salahovla şəxsi münasibəti 
və dostluğu olub. Çoxşaxəli ya-
radıcılığı, məhsuldar ictimai fəa-
liyyəti xalqımız və dövlətimiz 
tərəfindən yüksək qiymətlən-
dirilən Tahir Salahov müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının ən 
ali təltiflərinə – 1998-ci ildə “İs-
tiqlal”, 2008-ci ildə “Heydər Əli-
yev” ordenlərinə, 2015-ci ildə 
Heydər Əliyev mükafatına, bu 
il isə 1-ci dərəcəli “Əmək” orde-
ninə layiq görülüb. Azərbaycan 
Prezidentinin müvafiq Sərənca-
mı ilə rəssamın 80 illik yubileyi 
dövlət səviyyəsində qeyd olu-
nub, İçərişəhərdə ev-muzeyi fəa-

liyyətə başlayıb. Bunlarla yanaşı, 
dahi fırça ustasının çoxsaylı bey-
nəlxalq mükafatları da var ki, bu, 
onun sənətinə göstərilən ehtira-
mın parlaq təzahürüdür.
Dövrümüzün böyük sənətkarı 
və tanınmış ictimai xadimi olan 
Tahir Salahov müasir rəssamlıq 
məktəbinin görkəmli nümayən-
dəsi kimi uzunmüddətli, səmərə-
li və bənzərsiz yaradıcılığı ilə 
zəngin mədəniyyət salnaməmizə 
yeni səhifələr yazıb. Eyni zaman-
da, milli sənət xəzinəmizin qızıl 
fondunda özünə həmişəlik layiqli 
yer tutan əsərləri ilə Azərbaycan 
təsviri sənətinə dünyada geniş 
şöhrət qazandırıb. Tahir Salahov 
haqlı olaraq təsviri incəsənətin 
canlı klassiki və bütöv bir üslu-
bun banilərindən biri hesab olu-
nur. Onun əsərləri dünya mə-
dəniyyəti xəzinəsinə, XX və XXI 
əsrlərin təsviri incəsənətinin qızıl 
fonduna daxildir. Böyük sənətka-
rın heyrətamiz portret yaradıcılığı 
isə sənətsevərlər tərəfindən daim 
rəğbətlə qarşılanıb. O, Vətənə 
məhəbbət dolu silsilə lövhələr, 
peyzajlar və natürmortlarında 
insanın təbiətlə dərin məna kəsb 
edən ahəngdar mənəvi vəhdəti-
ni əks etdirməyə müvəffəq olub. 
Tahir Salahovun Azərbaycan rən-
gkarlığının inkişafında bütöv bir 
dövrü təşkil edən əsərləri bu gün 
dünyanın mötəbər muzeylərini, 
məşhur qalereyalarını bəzəyir və 
şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. 

Dekabrın 18-də Azərbaycan 
Milli İncəsənət Muzeyinin üçün-
cü korpusunun əsaslı təmir və 
yenidənqurmadan sonra açılışı 
olub. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əli-
yeva binada yaradılan şəraitlə 
tanış olublar.
Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qa-
rayev dövlətimizin başçısına 
və birinci xanıma görülən işlər-
lə bağlı məlumat vermişdir.
Qeyd edilmişdir ki, Azərbay-
can Milli İncəsənət Muzeyi XIX 
əsrdə inşa edilən iki yanaşı ta-
rixi binada yerləşir. 1891-1893-
cü illərdə Bakının baş memarı 
Nikolay fon der Nonne tərəfin-
dən inşa edilən binada ayrı-ay-
rı vaxtlarda müxtəlif idarə və 
təşkilatlar yerləşib. 1936-cı ildə 
əsası qoyulan İncəsənət Mu-
zeyi 1951-ci ildən bu binada 
fəaliyyətini davam etdirib. Bu-
rada çox sayda qiymətli sənət 
əsərinin yerləşdirilməsi və eks-
pozisiyanın ildən-ilə zəngin-
ləşdirilməsi bu sənət məbədinə 
marağı daha da artırıb. Zaman 
keçdikcə təbii aşınmalar nadir 
sənət nümunələrinin toplandı-
ğı bu binanın təmiri zərurətini 
yaradıb. Əvvəllər burada belə 
genişmiqyaslı təmir işləri apa-
rılmayıb. Prezident İlham Əli-
yevin Sərəncamı ilə muzeydə 
əsaslı təmir və yenidənqurma 

işləri görülüb. "Mariinski Qa-
dın Gimnaziyası" adlanan bi-
rinci korpus 2009-cu ilin sent-
yabrında istifadəyə verilib. 
2014-2018-ci illərdə isə muzeyin 
"De Burun malikanəsi" adlanan 
korpusunda İtaliya və Azərbay-
can mütəxəssislərinin birgə səyləri 
ilə əsaslı təmir işləri həyata keçiri-
lib. 
On səkkiz mindən çox ekspona-
tın saxlanıldığı Milli İncəsənət 
Muzeyində rəngkarlıq, qrafika, 
heykəltəraşlıq və tətbiqi sənət nü-
munələri nümayiş olunur. Üçün-
cü korpusda isə 2 mindən çox eks-
ponat saxlanılır.
Muzeydə dünya incəsənəti nü-
munələri də nümayiş etdirilir. 
Ekspozisiya planına əsasən 
kolleksiyanı Qərbi Avropa, o 

cümlədən İtaliya, Hollandiya, 
Almaniya, Fransa, həmçinin 
Rusiya və Çin, Türkiyə, İran və 
Hindistan da daxil olmaqla Şərq 
incəsənəti təşkil edir. İlk dəfə 
olaraq yeni ekspozisiyada qədim 
dünya incəsənəti də təqdim olu-
nur: buraya qədim Misir, qədim 
Yunanıstan, qədim Roma və 
qədim İran incəsənətləri daxil-
dir. Bununla yanaşı, ilk dəfə 
olaraq Fransa zallarında fran-
sız impressionistlərin əsərlərini 
görmək mümkündür. Bundan 
başqa, muzeyin ekspozisiyasın-
da Rusiya avanqardı ilə yanaşı, 
avanqard çini məmulat və əsər-
ləri də seyr etmək imkanı ola-
caq. Dünyanın istənilən muzeyi 
burada təqdim olunan əsərlərlə 
fəxr edə bilər.
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2018-ci ilin yanvar-noyabr ay-
larında Azərbaycandan Avropa 
İttifaqı (Aİ) ölkələrinə 9 milyard 
964 milyon 910 min ABŞ dolları 
dəyərində məhsul ixrac edilib.
Dövlət Gömrük Komitəsindən  
bildirilib ki, bu, ötən ilin analoji 
dövrünə nisbətən 3 milyard 329 
milyon 57 min dollar çoxdur. 
Aİ ölkələrindən Azərbaycana 
idxal olunan məhsulun dəyəri 
isə 2 milyard 99 milyon 967 min 
dollardır.

2018-ci ilin yanvar-noyabr ayla-
rında Dövlət Gömrük Komitə-
sinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 
daxilolmalar 3 milyard 253 mil-
yon 78 min manat təşkil edib.
Dövlət Gömrük Komitəsindən 
bildirilib ki, on bir ayda göm-
rük rüsumları üzrə dövlət büd-

cəsinə daxilolmalar 827 milyon 
446 min manat, idxal edilən 
malların əlavə dəyər vergisi 
üzrə 2 milyard 223 milyon 775 
min manat, aksizlər üzrə 165 
milyon 334 min manat, yol ver-
gisi üzrə isə 36 milyon 521 min 
manat təşkil edib.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanın-
da Kənd Təsərrüfatı Layihələri 
və Kreditlərinin İdarə Edilməsi 
üzrə Dövlət Xidməti 2018-ci ilin 
yekunu ilə bağlı mediaya hesabat 
verib. Trend-in məlumatına görə, 
Dövlət Xidmətinin rəisi Mirzə 
Əliyev rəhbərlik etdiyi qurumun 
fəaliyyət istiqamətləri üzrə görül-
müş işlər və qarşıda duran plan-
lar barədə jurnalistlərə təqdimat 
edib.
Dövlət Xidmətinin rəisi bildirib ki, 
2018-ci ildə 41 rayondan olan 151 
fermerə 10 milyon manat məb-
ləğində kredit verilib. Kredit ay-
rılan sahələr arasında heyvandar-
lıq (84) və bağçılıq (19) ilk yerləri 
tutub. Dövlət Xidmətinin kredit 
portfeli 10 bank, 11 bank olmayan 
kredit təşkilatı, 19 kredit ittifaqın-
da yerləşdirilib.
Kənd təsərrüfatında rəqabət qabi-
liyyətinin artırılması üçün dəyər 
zəncirlərinin formalaşdırılması 
məqsədilə fermer və sahibkarların 
təklif etdikləri 17 layihə təsdiqlə-
nib və onlardan 8-i ilə müqavilə 
imzalanıb.

Azərbaycan Kənd İnvestisiya-
sı Layihəsinin ikinci fazasını ta-
mamlayan Dövlət Xidməti AzKİL 
çərçivəsində 2200-dən artıq kiçik 
infrastruktur və gəlir gətirən la-
yihə icra edib kənd icmalarının 
istifadəsinə verib. Layihənin növ-
bəti mərhələsinə hazırlıq olaraq, 
pilot kimi Qadın İnkişaf Qrupla-
rının yaradılmasına başlanıb. Qa-
dınların səlahiyyətləndirilməsini 
və öz bizneslərini qurmasını təş-
viq edən bu fəaliyyət nəticəsində 
7 rayonda 151 qadını özündə bir-

ləşdirən 12 qadın qrupu yaradılıb. 
Bu qadın qruplarının öz bizneslə-
rini yaratmalarına dəstək vermək 
üçün gənclərdən ibarət 7 biznes 
inkubator təsis edilib.
Ümumiyyətlə, 2018-ci ildə Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Kənd Təsərrüfatı Layihələri və 
Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə 
Dövlət Xidməti tərəfindən 20 la-
yihə idarə olunub. Bu layihələrin 
13-ü icra olunmaqdadır, 7-sinin 
isə icrasına yaxın vaxtlarda başla-
nacaq.

Bu yaxınlarda «İqtisadiyyat» qə-
zeti redaksiyasında akademik 
Ziyad Səmədzadənin təşkilatçılı-
ğı ilə «Rəqəmsal iqtisadiyyat və 
elektron ticarətin aktual məsələlə-
ri» mövzusunda dəyirmi masa 
keçirilmişdir. Həmin dəyirmi ma-
sada müzakirə olunan məsələləri 
olduğu kimi sizə təqdim edirik. 
Ziyad Səmədzadə: Bugünkü mü-
zakirəmiz İKT-nin iqtisadi və so-
sial tərəqqidə rolu, rəqəmsal iqti-
sadiyyat, onun müasir səviyyəsi 
və inkişafını zəruri edən amillər, 
həmçinin  respublikada bu sahə-

də görülən işlər, rəqəmsal iqtisa-
diyyatın mahiyyəti, qiymətləndi-
rilməsi məsələlərinə həsr edilir. 
Hər bir yenilik, xüsusilə də  elmin 
nailiyyətlərinin nəticəsi olan bu 
və ya digər fikir sistemli şəkildə 
təhlil olunmalıdır. Yəni, bu pro-
sesin həm müsbət, həm də mən-
fi, çatışmayan cəhətləri dəqiq 
qiymətləndirilməlidir. Ona görə 
də bugünkü tədbirə elə insanlar, 
elm adamları dəvət olunublar ki, 
onların hər biri bu sahədə müəy-
yən tədqiqatlar aparıblar. Onu da 
qeyd edim ki, bizim hər birimiz 
bu prosesin iştirakçısıyıq. İKT-
nin sürətli inkişafı dünyəvi bir 
prosesdir. Qapalı iqtisadiyyat, 
qapalı dövlət yoxdur, İnternet 
bütün dünyanı fəth edir. Yeni, 
müasir İKT texnologiyaları, sö-
zün əsl mənasında, qloballaşan 
dünyanın aparıcı istiqamətlərin-
dən birinə çevrilir. Bizim keçir-
diyimiz bu dəyirmi masanın ət-
rafına iqtisad elmləri doktorları, 
professorlar Məhiş Əhmədov, 
Rəsul Balayev, Gəncə Dövlət Aq-
rar Universitetinin kafedra mü-
diri, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Asif Həsənov, həmin universi-
tetin dissertantı Vüqar Vəliyev, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni-
versitetinin “Maliyyə və maliyyə 
institutları” kafedrasının dosenti, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru El-
şad Səmədzadə və bu sahə ilə bi-
lavasitə məşğul olan iqtisad üzrə 
fəlsəfə doktoru Mahmud Hacıza-
dədən ibarət çox sanballı tərkib 
yığışmışdır. 
Bu gün biz burada rəqəmsal iq-
tisadiyyatla bağlı bəzi suallara 
birlikdə cavab axtaracayıq. Bu 
suallar hamımızı düşündürür: 
rəqəmsal iqtisadiyyat nədir, 
onun başlıca prinsipləri nədən 
ibarətdir? İKT-nin qanunverici-
lik bazası müasir tələblərə cavab 
verirmi? Azərbaycanda elektron 
ticarətin səviyyəsi necədir? Elekt-
ron ticarətin inkişafının yaxın və 
uzaq gələcəyə hədəflərini müəy-
yənləşdirmək olarmı? Qlobal 
elektron ticarət və milli iqtisadiy-
yatlar arasında tarazlığa ehtiyac 
varmı? Elektron ticarətin həddi 
milli iqtisadiyyat üçün təhlükə ya-
radacaqmı? Ənənəvi ticarət pro-
sesi qalacaqmı və yerli istehsalın 
taleyi, satış sistemi necə olacaq? 
Buyurun, Rəsul müəllim, bu haq-
da sizin fikirlərinizi dinləyək. 
Rəsul Balayev: Rəqəmsal iqtisa-
diyyat informasiya cəmiyyətinin 
məhsuludur. Çünki iqtisadiyyat 
təbiətlə cəmiyyətin kəsişməsində 
yaranıb və həmişə az resursdan 
çox məhsul götürməyə yönəlib. 
Resurs problemi olmayan yerdə 
iqtisadi problem də yoxdur. 
Həmçinin, informasiya cəmiy-
yətinin inkişafı həm ölkə, həm 
də dünya miqyasında bir hərə-
katdır. Onun həm müsbət, həm 
də mənfi cəhətləri olacaqdır. 
Hələlik informasiya cəmiyyəti-
nin görünən kontorları içərisin-
də mənfi cəhətlər tez üzə çıxır. 
Müsbət cəhətlər dayanıqlı inkişaf 
baxımından qiymətləndiriləndə 
reallaşacaq və bu, zamanın işidir. 
Misal üçün, informasiya cəmiyyə-
ti dayanıqlı inkişafı həm təhdid 
edə, həm də ona rəvac verə bilər. 
Dayanıqlı inkişaf deyəndə, gələ-
cək üçün problem yaratmayan 
inkişafı nəzərdə tuturam. Daya-
nıqlı inkişaf gələcəyin ehtiyatına 
toxunmadan cari tələbləri ödəyə 
bilən inkişafdır. İnformasiya cə-
miyyəti,  mahiyyət etibarı ilə daha 
az təbii resurs götürməyi nəzərdə 
tutur. Əsas resurs bu cəmiyyətdə 
informasiyanın özüdür. 

İnformasiya cəmiyyətinin göz-
lənilən müsbət cəhətləri də az 
deyildir. İlk növbədə onu qeyd 
edək ki, informasiya cəmiyyəti-
nin milli əlamətləri yoxdur. Yəni, 
böyük dövlətin öz milli dəyərlə-
rinə öz iqtisadiyyatı çərçivəsinə 
qoyduğu vəsaitdən digər döv-
lətlərə də transferlər olacaq. İndi 
inkişaf etmiş ölkələrdə həmin 
vəsaitin informasiya cəmiyyə-
tində yaratdığı nəticələrin digər 
dövlətlərə axmaması üçün texno-
loji layihələr icra olunur. Bu isə  
informasiya cəmiyyətinin təməl 
prinsiplərinə ziddir.
İnformasiya cəmiyyətinin təhdid-
lərindən biri kibercinayətkarlıq-
dır. 50 il bundan əvvəlki cinayət-
karla indiki cinayətkar arasında 
fərq çox böyükdür. Özü də söh-
bət iqtisadi cinayətkarlıqdan və 
terrorçuluqdan gedirsə. Hazırda 
nə regional münaqişə, nə terror-
çuluq çox böyük iqtisadi baza ol-
madan mümkün deyil. Qismən 
belə vəziyyət qlobal informasi-
ya şəbəkələrinin insanların şəxsi 
məkanını daraltması üzrə tədbir-
lərində arqument kimi istifadə 
olunur. İnsanın şəxsi məkanını 
daraltmaqla, onu bəşər tarixində 
görünməmiş dərəcədə idarə et-
mək olar. Bu, nisbətən kiçik döv-
lətlər üçün ciddi təhdiddir.
İnformasiya cəmiyyətinin əsas 
problemlərindən biri informa-
siyanın asimmetriyasıdır. İnfor-
masiyanın asimmetriyası konk-
ret halda informasiyanın hamıya 
eyni vaxtda, eyni miqdarda, eyni 
mənada verilməməsi, yaxud ha-
mının eyni aspektdə qəbul edə 
bilməməsi kimi başa düşülə 
bilər. Misal üçün, informasiya cə-
miyyətində virtual bazarda qar-
şılaşan tələb və təklif agentləri 
bir-birinə həqiqi deyil, yalnız öz-
lərinə sərfəli olan informasiyanı 
mübadilə edir. Alıcı deyə bilər ki, 
bu mal başqa yerdə yarı qiymətə-
dir. Satıcı isə malı maya dəyərinə 
satdığını deyə bilər. O məqama 
qədər həqiqətdən uzaq informasi-
ya mübadiləsi olacaqdır ki, tərəf-
ləri qane edən, lakin heç də həqiqi 
olmayan variant tapılsın. Əlbəttə, 
belə vəziyyətdə satılan mala sərf 
edilmiş ictimai zəruri əməyin miq-
darına əsaslanma ehtimalı azalır. 

Rəqabət mübarizəsində iqtisadi 
səmərəliliyin öz yerini innovativ 
çevikliyə və manevr qabiliyyətinə 
verdiyi informasiya cəmiyyəti 
üçün bu, adi hala çevrilir.
İndi isə informasiyanın asimmet-
riyasının elektron ticarət mühi-
tində təzahürlərinə nəzər salaq. 
Elektron ticarətdə malın yeridi-
lişi, alıcını təkcə malın keyfiy-
yətli olduğuna  inandırmaqdan 
asılı deyil. İnandırmanın əsas 
istiqaməti mal nadir olduğunu 
göstərməkdir.
İnformasiya cəmiyyətinin yarat-
dığı rəqəmli iqtisadiyyat şəbəkə 
xarakterlidir. Burada  prinsip-
cə şaquli və üfüqi əlaqələr eyni 
hüquqlu olmalıdır. Reallıqda döv-
lətlər şaquli əlaqələri, transmilli 
korporasiyalar isə  üfüqi əlaqələri 
dəstəkləyir. İnformasiya cəmiyyə-
ti inkişaf etdikcə, onun bu təsirləri 
tarazlaşdıra biləcəyi ehtimalı ar-
tır. Rəqəmsal iqtisadiyyat  nəticə 
etibarı ilə əlaqələrdən gəlir əldə 
etməyi nəzərdə tutur. Bu zaman 
əsas istiqamətlərdən biri tranza-
siya xərclərini minimuma endir-
məklə, optimal əlaqələr yaratmaq-
la izafi mənfəət əldə etməkdir.
Rəqəmsal iqtisadiyyatı təhdid 
edən amillərdən biri əksər ölkələ-
rin və hətta sivilizasiyaların daim 
qabaqcıl təcrübəni davam etdir-
məyə çalışmasıdır. Bu amil həm 
bəşəriyyət, həm də ayrı-ayrı si-
vilizasiyalar üçün təhdidə çev-
rilməkdədir. Hətta  artıq “irəlidə  
olanı təqib etmək elmi” formalaşır. 
Bu “elmin” öz müddəaları da var. 
Məsələn, “geridə qalan irəlidə ola-
nın səhvlərini təkrar etmir” və s. 
“İrəlidə  olanı təqib etmək elmi”ni 
formalaşdıran əsas səbəb dünya-
nın iqtisadi güc mərkəzləri olan 
dövlətlərin  meqatexnika bazarını 
inhisarda saxlaması, bu istiqamət-
də yerli şirkətlərin yalnız milli iqti-
sadiyyat çərçivəsində fəaliyyətinə 
rəvac verilməsidir.
Ziyad Səmədzadə: Bunlar üçün 
isə vergilərdən başlayaraq hər 
cür də şərait yaradılır. 
Rəsul Balayev: Bəli, elə şərait ya-
radılır ki, onlar xarici təsirlərdən 
asılı olmasın. Doğrudur, meqa-
texnikanın layihələndirilməsi və 
istehsalı böyük vəsait tələb edir 
və buna, əsasən, aparıcı Qərb döv-

lətləri qadirdir. Digər ölkələr ilk 
vaxtlar ən yaxşı halda törəmə tex-
nologiyalardan yaradıcı surətdə is-
tifadə edə bilirlər. Əlbəttə, bu, özü 
də kifayət qədər ciddi tərəqqi amili 
ola bilir.
Rəqəmsal iqtisadiyyatda texno-
loji sirləri gizli saxlamaq get-gedə 
çətinləşir. Əsas səbəblərdən biri 
rəqəmsal iqtisadiyyatın şəbəkə xa-
rakterli olması və bu əsasda inkişaf 
etməsidir. Bazarda mövqeni möh-
kəmləndirmək üçün istifadəçilərin 
tələb və zövqlərində baş verən hər 
bir dəyişikliyi nəzərə almaq lazım 
gəlir. Bu səbəbdən artıq onilliklər-
dir ki, kompüterlərin təkmilləşdi-
rilməsində istifadə rahatlığı meya-
rı öndədir. Belə ki, kompüterlərin 
kütləvi istifadəçisi üçün istifadə 
rahatlığı, kompüterlərin yeni mo-
difikasiyalarına tez uyğunlaşma 
həlledici amil olaraq qalır.
Mövcud kompüterlər sözü rəqəmə,  
ifadəni düstura çevirməyi tələb 
edirsə, neyrokompüterlər nəsli çox-
saylı təkrarlanmalarla alqoritm seç-
məyi nəzərdə tutur.  Başqa sözlə, 
“kompüter məntiqi” və insan mən-
tiqi arasında fərqlər azalır. Haqqın-
da danışılan azalma informasiya 
cəmiyyətinin inkişafına və nəticə 
etibarı ilə texnoloji tərəqqinin qlo-
ballaşmasına xidmət edə bilər.
İnformasiya cəmiyyətinin üs-
tünlüyü o halda bütün insanlar 
üçün dayanıqlı inkişaf şəraiti ya-
rada bilər ki, qlobal informasiya 
cəmiyyətinin prinsiplərinə əməl 
edilsin. Bu prinsiplər informasiya 
münasibətlərində ədaləti, informa-
siya resurslarına hamının istənilən 
vaxtda açıq müraciət imkanını 
nəzərdə tutur. Həmin prinsiplərə 
riayət edilməsi üçün informasiya 
cəmiyyəti quruculuğunda cəmiy-
yətin daha çox üzvünün hərtərəf-
li marağının və iştirakının təmin 
edilməsi ehtiva edilir. Bu baxımdan 
rəqəmsal iqtisadiyyatın şəbəkə xa-
rakteri müəyyən potensiala malik-
dir.

Ziyad Səmədzadə: Önəmli mə sə-
lələri qeyd etdiyiniz üçün çox sağ 
olun. Narahatlıq doğuran qlo-
ballaşmanın getdikcə universal 
xarakter daşıması, onun həddin-
dən artıq genişlənməsi milli döv-
lətlərin mahiyyətini dəyişdirir, 
inkişaf səviyyəsi yüksək olma-
yan ölkələrdə ziddiyyətli proses-
lər baş verir. Bu barədə istərdim 
Məhiş müəllimin fikirlərini  din-
ləyək. 
Məhiş Əhmədov: Rəsul müəllim 
rəqəmsal iqtisadiyyat haqqında 
kifayət qədər maraqlı fikirlər söy-
lədi. Mən onu deyə bilərəm ki, 
Azərbaycan bu gün dünya iqti-
sadiyyatına fəal inteqrasiya olub 
və bu zaman meydana çıxan ən 
başlıca problem qloballaşma pro-

sesidir. Azərbaycanın milli iqtisadiy-
yatının açıqlığı, azadlıq indeksi və 
bunların arasında rəqabətqabiliyyət-
liliyə görə yaranan kəskin fərqlər şə-
raitində bütün dünya iqtisadiyyatını 
vahid bir bazar, qlobal mexanizmlə 
idarə etmək cəhdi, siz deyən kimi, 
zəif, kiçik və iri ölkələr üçün fərqli 
nəticələr verir.  Bunu dünya iqtisa-
dçılarının böyük əksəriyyəti qəbul 
edir ki, bu gün dünyada iqtisadi in-
kişafa populist yanaşma çox geniş 
vüsət alıb və bu populist yanaşma-
nı yaradan əsas amillərdən biri də 
rəqəmsal iqtisadiyyatdır.
İnformasiya cəmiyyətinin  oldu-
ğu, formalaşdığı şəraitdə infor-
masiyanın obyektivliyi, dəqiqliyi 
təhlil edilmədən, yəni onun güc-
lü və zəif tərəfi, imkanları  müəy-
yənləşdirilmədən və yaxud, zə-
ruri struktur təhlili aparılmadan, 
eləcə də artımın amillər üzrə təh-
lili aparılmadan nəticələr çıxarılır 
və bu nəticələrin də çıxarılması 
yeni bir tendensiyanın meydana 
gəlməsinə səbəb olur. Yəni, biz 
klassikadan bilirik ki, dünya ti-
carətində mərhələlər olub: 

(ardı 6-cı səhifədə)
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qızıl külçə, sikkə, Bretton Vuds, 
1976-cı ildə Yamayka sazişi və s. 
Yəni, qiymət, dəyər, indi dollar, 
ya funtsterlinq, amma bu gün bu 
dəyərin ölçüsü sanki rəqəmsal 
iqtisadiyyat olub. Hesablamalar 
var ki, İnternet nəticəsində dün-
ya ticarətində resursların əldə 
olunması üzrə bölgü istifadə-
sindən bir ildə 5 trilyona yaxın 
dəyər, yəni gəlir götürülür. Biz 
bilirik ki, rəqəmsal informasiya-
nın beynəlmiləlləşməsi nəticəsin-
də qısa müddət ərzində bizə hansı 
ölkə yaxındır, hansı bizim infrast-
ruktura uyğundur, bizə məhsul 
hansı müddətə  gələ bilər. Stiqlit-
sin dediyi kimi, informasiyanın 
asimmetriya bölgüsü bu gün bü-
tünlükdə bazar iqtisadiyyatının 
normal fəaliyyətinə şərait yaradır. 
Bu gün sikl sürətlənir, təkrar is-
tehsal prosesində artıq rəqəmsal 
iqtisadiyyat onun bir sistemi kimi 
çıxış edir. Biz son yazılarda dörd 
fazanı qəbul etmirik. Deyirik ki, 
artıq beşinci faza var, yəni bu, 
istehsaldan qabaqkı elmi-texniki 
layihə, konstruktor işləri ilə bağlı 
məsələ istehsal deyil. Akademik 
tədqiqatlar təkrar istehsalın bir 
fazası kimi istehsaldan qabaq 
müəyyənləşir. Burada ölkələr öz 
inkişaf səviyyəsini seçə bilir. Əl-
bəttə,  təhlükələr, təhdidlər çox-
dur. İlk olaraq, milli iqtisadiyyatı 
formalaşmamış, yəni təşəkkül 
tapmamış, kifayət qədər bazar 
mexanizmi inkişaf etməmiş, lik-
vidliyə, potensiala malik olma-
yan ölkələrin birdən-birə va-
hid dünya mexanizmi əsasında 
hərəkət etməsi gələcəkdə onlar 
üçün təhdid yaradar və birtərəfli 
inkişafa gətirib çıxarar ki, burada 
ən vacib məsələ yenə də milli re-
allıqların obyektiv qiymətləndi-
rilməsidir.
Dünyada mövcud bir təcrübə 
var və dünya bunu qəbul edib. 
Beynəlxalq miqyasda qəbul olu-
nan qanunların multiplikator ef-
fektini nəzərə almadan hərəkət 
etməyimiz sonradan neqativ nə-
ticələrə gətirib çıxarır. Bu, Ziyad 
müəllimin qeyd etdiyi kimi, urba-
nizasiya prosesində də mövcud 
sərvətlərdən zəif milli iqtisadiy-
yatların kifayət qədər bəhrələn-
məsinə imkan vermir. Məsələn, 
Boloniya sistemini götürək. Biz nə 
ilə qarşılaşdıq? Boloniya sistemin-
də bütün istedadlı tələbələr Avro-
paya, xaricə getdi, oxuyub orada 
da qaldılar. Deməli, bunu Avropa 
etdi ki, bizim istedadlı tələbələri-
miz, mütəxəssislərimiz Qərbdə 
qalsınlar. Yəni, bu informasiyanın 
qloballaşması ona gətirib çıxartdı 
ki, bizim savadlı mütəxəssisləri-
miz gedib Qərb üçün çalışdı və 
orada da qaldı. Məncə, burada da  
məhdudiyyətlər qoyulmalıdır ki, 
yalnızca beş il müddətində orada 
qalmağa, yaxud işləməyə icazə 
verilir və s. 
Ziyad Səmədzadə: Mənim bu 
yaxınlarda görkəmli alim Klaus 
Zimmermanla miqrasiya prob-
lemləri barədə ətraflı söhbətim 
oldu. Amerika hər il inkişaf et-
məkdə olan ölkələrdən “ağıllı 
beyinlər”in buraya gəlməsindən 
100 milyard dollarlarla gəlir əldə 
edir. 
Bu “ağıllı beyinlər”ə malik olan 
insanlar öz ölkələrinə, məsələn, 
Hindistan miqrantları hər il 
ölkələrinə 100-150 milyard dol-
lardan çox pul köçürürlər. Bu 
gün Avropa, Amerika elə siyasət 
aparır ki, onlara miqrasiya axı-
nı ancaq yüksəkixtisaslı gənclər, 
yüksək təhsili olan adamlar hesa-
bına olsun. 
Elektron ticarətin ümumi əmtəə 
dövriyyəsində payı Britaniya-
da 20%, ABŞ-da 10%-ə yaxındır. 
2020-ci ildə elektron ticarətin həc-

mi 1,13 trilyon dollar proqnozlaş-
dırılır. Professor   Elşən Hacızadə 
öz kitabında haqlı olaraq qeyd 
edir ki, ABŞ hökuməti bütün 
ölkələrdə gömrük rüsumlarının 
və tariflərinin ləğv edilməsinin 
fəal tərəfdarı kimi çıxış edir. 
İƏİT və DTT-nin üzv ölkələri 
də  daxil olmaqla bir çox  başqa 
ölkələr elektron ticarətin yeni 
vergitutma formalarından, o 
cümlədən gömrük  tariflərindən 
azad olması fikrinin tərəfdarları 
kimi ABŞ-la birləşmişlər. Belə bir 
fikir də formalaşmışdır ki, ticarət 
tariflərinin azaldılması və ya ləğv 
edilməsi beynəlxalq ticarətin in-
kişafına və bütün ölkələr üçün 
fayda verəcəyinə yalnız kömək 
edəcəkdir.  Bütün bunlarla yana-
şı, inkişaf etməkdə olan ölkələ-
rin həmfikir olmadıqları bir əks 
nöqteyi-nəzər də mövcuddur. 

Bu ölkələr hesab edirlər ki, onlar 
dünya bazarlarında  rəqabətqabi-
liyyətli olana qədər azad ticarətə 
icazə verilərsə, sənayelərinə zərər 
dəyəcək.
Göründüyü kimi, elektron ticarə-
tin bu kimi üsullarla stimullaşdı-
rılması ilk növbədə xarici isteh-
salçıların maraqlarını təmin edir 
və yerli istehsalın inkişaf imkan-
larını məhdudlaşdırır. Əlbəttə, 
bu cür yanaşma ilə haqlı olaraq 
bir çox dövlətlər razılaşmır.  
Asif Həsənov: Elektron ticarət 
rəqəmsal iqtisadiyyatın bir ele-
mentidir. Yəni, bu gün elektron 

ticarət elə bir həddə çata bilər ki, o 
milli iqtisadiyyatın xeyli dərəcədə 
zəifləməsinə gətirib çıxarsın. Bu 
yeniliklərin kökündə insan amili 
dayanır. Elm, texnika inkişaf et-
dikcə, innovasiyalı texnologiyalar 
əsasında yeni elmtutumlu əmtəə 
əldə edilir. Bu, informasiyadır. Bu 
informasiya dünənki informasi-
yadan məhz elmiliyi baxımından 
fərqlənir. Bu gün informasiya özü 
idarəetmə predmetidir və infor-
masiyaların əldə olunması, emalı, 
ötürülməsi prosesi elektron ticarə-
tin özəyidir.  Əslində, bu, dövlət-
lər arasında vahid iqtisadi sistemə 
yönəlmiş addımlardır, ancaq mən 
deyərdim ki, bu, dünya səviyyə-
sində bəlkə də milli valyutaların 
da ortadan çıxma məsələsi təh-
lükəsini formalaşdırır. Çünki əgər 
insan bu gün beynəlxalq valyuta 
ilə ödəniş edirsə, başqa mənzərə 
yaranır. 
Ötən il elektron ticarət vasitəsilə 

400 milyard ABŞ dolları həcmin-
də dövriyyə əldə olunub. Ancaq 
bunun 2020-ci ildə 1 trilyon ABŞ 
dolları olacağı proqnozlaşdırılır. 
Bu gün böyük şirkətlər bir qədər 
də qloballaşırlar, dünyəvi xarak-
ter daşıyırlar. İstənilən bir dövlət-
də elektron ticarət orta ticarətə,  
orta sahibkarlığa ciddi maneə 
törədir. 
Növbəti bir məsələ. Bu gün vir-
tual iqtisadi əlaqələrin ən bö-
yük təhdidlərindən biri də onun 
ölkələr arasında milli, mədəni, 
dini etiqadların ortadan çıxması-
na ciddi təsiridir. Bütövlükdə, bu 
gün insan çox uzaqlarda özünə 
aid olan bir əmtəəni görmədən, 
hiss etmədən, onun materialına 
toxunmadan, keyfiyyətinə bax-
madan alır, hətta öncədən  ödəni-
şini edir, sonra da asılı vəziyyət-
də qalır ki, hansı vaxta o əmtəə 

əlinə çatacaqdır və çatandan son-
ra da nə dərəcədə onu təmin edə 
biləcəkdir.
Elektron ticarət çox böyük döv-
lətlərin mənafeyinə xidmət edən 
bir vasitədir. Bu gün elektron ti-
carət o dövlətlərin xeyrinədir ki, 
onlar artıq dünya səviyyəsində 
öz iqtisadi baxışlarının, yanaş-
malarının digərləri tərəfdən qə-
bul edilməsinə nail olurlar və ya 
qəbul edilməsi ilə bağlı müxtəlif 
səpkilərdə iş aparırlar. Biz, tə-
bii ki, elektron ticarətin müsbət 
tərəflərindən yararlanmalıyıq. 
Ancaq düşünürəm ki, elektron ti-
carət işsizliyə böyük rəvac verən, 
iqtisadi struktura ciddi zərbə vu-
ran, ölkədə iqtisadi fəal əhalinin 
gözlənilmədən öz işini itirməsinə 
xidmət edən bir məsələdir. Elekt-
ron ticarətin hər 100 manatının 
yaratdığı iş yeri ilə ixtisar yarat-
dığı iş yeri arasında on dəfə fərq 
var. Bu, ciddi rəqəmdir və bu 
barədə düşünməyə dəyər.
Ziyad Səmədzadə: Çox maraq-
lı müzakirə keçir. İstərdim bu 
məsələlər barəsində Elşad Səmə-
dzadənin də fikirlərini dinləyək. 
Elşad Səmədzadə: Mən çıxışımı 
“rəqəmsal iqtisadiyyat” ifadə-
sinin təhlilindən başlamaq istə-
yirəm və ona görə də dilçiliyə 
müraciət edirəm. Məlumdur ki, 
qrammatikada təhlil 2 cür aparı-
lır: morfoloji təhlil - nitq hissələri 
üzrə təhlil, bir də sintaksis təhlil 
- cümlə üzvləri üzrə təhlil. Əv-
vəlcə biz nitq hissələri ilə təhlil 
apararaq rəqəmsal iqtisadiyyat 
sözünə baxaq. Burada iqtisadiy-
yat isimdir, rəqəmsal sözü isə 
sifətdir. Yəni, sifət ismin necəliyi-
ni, bu halda isə iqtisadiyyatın ne-
cəliyini göstərir. Yəni, məlum olur 
ki, iqtisadiyyatımızın sifəti, siması 
rəqəmlidir. Əgər biz sintaksis təh-
lillə, yəni cümlə üzvləri ilə təhlil 
etsək, görərik ki, burada rəqəmsal 
iqtisadiyyat deyəndə, iqtisadiyyat 

sözü mübtədadır, rəqəmsal sözü 
isə təyindir. Bu cür yanaşanda 
görürük ki, rəqəmsal sözü təyin 
olaraq iqtisadiyyatın necəliyini 
təyin edir. Amma bir də yadımıza 
salırıq ki, mübtəda cümlənin baş 
üzvüdür, təyin isə cümlənin ikinci 
dərəcəli. Yəni, rəqəmsal iqtisadiy-
yat ifadəsində diqqət mərkəzin-
dəki kateqoriya iqtisadiyyatdır.
Sonra, belə bir sual meydana gəlir 
ki, görəsən, iqtisadiyyatın başqa 
simaları, sifətləri ola bilərmi? Əl-
bəttə, ola bilər. Misal üçün, biz 

yaşıl iqtisadiyyat, açıq iqtisadiy-
yat, gizli iqtisadiyyat, milli iqtisa-
diyyat, dayanıqlı iqtisadiyyat və 
s. eşidirik.  Sonra sual yaranır ki, 
görəsən, rəqəmsal iqtisadiyyatla 
saydığımız və saymadığımız iqti-
sadiyyat sifətləri bir-biri ilə ahəng 
təşkil edə bilər, yoxsa bunlar ha-
mısı ziddiyyət təşkil edəcək? Təh-
lil edib görürük ki, bunların içə-
risində ziddiyyət təşkil edəni də 
var, ahəng təşkil edəni də. Onda 
rəqəmsal iqtisadiyyatla ahəng təş-
kil edən hansıdır? Çalışacağam ki, 
çıxışımın sonunda gəlib, bu məqa-
ma çatım.
Rəqəmsal iqtisadiyyatın fəl-
səfəsi haqqında danışmaq istə-
yirəm. Yəni, belə müqayisə edim, 
məsələn, 1 şirkətin ideyaları var; 
o istehsalını artırmaq istəyir və 
artırır. Bunun üçün o, işçilərinin 
sayını çoxaldır, istehsal sahələri-
ni genişləndirir və yeni şöbələr 
açır. Bunu etmək imkanındadır. 
Amma dünya iqtisadiyyatında 
başqa cürdür. Hazırda dünya iq-
tisadiyyatının istehsalı, dünya 
əhalisinin sayı artır. Amma dün-
yanın ərazisi arta bilmir. Yəni, 
bir adama düşən məkan getdikcə 
azalır. Ona görə də Adəm övladı 
müxtəlif üsullarla yanaşı, rəqəm-
sal iqtisadiyyatdan da istifadə 
edir ki, yerində əyləşərək, ticarət 
məkanlarını kiçildərək, alqı-satqı-
sını apara bilsin, rifahını nəinki 
qorusun, hətta yüksəltsin. Yəni, 
əvvəllər, tutaq ki, tacir vətənindən 
başqa ölkəyə getməliydi ki, malı-
nı satsın. İndi isə evində, balaca 
ofisində oturaraq, böyük həcmdə 
ticarət ilə məşğul ola bilir. Yəni, 
düşünürəm, bu fikir müəyyən 
qədər rəqəmsal iqtisadiyyatın fəl-
səfəsini açmağa imkan verir.
Əlbəttə, iqtisadiyyatın bu forma-
sının kökündə texniki ixtiralar 
dayanır. Yəni, deyək ki, doktor 
Bell telefonu, Edisson elektrik 

lampasını ixtira etməsəydi, he-
sablama texnikası ixtira olunma-
saydı, informasiyanın mütərəqqi 
üsullarla ötürülməsi və sosial 
şəbəkələr ixtira olunmasaydı, 
rəqəmsal iqtisadiyyat olmazdı. 
Amma bizim görkəmli nəzəriy-
yəçimiz Məhiş müəllim də təs-
diqləyər ki, iqtisadiyyatda qarşı-
lıqlı şəkildə əlaqədə olan iki fikir 
var. Bir, təklif tələbi yaradır, bir 
də əksinə, tələb təklifi yaradır. 
İndi biz fikirləşirik ki, burada 
texniki təkliflərlə iqtisadi tələblər 
arasında qarşılıqlı əlaqə və bir-bi-
rinin inkişafına təsir var.
Növbəti sual belə olur ki, 
görəsən, rəqəmsal iqtisadiyyat 
olduğu dövrdə başqa iqtisadiy-
yat da mövcuddurmu? Mən bu 
sualın cavabını elə rəqəmsal iq-
tisadiyyat sözünü ilk dəfə işlət-
miş Massaçusets Universitetinin 
informatiki Nikolas Neqropon-
tenin açıqlamasında axtarıram. 
O, deyir ki, elə bir dövrə gəlib 
çatdıq ki, maddələrin atomu in-
formasiya sistemlərinin bitləri ilə 
əvəz olunur. Onda belə nəticəyə 
gələ bilərik ki, bitlərlə ifadə olun-
muş rəqəmsal iqtisadiyyat varsa, 
onunla yanaşı yaşayan başqa iqti-
sadiyyat da var.
İkili vahidlərlə ifadə olunmuş 
iqtisadiyyat rəqəmsal iqtisa-
diyyatdırsa, onda atomlardan, 
maddələrdən ibarət olan iqtisa-
diyyat hansı iqtisadiyyatdır? O 
iqtisadiyyata da fiziki iqtisadiy-
yat deyə bilərik. Bu cür bölgünün 
ona görə də zərurəti var ki, biz 
bunların arasında tarazlığı təmin 
edək. Məsələn, i.e.d., professor 
Georgi Kleyner deyir ki, biz kos-
mosa uçmağı düşünərkən traktor 
istehsalını unutmamalıyıq. Bu fik-
rin davamı olaraq görkəmli rus 
iqtisadçısı riyazi hesablamalarla 
sübut edir ki, yeni - informativ 
sahələr nə qədər inkişaf etsə belə, 
onların ənənəvi sahələrlə 50/50 
nisbətində olması davamlı inkişaf 
baxımından səmərəli olar. Lakin 
fiziki iqtisadiyyatın özünün içə-
risində də informasiyaya ehtiyac 
var. Yəni, əkinçi nə qədər ibtida-
iyə yaxın işləsə də, yer belləmək-
lə məşğul olsa da, onun əkdiyi 
toxumdan tutmuş, suvarmaya, 
məhsulun  gübrəsinə, zərərveri-
cilərlə mübarizəsinə kimi bütün 
istehsal zəncirində informasiya 
komponenti var. Bir var fiziki iq-
tisadiyyata xidmət edən informa-
siya sektoru, bir də var ki, ayrıca 
rəqəmsal iqtisadiyyat. Bunların 
arasında tarazlı nisbət saxlanıl-
malıdır.
Mən qayıtmaq istəyirəm əvvəldə 
bildirdiyim fikrə və qeyd etmək 
istəyirəm ki, rəqəmsal iqtisadiy-
yatla başqa hansı sifət uzlaşdı-
rılmalıdır. Nə qədər çətin olsa 
da, proses nə qədər çərçivəyə 
sığılmaz görünsə də, mən fikir-
ləşirəm ki, bu, milli rəqəmsal iq-
tisadiyyat olmalıdır. Nəyə görə? 
Çünki rəqəmsal iqtisadiyyat milli 
iqtisadiyyatın qapılarını dünya-
ya açır. Nəticədə Azərbaycan nə 
əldə edir? Biz bilirik ki, nə qədər 
də çalışsaq belə, bizim ixracımı-
zın əsas hissəsi neft-qaz sektoru 
ilə bağlıdır. Neft-qazın da dünya 
bazarında qiyməti qalxdıqca, biz 
sevinirik, amma, eyni zamanda, 
biz bilirik ki, belə olan halda iq-
tisadiyyatımızın strukturunda 
olan natarazlıq bir az da dərin-
ləşir. Amma dövlətimiz bunun 
aradan götürülməsi üçün böyük 
işlər görür. Ancaq yenə də dünya 
reallıqları var. İndi sual olunur 
ki, biz neft-qaz sektoru əsasında 
əsas ixracımızı hansı yolla dünya 
bazarına çıxarırıq? Rəqəmsal iqti-
sadiyyat vasitəsilə? Yox, biz onu 
fiziki iqtisadiyyat vasitəsilə çıxa-
rırıq. Nəticədə, fiziki iqtisadiyyat-

la çıxardığımız və əldə etdiyimiz 
təbii sərvətlərimizi, tükənən sər-
vətlərimizi satırıq, onun əvəzin-
də vəsait əldə edirik. Dövlət bü-
dcəsi, digər layihələr nəticəsində 
milli gəlirin bir hissəsi vətəndaş-
lar arasında bölünür. İndi soru-
şaq görək ki, əhali sonra o pulu 
nə edir? Zəruri istehlakdan sonra 
insanların bir qismi fərdi, ya kol-
lektiv şəkildə vəsaiti Azərbaycan 
iqtisadiyyatına sərmayə qoyur. 
Bir hissəsi isə o pulu ya rəqəmsal 
iqtisadiyyatdan istifadə edərək, 
xaricdən idxal yolu ilə şəxsi is-
tehlakına xərcləyir, bir az ondan 
irəli gedənlər başqa dövlətlərin 
valyutalarına, qiymətli kağızları-
na pulu xərcləyərək, Asif müəl-
limin də qeyd etdiyi kimi, başqa 
ölkələrdə iş yeri yaradır, bir az da 
dərinə gedənlər isə artıq heç bir 
dövlətin məsuliyyətində olma-
yan kriptovalyutalara və digər 
törəmə maliyyə alətlərinə pul qo-
yurlar. Nəticədə, rəqəmsal iqtisa-
diyyat nəyə çevrilir? Fiziki iqtisa-
diyyatımızdan qazandığımızı biz 
rəqəmsal iqtisadiyyat vasitəsilə 
virtual olaraq yenə xaricə ötürü-
rük. Onların iqtisadiyyatını təş-
viq edirik. Ona görə də burada 
həyəcan təbilinin hiss olunmağı-
na mən çox sevinirəm. Bunu nə 
qədər də çərçivəyə sığışdırmaq 
mümkün olmasa da, imkan daxi-
lində bütün resurslardan istifa-
də etmək lazımdır ki, istər vergi, 
istər gömrük, istərsə də marifçilik 
olsun, bütün sistem ona xidmət 
etməlidir ki, fiziki iqtisadiyyat 
vasitəsilə formalaşan kapitalımız 
virtual yolla xaricə axmasın. Bu-
nun üçün də mən hesab edirəm 
ki, vacib məsələlərdən biri elə 
Azərbaycanın öz fiziki və rəqəm-
sal iqtisadiyyatına sərmayələrin 
təşviq olunması və səmərəliliyin 
artırılmasıdır. Yəni, biz tutub qa-
pıları bağlamaqdansa, sərmayə 
rejimini o qədər rahatlaşdırmalı-
yıq ki, insanlar seçəndə görsün-
lər ki, burada Azərbaycanın qiy-
mətli kağızına vəsait yatırmaq, 
Azərbaycanda istehsalata pul ya-
tırmaq daha rahatdır, daha fay-
dalıdır, nəinki xarici ölkələrdəki 
azacıq faizlə valyuta ehtiyatları-
na və yaxud da ki, kriptovalyuta-
lara və digər maliyyə alətlərinə. 
Ona görə mən arzulayıram ki, bu 
gələcəyə gedən qaçılmaz bir pro-
sesdən Azərbaycan çox düşünül-
müş şəkildə istifadə etsin, yeni 
texnologiya və bilikdən yararlan-
sın və bu strategiya Azərbaycanın 
davamlı inkişafına dəstək olsun.
Ziyad Səmədzadə: Mən ötən 
gün Moskva kanallarının birində 
elektron ticarət, rəqəmsal iqtisa-
diyyatla bağlı bir verilişə baxır-
dım. Etiraf edim ki, çox təəccüb-
ləndim. Bu yeniliklərin müsbət 
cəhətləri ilə yanaşı, çox ciddi 
neqativ təsirləri barədə fikirlər 
deyilirdi. Onlar qeyd edirdilər 
ki, elektron ticarət, rəqəmsal iq-
tisadiyyat obyektiv bir proses-
dir, amma onun inkişafı nəticə-
sində meydana çıxacaq bir sıra 
problemlərin milli iqtisadiyyata 
təsirinin real qiymətləndirilmə-
sinə ehtiyac var. Artıq beynəlxalq 
jurnalistika da dünya iqtisadiy-
yatına, milli iqtisadiyyatlara öz 
baxışlarını dəyişdirir. Onların 
fikrincə, elektron ticarət kiçik 
ölkələrdə ənənəvi istehsalçıla-
rın fəaliyyətini qat-qat daralda-
caq. Milli iqtisadiyyatın bir sıra 
sahələrinin taleyi necə olacaq, 
daxili istehsal necə qorunacaq, 
xırda sahibkar bu şəraitdə inki-
şaf edəcəkmi? Elektron ticarətin 
inkişafı üçün iri dövlətlər, qlo-
bal, transmilli şirkətlər milyard 
dollarlarla vəsait ayırırlar. Dü-
şünürəm ki, bu prosesin müsbət 
və mənfi cəhətlərinin real olaraq 
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aşkarlanmasına hamı maraq göstərməli-
dir. Vüqar müəllim, istərdim bu barədə 
siz də fikirlərinizi bildirəsiniz. 
Vüqar Vəliyev: Təşəkkür edirəm, Ziyad 
müəllim. Bu gün bu “dəyirmi masa” 
arxasında çıxış edən dəyərli alimlərimiz 
öz fikirlərini, rəqəmsal iqtisadiyyatda 

baş verən dəyişiklikləri qeyd etdilər. Tə-
bii ki, bu məsələlərin önündə insan amili 
durur və icazə versəniz, mən öz çıxışım-
da cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər, 
bu dəyişikliklərin özünün idarə edil-
məsi nöqteyi-nəzərindən və cəmiyyətdə 
baş verən dəyişikliklərə gətirib çıxaran 
iqtisadi məsələlər haqqında danışmaq 
istəyirəm. 
Son illər cəmiyyətdə bir sıra dəyişiklik-
lər baş verir və reallıq budur ki, biz bu 
dəyişikliklərin içindəyik. Gəlin, baxaq 
ki, hansı dəyişikliklər baş verib? Artıq 
sürət əsridir. Geniş seçim bolluğu yara-
nıb və insanlar özləri də dəyişir, buna ar-
tıq “x-people” deyirlər, yəni neoinsanlar 
təbəqəsi ortaya çıxır. Bir də sağlam hə-
yat və təhlükəli həyat dəyişiklikləri baş 
verir və bunların iqtisadi istiqamətləri 
hansıdır? Birinci, bazar və iqtisadiyyat 
istiqaməti, burada istehlakçının özü də-
yişir. Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər  
istehlakçıların davranışını, biznes mü-
hitini, marketinq istiqamətlərini və ən 
əsası uğur amillərini dəyişir. Çünki hər 
prosesdə uğur amilləri var və o amillərin 
özü belə dəyişikliklərə məruz qalır. Bəs, 
iqtisadi istiqamətdə texnologiyalaşmada 
dəyişikliklər hansıdır? Bu, tektonik də-
yişmələrdir. Elə götürək, 90-cı illərdəki 
adi faks aparatını.  Hamımızın istifadə 
etdiyimiz, yadımızda qalan faks aparat-
larının İnternetin çıxışı ilə bir müddətdə 
yox olması və internet vasitəsilə infor-
masiyanın alınması və ötürülməsi baş 
verdi. Bu, bazarda vəziyyəti çox dəyişdi. 
Azərbaycan iqtisadiyyatında ənənəvi 
satış istiqaməti əhalinin ən çox məşğul 
olduğu sahələrdən biri olsa da, orada da 
vəziyyət dəyişir. Çünki distribusiyanın 
yeni modelləri, yəni elektron ticarət or-
taya çıxır. Bax, bütün bu proseslər də is-
tehlakçını dəyişir. Əvvəlcə  onlar onlayn 
həyat tərzi keçirirlər. Bu gün gənclərin 
əllərində telefonla gəzmələri, əslində, 
onlayn həyat tərzinə nümunədir. Onla-
rın artıq öz həyat tərzi var. Mümkün ol-
mayanlar mümkün edildi. Balaca bir əl 
telefonundan bütün dünyanın məlumat-
larını əldə etmək olur. 2016-cı ildə Rio 
olimpiadasında bir nəfər idmançı cəmi 
iki il ərzində youtube-dan baxıb öy-
rənərək, nizə atmaq üzrə olimpiya çem-
pionu oldu. Artıq elektron pullar döv-
riyyədədir, rəqəmsal mənbələr biznesin 
idarə edilməsini həddindən artıq rahat-
laşdırır. Biz bilirik ki, informasiyaların 
əldə edilməsi, təhlili və qərarların qəbu-
lu zəncirində informasiya düzgünlüyü 
və onun çevikliyi ən vacib şərtlərdəndir. 
Biznesdə bu, nəyə gətirir? Adətən, biz 
görürdük ki, biznes modellər uzunmüd-
dətli və qısamüddətliliyə bölünəndə 
uzunmüddətli də öz aktuallığını itirmir-
di və bu, vacib sayılırdı. Hazırda cəmiy-
yətdə innovasiyalar ona gətirib çıxarır 
ki, az xərcli və tez yerinə yetirilə bilən 
biznes modellər üstünlük qazanır. Mar-
ketinqdə də bu dəyişmələr var. Artıq 
genişmiqyaslı marketinq stimullaşdır-
malar, elastik qiymətlər, neomarketinq 
terminləri ortaya çıxır. Bu yaxınlarda Ba-
kıda keçirilən “BlackFriday” elə həmin 
məsələlərdən ən aktualı idi. 
Qloballaşma məsələsinə gəldikdə, biz 
deyirik ki, artıq sərhədlər itir və bu, milli 
iqtisadiyyat üçün hansı sualları yaradır? 
Burada qeyd edildiyi kimi, ticarətdə orta 
təbəqə sıradan çıxmaqdadır. Buna misal 
olaraq, ölkəmizdə yaranan çoxlu super-

marketlər şəbəkəsini göstərmək olar. Bu 
marketlər müəyyən hədəfə çatanda, da-
yana bilməyəcək, ya satılmalıdır, ya da 
yeni investisiya qoyulmalıdır. Biz buna 
necə hazırıq və bu prosesi necə idarə edə 
bilirik?
Bazarlarda qloballaşma istehlakçıların 
özündə də dəyişikliklərə səbəb olur. Ar-
tıq bu günün istehlakçısı dünyanı gəzir, 
bu gün o, Amerikadadır, sabah Avstrali-
yadadır, birisi gün Rusiyadadır və istər-
istəməz onun müxtəlif, sürətlə dəyişən 
tələbləri formalaşır. Müasir istehlakçıla-
rın bir az da gözüaçıq tələblərini qarşıla-
maq lazım gəlir. 
Bu baxımdan da yeni cəmiyyət, neotay-
falar formalaşır. Qloballaşmada sərhəd-
lər dağılır və internet vasitəsilə dünyada 
eyni fikirdə olan insanlar birləşirlər və 
bu proseslər hara istiqamətlənə bilər? 
Bunun özü də maraq doğuran suallar-
dandır?
Biznes istiqamətində də ünvansız şirkət-
lər ortaya çıxır, artıq marketinq istiqamə-
tində sərhədlər və sərhədlər məsuliyyət-
sizliyi problemi yaranır. İnnovasiyanın 
tətbiqi sürətlənir, bir innovasiya hələ heç 
yaranmamış dərhal digər innovasiyanın 
məhvinə səbəb olur. Bu proseslər o qədər 
sürətlə gedir ki, zaman artıq bir rəqabət 
meyarı kimi çıxış edir. Biz zamana hə-
mişə optimallaşmada ən yaxşı dividend 
gətirən amil kimi baxmışıq. Məhsulların 
həyat sikli çox sürətlənib. Davranışı də-
yişmiş istehlakçılar həm də respublikanın 
vətəndaşlarıdır və bu proseslər idarəet-
mədə müəyyən çətinliklər yaradır. İsteh-
lakçı müəyyən bir əmtəənin dalınca çox 
vaxt sərf etmək istəmir, hətta bəzən daha 
baha almağa üstünlük verir. 
Mən növbəti bir məsələni qeyd etmək 
istərdim. Bu, risk altında həyatdır. Yəni, 
başqa cür desək, təhlükəsiz həyat. Mas-
lou piramidasına görə, ehtiyaclardan ən 
birincisi fiziki ehtiyacdır. Yəni, insanlar 
fiziki ehtiyacı, sonra təhlükəsizliyi nəzər-
də tuturlar. Artıq fiziki ehtiyac barədə 
düşünənlər az qalıb. Yəni, insanlar fi-
kirləşirlər ki, necə edək ki, sağlam olaq. 
Əgər bu gün insanlar təhlükəsiz yaşayıb, 
eko dəyərlərə malik olub, ekoloji təmiz 
məhsullardan istifadə edərək, yaşamaq 
istəyirlərsə, bu istəyi reallaşdırmaq imka-
nı gündən-günə çətinləşir. Rəqəmsal iqti-
sadiyyatda çoxsaylı sosial, hüquqi suallar 
var. Ən azı bu gün bizim ilkin vəzifəmiz 
həmin proseslərin dəqiqliklə öyrənilərək, 
hansı sosial və hüquqi ehtiyacların orta-
ya çıxarılmasına və yaxud da bunun necə 
idarə edilməsinə təsir edə bilən istiqamət-
ləri müəyyənləşdirməkdir. 
Ziyad Səmədzadə: Çox sağ olun, çox 
maraqlı fikirlər söylədiniz. Təklif edirəm 
ki, indi də aramızda bu sahədə ən gənc 
kadr olan Mahmudu dinləyək. 
Mahmud Hacızadə: Burada çox gözəl fi-
kirlər səsləndi. Mən də istəyirəm rəqəm-
sal iqtisadiyyatın ən geniş yayılan növ-
lərindən biri - elektron ticarət haqqında 
qısaca, icmal xarakterli çıxışla öz fikirlə-
rimi sizlərə çatdırım. 

Elektron ticarət, bildiyiniz kimi, infor-
masiya və internet resurslarından is-
tifadə etməklə ticarətin aparılmasıdır. 
Hal-hazırda dünyada alış əməliyyatla-
rının internet üzərindən və digər elekt-
ron üsullarla aparılması getdikcə artır. 
Məsələn, bu sahədə ilk şirkətlərdən olan 
“Amazonko” 90-cı illərin əvvəllərində 
yaranıb və həmin şirkətin yaranması 
onlayn alış-verişi daha da populyarlaş-
dırdı. Hal-hazırda bunun kimi elektron 
ticarətlə məşğul olan bir neçə şirkət var: 
“Ebay”, “Alibaba” və s. Bunlar daha çox 
ABŞ və Çin iqtisadiyyatında cəmləşib. 

Son statistikaya görə, ümumiyyətlə, ti-
carət əməliyyatlarının yarısından çoxu 
ABŞ-da elektron ticarət vasitəsilə, elekt-
ron üsullarla həyata keçirilir. Bu göstəri-
ci elektron ticarət bazarında 75 faizə qə-
dərdir. Avropa ölkələrində bu göstərici 
60 faizə yaxınlaşır. Hətta Avropa ölkələ-
rində marketlər əlavə olaraq insanlara 
onlayn alqı-satqı imkanı da təklif edirlər. 
Azərbaycanda da elektron ticarət inkişaf 
edir. 2005-ci il may ayının 10-da “Elekt-
ron ticarət haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanunu qəbul edilib. Hə-
min qanun elektron ticarət tərəflərinin 
hüquq və vəzifələrini, məsuliyyətlərini 
tənzimləyir. 
2008-ci ilə qədər Azərbaycanda onlayn 
ödəmə sistemi mövcud deyildi. 2008-ci 
il dekabr ayının 2-də SilkWay Azərbay-
can şirkəti Mastercard və Viza xüsusi li-
senziya aldılar və bu lisenziya əsasında 

onlayn ödəmə sistemi yaratdılar. Bu sis-
tem Azərbaycanda elektron ticarətin in-
kişafına böyük təkan verdi. On il öncəyə 
qayıtsaq görərik ki, insanlar alqı-satqı 
əməliyyatlarını, müxtəlif ödənişləri yal-
nız nağd pulla həyata keçirirdilər, nadir 
hallarda elektron ticarət üsullarından isti-
fadə olunurdu. Hazırda isə insanlar daha 
çox elektron üsulla ödəniş etməyə meyil 
edirlər və bu sahə olduqca inkişaf edir.  
2016-cı ildə pərakəndə elektron kommer-
siya dövriyyəsi 26 milyon 213 min manat 
təşkil edirdi. 2017-ci ildə bu rəqəm 45 mil-
yon manat idi. 2018-ci ilin sonuna qədər 
proqnozlaşdırılan göstərici 2017-ci ilə nis-
bətdə iki dəfə artacaq. Bu, hələ proqnoz-
laşdırmanın göstəricisidir. 
BMT-nin ticarət və inkişaf konfransının 
elektron ticarət üzrə indeksi var, 144 ölkəni 
əhatə edir. Azərbaycan burada hal-hazırda 
69-cu yerdədir. Mən qısaca elektron ti-
carətin mənfi və müsbət cəhətlərini vur-
ğulamaq istəyirəm. Müsbət cəhəti ondan 
ibarətdir ki, insan bir məhsul seçirsə, o 
birbaşa istehsalçı ilə əlaqəyə girir. Yəni, 
burada artıq o məhsulu vitrinlərə daşı-
mağa, əlavə xərclər çəkməyə ehtiyac du-
yulmur. Yəni, bu həm onun maya dəyə-
rini aşağı salır, həm də birbaşa istehsalçı 
ilə alıcı arasında əlaqə qurur. Elektron 
ticarət üç meyar üzərində inkişaf edir: 
elektron platforma, elektron ödəniş sis-
temi və logistika. Elektron ticarət inkişaf 
etdikcə üç sahəni özü ilə bərabər inkişaf 
etdirir. Elektron platformanın yaradıl-
ması o deməkdir ki, veb texnologiyalar 
inkişaf etdirilir, yeni elektron terminallar 
yaradılır. İkinci məsələ, onlayn ödəmə 
sistemləridir ki, burada əsas problem 
təhlükəsizlik həllərinin tapılmasıdır. Bu 
sahə də inkişaf etdirilir. Üçüncü və ən 
əsası logistikadır. Logistika məsələsi ilə 
əlaqədar sizə bir məlumat vermək istə-
yirəm. Azərbaycan, bilirsiniz ki, coğra-
fi mövqedən çox əlverişli bir regionda 
yerləşib. Dünyada elektron ticarət məh-
sullarının logistikası, marşrutlar bizim 

Azərbaycandan keçir. Bu gün Azərbay-
can poçtu bu sahədə tranzit xab rolunu 
oynayır və bu da bizim büdcəmizə əlavə 
gəlirlər gətirir. 
Elşad Səmədzadə: Xatırlayıram, 2 il əv-
vəl Astanada İqtisadi Forumda iştirak 
etdim. Oraya elektron ticarətlə məş-
ğul olan nəhəng Çin şirkəti - “Alibaba.
com”, onun rəhbəri Cek Ma da gəlmiş-
di. O, nitqində vurğuladı ki, 18 il ərzin-
də dünyəvi şirkət yaradıb. Qazaxıstanın 
Prezidenti Nursultan Nazarbayev isə 
cavabında ona dedi: “Mən də 18 ildə As-
tana kimi şəhər salmışam.” Yəni, orada 
da rəqəmsal iqtisadiyyatla fiziki iqtisa-
diyyat arasında müqayisə aparıldı. Hər 
ikisinin dünyanın inkişafı baxımından 
zəruriliyi vurğulandı.
Mən Vüqar müəllimin fikirləri ilə bağlı 
demək istəyirəm ki, elektron cihazların 
yeni modifikasiyaları çıxır, insanlar ge-

dib onu alır və s. Aydındır ki, bu proses 
qaçılmazdır. Lakin o prosesi mümkün 
qədər tənzimləmək lazımdır ki, bu bizə 
kənardan yeridilmiş kütləvi istehlak cə-
miyyətinin, yeni istehlak mədəniyyətinin 
fəsadlarını da gətirməsin. Yəni, doğrudan 
da alacağımız cihaz bizim üçün funksi-
onaldırsa, tələbatımıza yarayırsa, bunun 
yeni modelini alaq, qonşunu üstələmək 
xətrinə yox. Mərkəzi Bankın keçmiş sədri, 
rəhmətlik Qalib Ağayevi yadıma salıram. 
Onun mobil telefonu köhnə, böyük həcm-
də idi. Görkəmli bankirə deyirdilər ki, 
“Qalib müəllim, nə əcəb bunu dəyişmirsi-
niz?” O da deyirdi ki, “Əsas o deyil ki, mə-
nim telefonum hansındandır, əsas odur ki, 
mən onunla hansı məsələləri həll edirəm”. 
Yəni, insanlar mahiyyətsiz dəb arxasınca 
qaçmasınlar, funksionallığı düşünsünlər 
ki, nəticədə öz pullarına, Azərbaycanın 
milli sərvətinə də qənaət edərək onu xari-
cə axıtmasınlar.
Mən bu proseslərə Azərbaycan dövləti-
nin münasibətini də bildirmək istəyirəm. 
Elektron ticarəti stimullaşdırmaq üçün 
Qərbdən təşviq güclüdür. Bəs, bizdə 
hansı addımlar atılır? Bir addımı mən 
deyim. Hazırda ticarət edərkən, nağd 
pulu ödəyərkən sahibkara pulun hamısı 
çatır. Amma elektron vasitə ilə, plastik 
kartla ödəyəndə, bank sahibkardan 2-3% 
komissiya tutur. Ticarət müəssisəsi, icti-
mai iaşə müəssisəsi, pulunun bir qismini 
itirir. Ona görə də sahibkarlar elektron 
ödənişdə maraqlı olmurlar.  Ona görə də 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Mə-
cəlləsinə builki dəyişikliklərdə nəzərdə 
tutulur ki, sahibkarın bank komissiyasına 
itirdiyi məbləğin bir hissəsi müqabilində 
ona vergi güzəşti tətbiq olunsun. Hesab 
edirəm ki, bu kimi addımların davamlı ol-
ması elektron ticarətimizə - milli rəqəm-
sal iqtisadiyyatımıza töhfələr verəcək.
Asif Həsənov: Mən də həmkarlarımın 
fikirlərinə qoşularaq bildirmək istə-
yirəm ki, elektron ticarət, ümumilikdə, 
ticarətdə forma və mahiyyəti dəyişir. Bu 

ticarətdə innovasiyalar var, burada lo-
kal prinsiplər dəstəklənmir, qorunmur. 
Məsələn, aqrar sektorda elektron ticarə-
tin təsiri Azərbaycan kəndinin mənafe-
yini nəzərə almır.
Elektron ticarət nəticəsində bəzi müqa-
yisələr diqqəti cəlb edir: burada yeni 
əmtəələrə əlçatanlıq artır, lakin iqtisadi 
struktur deqradasiyaya uğrayır. Yəni, 
biz asanlıqla dünyanın istənilən istehsal 
markasını əldə edə bilirik, eyni zaman-
da, yerli istehsaldan imtina edirik və s.
Qlobal işəgötürmə prinsipləri adı altın-
da, insanlar qısa vaxt ərzində uzun illər 
çalışdıqları iş yerlərindən imtina edirlər. 
Bu proses tez bir zamanda baş verir və 
məlum olur ki, elektron vasitə ilə onlar 
“yeni işə” daxil olub. Çox hallarda bu, 
ölkədə işsizlik faizini artırır. Bu həm də 
insanların inkişaf etmiş şəhərlərə axını-
nı sürətləndirir. Bundan sonra isə urba-

nizasiya problemi yaranır. Bu da hesab 
edirəm ki, bir istiqamət kimi qeyd edil-
məlidir. 
Daha sonra, elektron ticarətdə təklif iqti-
sadiyyatı üstün xarakter daşıyır. Hesab 
edirəm ki, burada Azərbaycanın milli iq-
tisadiyyatının gerçək üstünlükləri müt-
ləq nəzərə alınmalıdır. 
Vüqar Vəliyev: Düşünürəm ki, elekt-
ron ticarətin iqtisadi dəyişikliklərlə bağ-
lı təsirindən yaranan məsələlərə baxış 
hər iki tərəfdən olmalıdır: hansı müsbət 
və mənfi çalarları var. Bayaq Mahmud 
müəllimin də dediyi kimi,  Azərbay-
can bu sistemi artıq logistik imkanlar 
istiqamətində rellaşdırır. Bəli, qlobal 
texnologiyalaşma logistik imkanların 
artırılması proseslərini dəstəkləyir. Bu-
rada istehsalçıdan istehlakçıya çatdırıl-
ma məsələləri həll olunur. Məsələn, bu 
gün bizə İpək Yolu layihəsi nə dərəcədə 
böyük imkanlar yaradır. Asif müəllimin 
dediyi kimi, elə texnologiyalaşmanın 
kəndə gətirilməsi,  kənddəki insanların 
sosial həyatına təsiri prosesləri öyrənil-
məlidir.
Ziyad Səmədzadə: Sonda qeyd edim ki, 
cənab Prezident İlham Əliyev İKT sahə-
sinə də hər zaman çox böyük diqqət ayı-
rır. Elə bugünlərdə Bakı Ekspo Mərkə-
zində XXIV Azərbaycan Beynəlxalq 
Telekommunikasiya, İnnovasiya və 
Yüksək Texnologiyalar Sərgisi - “Baku-
tel-2018”-in  keçirilməsi də bunun əyani 
sübutudur. Sərgidə Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevlə yanaşı, birinci xa-
nım Mehriban Əliyeva iştirak etmişdir. 
Bütün bunlar isə onu göstərir ki, İKT 
dinamik sürətlə inkişaf edir və bu meyl 
davam edəcəkdir. Bizdə elə etməliyik ki, 
İKT-nin imkanlarından səmərəli istifadə 
etməklə milli iqtisadiyyatımızın rəqa-
bətqabiliyyətliliyini yüksəldək. 
Dəyirmi masada bu gün çox vacib bir 
məsələ müzakirə olundu. Sizin hər biri-
nizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox 
sağ olun. 
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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Yeni ilə daha aşağı faiz dərəcəsi 
ilə nağd kredit hədiyyəniz ol-
sun. Belə ki, qarşıdan gələn yeni 
ilimiz 2019 olsa da, AtaBank ha-
mıya 18%-dən başlayan kredit 
təklif edir.  Kreditin maksimal 
məbləği: 25 000 manat. 

Maksimal müddət: 36 ayadək. 
Faiz dərəcəsi: 18%-dən başlaya-
raq.
Əlavə olaraq götürdüyünüz kre-
ditin məbləğindən asılı olmaya-
raq Sizə VISA Electron ödəniş 
kartı da HƏDİYYƏ olunacaq!

Siz də bu ilin son hədiyyəsini 
AtaBank-dan ala bilərsiniz.
Bu ilin son hədiyyəsini qaçırma-
yın!
WhatsApp istifadəçiləri Ata-
Bank-ın WhatsApp əlavəsinə 
bağlı olan 050 9999136 telefon 
nömrəsinə yazaraq əlaqə ya-
radaraq kampaniya haqqında 
istənilən məlumatı operativ əldə 
edə bilərlər.
1993-cü ildən fəaliyyət göstərən 
“AtaBank” ASC 100% yerli 
kapitala malik, qabaqcıl tex-
nologiyalı universal Azərbay-
can bankıdır. Bank Bakıda və 
ölkənin müxtəlif regionlarında 
korporativ və fərdi müştərilərə 
tam xidmətlər spektrini təqdim 
edir.

Hazırda İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatı (İƏT) ölkələri arasın-
da ticarətin həcmi ildə 60 mil-
yard dollardır. 2025-ci ilədək 
bu rəqəm 120 milyard dollara 
çatmalıdır.
Trend-in məlumatına görə, 
bunu İƏT baş katibi Hadi Sul-
tanpur təşkilatın regional proq-
ramlaşdırma şurasının iclasının 
kluarlarında jurnalistlərə deyib.
Onun sözlərinə görə, dünya 
ticarətinin 7,7%-i İƏT-ə üzv 
ölkələrə məxsusdur.
H.Sultanpurun sözlərinə görə, 
proqrama əsasən qərara alınıb 
ki, hər il üzv ölkələr arasında 
ticarət təxminən 10 milyard 
dollar artsın. Bu məqsədə çat-
maq üçün isə lazımi mexanizm 

düşünmək lazımdır:
"Rüsumun azaldılması, fərqli 
investisiyaların genişləndiril-
məsi, ölkələrin özəl sektoru-
nun əməkdaşlığı üçün sadələş-
dirmələr, bazarların bir-birinə 
birləşdirilməsi İƏT-in ticarət 
anlaşması çərçivəsində icra 
olunmalıdır.
Baş katib deyib ki, nəqliyyat 
sahəsində İƏT-in önəmli və 

əsas proqramlarından biri üzv 
ölkələrin dəniz limanlarının 
quru limanlara birləşməsidir:
“Təşkilata üzv ölkələrdən 7-si 
qurudadır və dənizə çıxışı yox-
dur. Proqramımızda dəniz li-
manlarının quru limanlara bir-
ləşməsi, bu ölkələrə məhsulun 
əlavə xərc olmadan tranziti 
nəzərdə tutulur. İƏT-in birləşmə 
xətləri olan 5 dəmiryolu dəhlizi 
və 2 avtomobil yolu dəhlizinin 
investisiyaya ehtiyacı var”.
Qeyd edək ki, İƏT-in Tehranda 
keçirilən 4 günlük iclasında İran, 
Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan, 
Əfqanıstan, Tacikistan, Türkmə-
nistan, Qırğızıstan, Qazaxıstan 
və Özbəkistan nümayəndələri 
iştirak edirlər.

2018-ci il noyabr ayının 1-nə 
əhalinin banklardakı əmanət-
lərinin milli valyuta ekvivalen-
tində məbləği əvvəlki ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 11,8 faiz 
artaraq 8 milyard 140 milyon 
manat təşkil edib.
Trend-in məlumatına görə, 
əmanətlərin 63,5 faizi xarici, 
36,5 faizi isə milli valyutada 
qoyulub. Milli valyutada olan 
əmanətlər ötən ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən 1,4 dəfə, xa-

rici valyutada əmanətlər isə 1,6 
faiz artıb.
2018-ci il noyabr ayının 1-nə 
isə ölkənin bank və digər kre-
dit təşkilatlarının kredit portfe-
li milli valyuta ekvivalentində 
12 milyard 281,3 milyon ma-
nat təşkil edib, onun 9 milyard 
779,1 milyon manatı uzunmüd-
dətli kreditlər olub. Ödəmə 
vaxtı keçmiş kreditlərin məb-
ləği ümumi kredit portfelinin 
13,8 faizini təşkil edib.

Fransanın iqtisadiyyat naziri 
Bruno Le Maire keçirdiyi mət-
buat konfransında, Google, 
Apple, Facebook, Amazon kimi 
şirkətlərin Fransadakı gəlirlə-
rinə 1 Yanvar 2019-cu il tarixin-
dən vergi qoyulacağını deyib.
Le Maire bu miqdarın 500 mil-
yon avroya çatdığını bildirib.
Le Maire internet nəhəngləri-
nin Avropa Birliyi üzvü olan 
ölkələrdə əldə etdikləri gəlir-
lərə də vergi qoyulması üçün 
işlər aparıldığını söyləyib.

Fransa Prezidenti Emmanu-
el Macron keçən il sentyabrda 
verdiyi açıqlamada, beynəlxalq 
internet şirkətlərinin, AB üzvü 
olan ölkələrdə əldə etdikləri gə-
lirlərinə vergi qoyulması lazım 
olduğunu bildirərək, "Oyunun 
qaydalarına uyğun gəlməyən 
internet nəhənglərinə dair daha 
təsirli tədbirlər istəyirik", - de-
mişdi.
 Google, Apple, Facebook və 
Amazon kimi şirkətlər gəlir-
lərini əldə etdikləri ölkədə de-

yil, daha aşağı vergi ödədiklə-
ri ölkədə bəyan etdikləri üçün 
tənqid edilir.

Dekabrın 18-də Azər-
baycan Respublikası-
nın Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafı-
na Dövlət Dəstəyi Fon-
dunun Müşahidə Şu-
rasının növbəti iclası 
keçirilib. Müşahidə 
Şurasının sədri Həsən 
Həsənov iclası giriş 
sözü ilə açaraq gün-
dəlik barədə məlumat 
verib:
1. Fondun 2019-cu 
ilin ı rübü üçün KİV 
layihələrinin maliy-
yələşdirilməsi ilə bağ-
lı müsabiqə elanının 
müzakirəsi və təsdiqi;
2. Cari məsələlər.
Şuranın sədri Həsən 
Həsənov gündəlikdə-
ki birinci məsələ barə-
də məlumat vermək 
üçün sözü Fondun ic-
raçı direktoru Vüqar 

Səfərliyə verib. İcraçı 
direktor V.Səfərli yeni 
dövrün tələblərindən 
irəli gələrək müsabiqə 
qaydalarında müəy-
yən əlavə və dəyişiklik-
lərin edilməsi zərurəti 
ilə əlaqədar KİV-ə ma-
liyyə yardımının 6 ay 
deyil, 3 ay müddətinə 
ayrılmasını təklif edib. 
V.Səfərli həmçinin bil-
dirib ki, yeni qayda-
lar hazır olana qədər 
qəzetlər müsabiqəyə 
sənədləri mövcud şərt 

və meyarlar əsasında 
təqdim edəcəklər. 
İcraçı direktor 2019-cu 
ilin I rübü üzrə KİV-ə 
maliyyə yardımı mü-
sabiqəsinin dekabrın 
19-dan 27-dək "Azər-
baycan Respublikasın-
da kütləvi informasiya 
vasitələrinin inkişafına 
Dövlət Dəstəyi Kon-
sepsiyası" əsasında 19 
istiqamət üzrə keçirilə-
cəyini bildirib.
Müşahidə Şurasının 
üzvləri müzakirə olu-

nan məsələ ilə bağlı 
rəy və təkliflərini bil-
diriblər. Şuranın sədri 
Həsən Həsənov, sədr 
müavini İlqar Hüsey-
nov, üzvlərdən - Cə-
maləddin Quliyev, 
İntiqam Hümbətov, 
Əvəz Rüstəmov, Ra-
sim Həsənov və Ayaz 
Mirzəyev çıxış edərək 
Fondun maliyyə yar-
dımı müsabiqələrinin 
çap mediasının mad-
di-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi 
baxımından əhəmiy-
yətini qeyd ediblər. 
Daha sonra müsabiqə 
elanı səsə qoyularaq 
təsdiq edilib.
Cari məsələlərin mü-
zakirəsi zamanı icraçı 
direktor Vüqar Səfər-
li Fondun perspektiv 
fəaliyyət istiqamətləri 
barədə məlumat verib.


