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Bütün Azərbaycan vətəndaşlarını 
Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Yeni il 

bayramı münasibətilə ürəkdən 
təbrik edir, hər bir Azərbaycan ailəsinə 

xoşbəxtlik arzulayır.

Əziz həmvətənlər!
Hörmətli soydaşlar!
Milli birliyimizin rəmzi kimi 
hər il geniş qeyd etdiyimiz 31 
Dekabr - Dünya Azərbaycanlı-
larının Həmrəylik Günü müna-
sibətilə sizi səmimi qəlbdən sa-
lamlayır, hamınıza xoşbəxtlik 
və əmin-amanlıq arzulayıram.
Ümummilli lider Heydər Əliye-
vin azərbaycançılıq ideyalarını 
yaşadan müstəqil dövlətimiz 
milli həmrəyliyin gücləndiril-
məsinə xüsusi əhəmiyyət verir, 
dünya azərbaycanlılarının mə-
dəni-mənəvi birliyinin daha da 
möhkəmləndirilməsi ilə bağlı 
ardıcıl tədbirlər həyata keçirir. 
Biz xarici ölkələrdə məskunlaş-
mış həmvətənlərimizin doğma 
Azərbaycanla əlaqələrinin də-
rinləşdirilməsi və ümummilli 
məsələlərin həllində yaxından 
iştirakının təmin edilməsi is-
tiqamətində irəli sürülən səmə-
rəli təşəbbüslərə hər zaman 

dəstək veririk. 2018-ci il xalqı-
mızın tarixində şərəfli yer tutan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tinin 100 illiyinin geniş şəkildə 
keçirilməsi ilə yaddaşlarda qa-
lacaqdır. Belə əlamətdar yubi-
leyin təntənə ilə qeyd edilməsi 
həmvətənlərimizin qəlbində 
azadlıq və istiqlal duyğularını, 
ölkəmizin zəngin tarixi ilə haqlı 
iftixar hissini daha da güclən-
dirir. Bu gün əminliklə demək 
olar ki, 100 il əvvəl mühacir hə-
yatı yaşamağa məcbur olmuş 
Cümhuriyyət qurucularının və 
onların varislərinin Azərbayca-
nı müstəqil və qüdrətli dövlət 
kimi görmək arzuları artıq xoş 
gerçəkliyə çevrilmişdir.
Dünyada gedən mürəkkəb ge-
osiyasi proseslərə, müharibə və 
silahlı qarşıdurmalara, qaçqın 
və məcburi köçkün problem-
lərinə, qlobal iqtisadi çətinlik-
lərə baxmayaraq, Azərbaycan 
Respublikası qarşıya qoyduğu 

böyük məqsədlərə doğru inam-
la irəliləyir. Ölkəmizin sosi-
al-iqtisadi sahədə əldə etdiyi 
uğurların nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilməsi bunu bir 
daha əyani surətdə sübut edir. 
Dünya Bankının “Doing Busi-
ness 2019” hesabatında Azər-
baycan ötən illə müqayisədə 

32 pillə irəliləyərək 190 ölkə 
arasında 25-ci yerdə qərarlaş-
mış, 10 ən islahatçı dövlət siya-
hısına daxil edilmişdir. Ölkə-
mizin təşəbbüsü və yaxından 
iştirakı ilə irimiqyaslı transmilli 
layihələr uğurla icra olunmuş-
dur. 2018-ci ildə Avrasiyanın 
enerji xəritəsinin zənginləşmə-
sində mühüm rol oynayan “Cə-
nub Qaz Dəhlizi”nin və onun 
tərkib hissəsi olan TANAP 
boru kəmərinin istifadəyə ve-
rilməsi, həmçinin Ələt-Astara 
magistral avtomobil yolunun 
açılışı ilə Azərbaycan ərazisin-
də “Şimal-Cənub” beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizi layihəsi üzrə 
bütün işlərin başa çatdırılması 
dövlətimizin iqtisadi potensia-
lının artması, regionun tranzit 
və logistika mərkəzinə çevril-
məsi, geoiqtisadi mövqeyinin 
güclənməsi baxımından xüsu-
si əhəmiyyət daşıyır. Cari ildə 
həm də növbəti telekommuni-

kasiya peyki “Azerspace-2”nin 
orbitə buraxılması respublika-
mızın müasir rabitə və infor-
masiya texnologiyaları sahə-
sində qazandığı nailiyyətlərin 
bariz təzahürüdür.
Ölkəmiz inkişaf etdikcə, daha 
qlobal xarakterli vəzifələri həll 
etmək imkanları da artır. Qarşı-
mızda Ermənistanın hərbi təca-
vüzü nəticəsində işğal edilmiş 
torpaqlarımızın azad olunması 
kimi taleyüklü vəzifə dayanır. 
Azərbaycan pozulmuş ərazi 
bütövlüyünün bərpası yolunda 
ardıcıl və məqsədyönlü siyasət 
həyata keçirir. Soydaşlarımız 
da, öz növbəsində, yaşadıq-
ları ölkələrin yüksək dairələ-
rinin və nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatların diqqətinin Ermə-
nistan-Azərbaycan Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin ədalətli 
həllinə yönəldillməsində, tarixi 
həqiqətlərin geniş ictimaiyyətə 
çatdırılmasında fəallıq nüma-

yiş etdirməlidirlər. Azərbayca-
nın inkişafı və dünya birliyində 
mövqeyini möhkəmləndirmə-
si üçün hər bir həmvətənimiz 
ümummilli məqsədlər ətrafın-
da sıx birləşməli, diaspor təşki-
latlarının fəaliyyəti daha çevik 
əlaqələndirilməlidir. Əminəm 
ki, dünyanın hansı guşəsində 
yaşamasından asılı olmayaraq, 
bütün soydaşlarımız və həm-
vətənlərimiz bu prinsiplərə 
əsaslanaraq qarşıdakı illərdə 
də üzərlərinə düşən vəzifələrin 
yerinə yetirilməsində qüvvə və 
bacarıqlarını əsirgəməyəcəklər.
Sizi Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü münasibətilə 
ürəkdən təbrik edir, hər biri-
nizə səadət, firavanlıq və işləri-
nizdə uğurlar diləyirəm!
Bayramınız mübarək olsun!

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Bakı şəhəri, 
25 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dekab-
rın 26-da Bakı şəhəri Dairəvi avtomobil yolunu 
Şərifzadə küçəsi ilə birləşdirən yeni yolun, həm-
çinin Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin Yasamal 
yaşayış kompleksinin açılışında iştirak ediblər.
Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı ərazidə 
ümumi sahəsi 15,4 hektar olacaq yeni yaşayış 
kompleksinin təməlini qoyublar.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva Yasamal rayonu ərazi-
sində yenidən qurulan parkda yaradılan şəraitlə 
tanış olublar.

Dekabrın 21-də Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvləri Dün-
ya Bankının nümayəndələri ilə görüşüblər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə çıxış edən 
komitə sədri Ziyad Səmədzadə Dünya Bankı ilə 
Azərbaycan arasında çox sıx və faydalı əmək-
daşlıq əlaqələrinin olduğunu, bu münasibətlərin 
ildən-ilə genişləndiyini xüsusi qeyd edib. Bildiri-
lib ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən 
sonra beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin qurul-
masına xüsusi önəm verib. 
Ziyad Səmədzadə qeyd edib ki, ölkəmizdə iqtisa-
di islahatların qanunvericilik bazası kifayət qədər 
təkmildir. Bu qanunlar hazırlanarkən həm Dünya 
Bankının, həm digər beynəlxalq təşkilatların töv-
siyələri nəzərə alınıb. Eyni zamanda, Dünya Ban-
kının və ölkəmizin milli maraqları nəzərə alın-
maqla bir sıra normativ aktlar qəbul edilib. 
Bu gün Azərbaycanın dünya miqyasında etibarlı 
tərəfdaş ölkə kimi tanındığını qeyd edən Ziyad 
Səmədzadə ölkəmizin təşəbbüsü ilə həyata keçi-
rilən irimiqyaslı layihələr barədə məlumat verib. 

Ziyad Səmədzadə Azərbaycan iqtisadiyyatının 
şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı 
istiqamətində görülən işlərdən danışaraq qeyd 
edib ki, Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi 
islahatların əsas xəttini qeyri-neft sektorunun in-
kişafı, innovativ iqtisadiyyatın qurulması təşkil 
edir. 
Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə menece-
ri Navid Həsən Naqvi ölkəmizin müstəqilliyini 
bərpa etdikdən sonrakı dövr ərzində çox bö-
yük uğurlar əldə etdiyini bildirib. O qeyd edib 
ki, Dünya Bankı Azərbaycanla əməkdaşlıqdan 
məmnundur. 
Görüşdə Dünya Bankının Azərbaycanda səhiy-
yə sistemi, Mingəçevirdə və Yevlaxda icbari tibbi 
sığorta ilə bağlı pilot layihə haqqında hesabatla-
rının təqdimatları olub. Qeyd edilib ki, Azərbay-
canda səhiyyə sahəsində çox böyük nailiyyətlər 
əldə edilib. Mingəçevir və Yevlaxda icbari tibbi 
sığorta ilə bağlı pilot layihə insanların tibbi yar-
dım üçün ödədiyi məbləğin xeyli azalmasına sə-
bəb olub. 
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Dekabrın 24-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva “Bakı Ağ 
Şəhər”də 110 kilovoltluq “Ağ 
Şəhər-2” və “Bakıxanov” ya-
rımstansiyalarının, Birinci Fəv-
varələr küçəsinin açılışında, 
eləcə də “Ağ Şəhər” piyada kör-
püsünün və Zaman meydanı-
nın təməlqoyma mərasimində 
iştirak ediblər, tikintisi yekun-
laşan Fəvvarələr Meydanı Parkı 
ilə tanış olublar.
Əvvəlcə dövlətimizin başçısı 
“Ağ Şəhər-2” yarımstansiyası-
nın açılışını etmişdir.
“Azərişıq” ASC-nin sədri və-
zifəsini icra edən Vüqar Əhmə-
dov dövlətimizin başçısına mə-
lumat vermişdir ki, “Ağ Şəhər” 
layihəsinin keyfiyyətli və daya-
nıqlı elektrik enerjisi ilə təchiz 
olunması istiqamətində komp-
leks tədbirlər həyata keçirilir. 
“Ağ Şəhər” layihəsinin elektrik 
təchizatı üzrə qoyuluş gücü 250 
meqavat təşkil edir və layihə 
çərçivəsində 110 kilovoltluq 4, 
həmçinin 35 kilovoltluq 46 ya-
rımstansiyanın tikintisi nəzər-
də tutulur. Artıq 110/35/10 ki-

lovoltluq 100 meqavoltamper 
gücündə “Ağ Şəhər-2” yarıms-
tansiyasının inşası yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, “Azərişıq” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin bütün 
yeni inşa olunan qapalı tip-
li yarımstansiyaları kimi, “Ağ 
Şəhər-2” yarımstansiyasının da 
memarlıq görünüşü, texniki və 
texnoloji sahələri xüsusi layihə 
əsasında yaradılıb. 
“Ağ Şəhər-2” yarımstansiyası 
vasitəsilə 75 min əhali abonen-
tinin elektrik təchizatı həyata 
keçiriləcək. 
Həmçinin ərazidə yeni inşa 
olunan sosial obyektlər, otel-
lər, əyləncə kompleksləri, Ağ 
Şəhər bulvarı, yeni layihələn-
dirilən tikinti obyektləri, yaşa-
yış kompleksləri “Ağ Şəhər-2” 
yarımstansiyası vasitəsilə ener-
ji ilə təchiz olunacaq. “Ağ Şə-
hər-2” yarımstansiyası ilə ya-
naşı, layihə çərçivəsində “Bakı 
Ağ Şəhər”də 35/0,4 kilovoltluq 
yeddi yarımstansiya da inşa 
edilib.
Sonra Prezident İlham Əliyev 
məsafədən idarə olunan SCA-
DA dispetçer sistemi vasitəsilə 
“Ağ Şəhər-2” yarımstansiyasını 

və 110/35/10 kilovoltluq “Ba-
kıxanov” yarımstansiyasını işə 
salmışdır.
Dövlətimizin başçısına mə-
lumat verilmişdir ki, ötən əs-
rin 70-ci illərinin ortalarında o 
dövrün elektrik enerjisi tələba-
tına uyğun tikilərək istifadəyə 
verilən 110/35/10 kilovoltluq 
“Bakıxanov” yarımstansiyası-
nın köhnə avadanlıqları müasir 
tələblərə cavab vermədiyindən 
və istismar müddətini bitirdi-
yindən tamamilə yenidən qu-
rulub.
Sonra Birinci Fəvvarələr küçəsi-
nin açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Avtomobil Yolla-
rı Dövlət Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri Saleh Məmmə-
dov dövlətimizin başçısına mə-
lumat vermişdir. 
Prezident İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva 
tikintisi yekunlaşan Fəvvarələr 
Meydanı Parkı ilə tanış olmuş-
lar.
Daha sonra Prezident İlham 
Əliyev və birinci xanım Meh-
riban Əliyeva Ağ Şəhər piyada 
körpüsünün və Zaman meyda-
nının təməlini qoymuşlar.

27 dekabr 2018-ci il - 9 yanvar 2019-cu ill

Dekabrın 24-də Abşeron rayo-
nunun ərazisində 1000 məcbu-
ri köçkün ailəsi üçün salınmış 
yeni yaşayış kompleksi istifa-
dəyə verilib.
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva 
mərasimdə iştirak ediblər.
Qaçqınların və Məcburi Köç-
künlərin İşləri üzrə Dövlət Ko-
mitəsinin sədri Rövşən Rzayev 
görülən işlərlə bağlı məlumat 
verdi. Bildirildi ki, Prezident 
İlham Əliyevin 2011-ci ildə 
imzaladığı Sərəncama əsasən, 
Sumqayıt şəhəri ərazisində-
ki yataqxanalarda müvəqqəti 
məskunlaşmış 2900 məcburi 
köçkün ailəsi üçün çoxmərtə-
bəli binalardan ibarət yeni ya-
şayış məhəlləsinin tikilməsi 
qərara alınıb. Məhəllənin sa-
lınması üçün 50 hektar torpaq 
sahəsi ayrılıb. Birinci mərhələ-
də 1000 ailənin yerləşdirilməsi 
üçün 17,5 hektar torpaq sahə-
si istifadə edilib. Yeni yaşayış 
məhəlləsinin layihələndiril-

məsi və tikintisi Məcburi Köç-
künlərin Sosial İnkişaf Fondu 
tərəfindən həyata keçirilib. 
Kompleksin inşasına bu ilin 
martında başlanılıb və tikinti 
işləri yüksək səviyyədə həya-
ta keçirilib. Layihə üzrə 23-ü 
42, biri isə 35 mənzilli olan 7 
mərtəbəli yaşayış binası inşa 
olunub. Məktəb və uşaq bağça-
sının daxil olduğu yeni yaşayış 
kompleksində digər zəruri inf-
rastruktur obyektləri - klub-ic-
ma mərkəzi, həkim məntəqəsi, 
ATS binası tikilib, istirahət par-
kı salınıb, uşaq meydançaları 
yaradılıb.
Dövlətimizin başçısına məlu-
mat verilmişdir ki, bu yaşayış 
kompleksi ölkə üzrə məcburi 
köçkünlər üçün salınan sayca 
101-ci şəhərcikdir.
Sonra dövlətimizin başçısı və 
birinci xanım uşaq bağçasında 
yaradılan şəraitlə tanış olmuşlar. 
Qeyd edək ki, 2007-ci ildə ölkə-
dəki 12 çadır düşərgəsinin ləğv 
edilməsi ilə başlanan proses 
nəticəsində qaçqın və məcburi 

köçkünlər üçün indiyədək 3,5 
milyon kvadratmetr yaşayış 
sahəsi olan müasir qəsəbələr və 
çoxmərtəbəli binalardan ibarət 
yaşayış kompleksləri salınıb. 
İlin sonuna qədər evlərlə, mən-
zillərlə təmin edilmiş məcburi 
köçkünlərin sayı 300 minə ça-
tacaq. Bu da 53 min 500 ailə və 
ya 300 min qaçqın və məcburi 
köçkün deməkdir. Ümumilik-
də bu kateqoriyadan olan in-
sanların sosial problemlərinin 
həlli üçün indiyədək 7,1 mil-
yard manat vəsait xərclənib. 
Məcburi Köçkünlərin Sosial İn-
kişaf Fondu tərəfindən 24 min 
məcburi köçkünə 14,8 milyon 
manat məbləğində mikrokre-
dit, İqtisadiyyat Nazirliyinin 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 
tərəfindən isə 2 min 74 məcburi 
köçkün sahibkara 44,3 milyon 
manat güzəştli kredit verilib. 
Sonra Prezident İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əli-
yeva məcburi köçkünlərlə gö-
rüşmüşlər. Dövlətimizin başçı-
sı görüşdə çıxış etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev “Rossiya-24” 
telekanalına müsahibə vermişdir. 
O, 2018-ci ilin Azərbaycan üçün 
siyasi-iqtisadi yekunlarını müsbət 
qiymətləndirərək bildirmişdir ki, 
bütövlükdə il ölkə üçün uğurlu ol-
muş, Xəzər dənizinin hüquqi sta-
tusunun nizamlanması haqqında 
Konvensiya imzalanmışdır: “Biz 
xeyli ikitərəfli görüşlər keçirmişik, 
beynəlxalq təşkilatlar daxilində fəal 
iştirak etmişik. Qoşulmama Hərə-
katının üzvü olan ölkələrin xarici 
işlər nazirləri səviyyəsində Bakıda 
beynəlxalq forum keçirilib. Gələn 
il Sammit keçiriləcək və Azərbay-
can gələn il bu iri beynəlxalq təşki-
lata rəhbərlik edəcək. Daxili-siyasi 
proseslər nöqteyi-nəzərindən ölkə 
uğurla inkişaf edib. Həmişəki kimi 
iqtisadi islahatlara böyük əhəmiy-
yət vermişik. Fikrimcə, 2018-ci il 
bu cəhətdən çox mühüm il olub. 

Demək kifayətdir ki, Dünya Bankı-
nın “Doing Business” hesablamala-
rına görə, bu il ərzində Azərbaycan 
32 pillə irəliləyərək dünyada 25-ci 
yeri tutub. Yəni, bu, o deməkdir ki, 
biznesin asanlaşdırılması, şəffaflıq, 
sahibkarlığa dəstək istiqamətində 
aparılan islahatlar yaxşı nəticələr 
verir. Bu, əlbəttə ki, investisiya rey-
tinqimizi yüksəldir. Bu il biz 10 mil-
yard dollar investisiya cəlb etmi-
şik. Bu, sərmayədarlarda əminlik 
yaradır, bizim islahatlar siyasətini 
davam etdirməkdə qətiyyətimizi 
də nümayiş etdirir. İnflyasiya 2 fa-
izdən bir qədər çox olub. Əhalinin 
gəlirləri 9 faizdən çox artıb. Biz 
valyuta ehtiyatlarımızı artırmışıq, 
ümumi daxili məhsulun 20 faizi qə-
dər olan xarici borcu məqbul səviy-
yədə saxlamışıq. Yaxın illər üçün 
xarici borcun ümumi daxili məh-
sulun 10 faizə qədəri səviyyəsində 
saxlanılması üçün strategiya hazır-

lanıb. Bizim valyuta ehtiyatlarımız 
xarici borcumuzdan, demək olar ki, 
5 dəfə artıqdır. Yəni, əgər istəsək, 
bütün borclarımızı azı bir il ərzində 
ödəyə bilərik. Yəni, makroiqtisadi 
vəziyyət sabitdir. Biz xeyli sosial 
məsələləri həll etmişik”. 
“Mən bu ilin əlamətdar hadisələ-
rindən biri kimi orbitə üçüncü 
peykin buraxılmasını qeyd edər-
dim. Azərbaycan artıq beynəlxalq 
kosmik klubun fəal üzvüdür. Bi-
zim artıq üç peykimiz var. Bu da 
bizim niyyətlərimizdən və uğurla-
rımızdan xəbər verir”.
Müsahibədə Rusiya ilə münasi-
bətlərə toxunan İlham Əliyev vur-
ğulamışdır ki, bu il Rusiya-Azər-
baycan münasibətləri çox sürətlə 
inkişaf edib. Biz əmtəə dövriyyə-
sinin artırılması məsələsinə çox 
ciddi yanaşmışıq. Qarşılıqlı fəa-
liyyətin müxtəlif istiqamətlərinin 
inkişafı üzrə yol xəritələri işlənib 
hazırlanıb. Mən şadam ki, bu gün 
həm Azərbaycan, həm də Rusiya 
sərmayədarları ölkələrimizin iqtisa-
diyyatına investisiya qoyurlar. Bir-
gə istehsalatlar yaradılması, əmtəə 
dövriyyəsinin artırılması üçün çox 
güzəştli şərait yaradılır. Rusiya 
bankları böyük həcmdə, yüz mil-
yon dollarla Azərbaycanın mühüm 
sənaye layihələrini maliyyələşdirir. 
Bu, bizim münasibətlərin, həm də 
Azərbaycanın məhz elə ölkə olma-
sının göstəricisidir ki, burada bank-
lar pul itirməkdən qorxmur. 
Gələcək 2019-cu il üçün planlara 
toxunan İlham Əliyev bu yaxınlar-

da Moskvada Rusiya-Azərbaycan 
Hökumətlərarası Komissiyasının 
növbəti iclasının keçirildiyini, bu 
il həm də Rusiya və Azərbaycan 
prezidentlərinin iştirakı ilə Bakıda 
Rusiya-Azərbaycan Regionlarara-
sı Forumunun keçirildiyini qeyd 
edib. “Bu ölkələrimiz arası əmək-
daşlığın, Rusiyanın regionları ilə 
fəal qarşılıqlı fəaliyyətin və onlarla 
ticari-iqtisadi münasibətlərin qu-
rulmasının mühüm istiqamətidir. 
Düşünürəm ki, ikitərəfli ticarətə 
bizim birgə nəqliyyat təşəbbüs-
lərimiz ciddi təkan verəcək. Şi-
mal-Cənub layihəsi artıq reallaşır. 
Təkcə bu il biz Azərbaycan vasitə-
silə Rusiyadan və Rusiyaya tran-
zitin on dəfə artdığını görürük, o 
cümlədən bizim yükgöndərənlər 
bu nəqliyyat arteriyasından fəal 
istifadə edirlər”, - deyə dövlət baş-
çısı bildirmişdir.
Cənub Qaz Dəhlizinin açılması 
Sizin üçün nə demək idi? Sualına 
Dövlət başçısı belə cavab vermişdir:
“Biz enerji layihələrimizi hələ 
2000-ci ilin əvvəllərində neft-qaz 
kəmərlərinin tikintisi ilə həyata 
keçirməyə başlamışıq. Çünki dün-
ya bazarlarına çıxmaq üçün biz 
mütləq infrastruktur qurmalı idik. 
Bizim açıq okeana çıxmaq imka-
nımız yoxdur. “Cənub Qaz Dəh-
lizi” layihəsi bu ilin mayında rəs-
mən işə düşüb. Bu, özündə dörd 
mühüm müstəqil layihəni birləş-
dirən layihədir. Bu, iri “Şahdə-
niz” qaz-kondensat yatağının iş-
lənilməsi və inteqrasiya olunmuş 

üç qaz kəmərinin tikintisidir. Bu 
gün bu layihənin dörd seqmentin-
dən üçü artıq reallaşıb və mayda 
Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açı-
lışından sonra iyunda TANAP la-
yihəsinin açılışı oldu. Beləliklə, biz 
Türkiyə, daha sonra isə Avropa 
bazarlarına daha böyük həcmdə 
qaz nəql edəcəyik. Bu da bizim si-
yasətimizin davamıdır, çünki hələ 
2007-ci ildə biz Bakıdan Türkiyə-
nin Ərzurum şəhərinə qədər qaz 
kəməri açmışıq və Türkiyə bazarı-
na qaz ixracatçısıyıq. 
Cənub Qaz Dəhlizi bizə Türkiyə 
bazarına qazın ixracını iki dəfə ar-
tırmağa, eləcə də Türkiyənin ətra-
fındakı ölkələrin bazarlarına, sonra 
isə Qərbi Avropaya çıxmağa imkan 
verəcək. Bu, bizə böyük qaz po-
tensialımızı reallaşdırmaq imkanı 
verəcək, xəzinəmizə milyardlarla 
dollar gətirəcək. Bu, artıq on min-
lərlə iş yeri yaradıb və əlbəttə ki, 
Avrasiyanın tamamilə yeni enerji 
xəritəsini yaradır. Azərbaycanın, 
Rusiyanın və Türkiyənin bu is-
tiqamətdə səylərini birləşdirməsi 
bizə nəinki planlarımızı tamamilə 
reallaşdırmağa, maraqlarımızı tə-
min etməyə imkan verəcək, həm 
də enerji ehtiyatlarımızın və nəq-
liyyatın inkişafı baxımından çox 
gözlənilən siyasət deməkdir”.
İlham Əliyev müsahibəsində bu 
gün Azərbaycanda rus dilinə bö-
yük hörmət və cəmiyyətdə tələbat 
olduğunu vurgulamış, rus dilini 
bilməyi həm də bizim tarixi əlaqələ-
rimizə hörmət əlaməti hesab etdi-

yini bildirmişdir. Cənab Prezident, 
Siz 2019-cu ildən nə gözləyirsiniz? 
Hansı hadisələrin Azərbaycanın 
həyatında, bizim ölkələrin həya-
tında mühüm rol oynayacağını 
güman edirsiniz? Nəyi həll etmək 
istərdiniz? suallarını dövlət başçısı 
belə cavablandırmışdır: 
“Mən əminəm ki, 2019-cu ildə ölkə-
miz daha da inkişaf edəcək. Həyata 
keçirdiyimiz islahatların artıq xeyli 
hissəsi özünü 2019-cu ildə göstərə-
cək. Biz Azərbaycan iqtisadiyyatının 
transformasiyası prosesini bitiririk. 
Buna görə də düşünürəm ki, iqti-
sadi inkişaf cəhətdən bütün plan-
lar reallaşdırılacaq. Dövlət büdcəsi 
də artıq qəbul olunub. O, həmişəki 
kimi sosialyönümlüdür. Buna görə 
də bütün sosial proqramlar həya-
ta keçiriləcək. Biz gələn il məcburi 
köçkünlər və qaçqınlar üçün 4 min-
dən çox mənzil, Ermənistanla Azər-
baycan arasında müharibə zamanı 
həlak olanların ailələri üçün 800-
dən çox mənzil istifadəyə verməyi 
də nəzərdə tutmuşuq. Yəni, bizim 
iqtisadiyyatımızın sosial yönümü 
çox əhəmiyyətli olacaq.
Düşünürəm ki, 2019-cu ildə Azər-
baycanı beynəlxalq nəqliyyat mərkə-
zinə çevirmək üçün də mühüm 
addımlar atılacaq. Ümid edirik ki, 
2019-cu ildə Ermənistan-Azərbay-
can Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
nizamlanması işində də müsbət irə-
liləyişlər olacaq”. Prezident İlham 
Əliyev Yeni il ərəfəsində rusiyalılara 
ən xoş arzularını çatdırmış, sülh, 
uğur və xoşbəxtlik diləmişdir.
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Məlum olduğu kimi, uzun müzakirələrdən 
sonra Milli Məclis ölkənin ali maliyyə 
sənədi olan 2019-cu ilin “Dövlət büdcəsi 
haqqında” qanun layihəsini qəbul etdi. 
Bəs, büdcədə hansı istiqamətlər prioritet 
vəzifə kimi qarşıya qoyulur? Büdcə gələn 
ildə görüləcək işləri necə xarakterizə edir 
və hansı istiqamətlər üzrə maliyyə və-
saiti ayrılacaq? Dekabrın 4-də AzTv ka-
nalında efirə gedən “Günün nəbzi” veri-
lişində maliyyə naziri Samir Şərifov və 
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq komitəsinin sədri, akademik 
Ziyad Səmədzadə  ilə məhz bu məsələlər 
ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. 
Bunu oxuculara təqdim edirik:
Aparıcı (Rövşən Raqifoğlu): Samir müəl-
lim, istərdim ilk sualı sizə ünvanlayım. 
Büdcə faktiki olaraq gələn ilin fəaliyyət 
xəritəsidir, strateji vəzifələri özündə eh-
tiva edən mühüm sənəddir. Odur ki, 
məsələyə öncə ümumi yanaşaq. Gələn ilin 

dövlət büdcəsi postneft dövründə ölkə iq-
tisadiyyatının inkişafını necə xarakterizə 
edir, qarşıya hansı vəzifələri qoyur, büd-
cədə hansı istiqamətlər prioritet vəzifələr 
olaraq qaldırılır? 
Samir Şərifov: İlk növbədə, onu qeyd et-
məliyəm ki, hər oxunuş zamanı qaldırılan 
məsələlər hökumət tərəfindən öyrənilib 
və bunun əsasında qaldırılan məsələlə-
rin həlli yolları da tapılıb. Bütün bunlar 
isə məhz bu sənəddə öz əksini tapmışdır. 
Ona görə də ilkin təqdim olunmuş büdcə 
sənədinə nisbətən biz daha irihəcmli büd-
cə qəbul etmişik. 
Ümumiyyətlə, qeyd etməliyəm ki, növ-
bəti il üçün hazırlanmış dövlət büdcəsi 
Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi 
əsas vəzifə və funksiyaların tam maliyyə 
təminatını yaradır və bununla da Azər-
baycan dövlətinin öz vətəndaşlarına dair 
həyata keçirdiyi əksər proqramlar, sosi-
al təminatlar, sosial imtiyazlar öz həllini 
dövlət büdcəsində tapmışdır. 
Bu, onunla bağlıdır ki, biz öz neft gəlir-
lərimizi daha intizamlı qaydada xərc-
ləmək niyyətindəyik. Digər tərəfdən, biz 
onu qeyd etməliyik ki, neft gəlirləri artan 
zaman istər-istəməz müəyyən əlavə ehti-
yaclar yaranır, dövlət xərcləri artır. Büdcə 
üçün ən böyük üstünlük ondan ibarətdir 
ki, biz artıq həm xərclərimizi, həm də gə-
lirlərimizi uzunmüddətli proqnozlaşdı-
rırıq və bu çərçivədə öz proqramlarımızı 
bunlara uyğunlaşdıra bilirik. 
Digər tərəfdən bu, makroiqtisadi sabitlik 
üçün vacib amildir, çünki istər-istəməz 
dövlətin xərclədiyi vəsait və yaxud dövlə-
tin iqtisadiyyata təklif etdiyi pul vəsaitləri 
maliyyə bazarlarında müəyyən proses-
lərə səbəb olur. Bu proseslər hansılardır? 
İlk növbədə, neft gəlirlərimiz – bunlar, 
əsasən, xarici valyutada, yəni dollarla 
mədaxil olur və şübhəsiz ki, hökumət 
öz neft dollarını bazarda sataraq, bunun 
müqabilində manat alır və öz xərclərini 
maliyyələşdirir. Amma xarici valyutanın 
bazara təklifi məsələsi də çox vacib göstə-
ricidir. Çünki bazara daha çox valyuta 
təklif etdiyi təqdirdə, orada onun alıcıla-
rı olmaya bilər və nəticə etibarilə manat 
möhkəmlənməyə başlayır. Alıcı olmadığı 
təqdirdə həmin valyutanın, yəni dolların 
qiyməti düşür və manatın da məzənnəsi 
artır. Burada xarici valyuta artıq bir əmtəə 

növüdür. Digər tərəfdən bu valyutanı, 
məsələn, ölkənin Mərkəzi Bankı aldığı təq-
dirdə o, bazara daha çox pul kütləsi təklif 
edir. Çünki Mərkəzi Bank faktiki olaraq 
valyutanı alaraq, əlavə manat emissiyasını 
həyata keçirir və bu manat emissiyası da 
Mərkəzi Bank tərəfindən tənzimlənməli-
dir, yəni bazarda artıq izafi likvidlik olma-
sın və balans yaransın. . Son illər ərzində 
aparılan siyasət məhz həmin makroiqtisa-
di balansın qorunması, saxlanması, eyni 
zamanda, iqtisadi artım üçün lazım olan 
təkanların verilməsi üzərində qurulur.
Aparıcı: Gəlin, biz qarşıdan gələn il üçün 
büdcənin prioritet vəzifələrini ayrı-ayrı 
istiqamətlər üzrə nəzərdən keçirək. Ziyad 
müəllim, Prezident İlham Əliyev dəfələrlə 
bildirib ki, qeyri-neft sektoru bizim üçün 
prioritet vəzifədir və biz bu gün postneft 
dövründə yaşayırıq. Bu gün qeyri-neft 
iqtisadiyyatının çəkisi büdcə portfelində 
kifayət qədər böyükdür. Qeyri-neft sek-

toruna gələn il nə qədər vəsait ayrılacaq 
və həmin vəsait bu sektorun inkişafına nə 
dərəcədə təsir edəcək? 
Ziyad Səmədzadə: Əvvəla, mən AzTV-
yə təşəkkürümü bildirirəm ki, ölkənin ali 
maliyyə sənədi ilə əlaqədar tamaşaçılara 
kifayət qədər məlumat verir.
 Həqiqətən, Milli Məclisdə büdcə mü-
zakirələri çox yüksək səviyyədə keçdi, 
millət vəkilləri dəyərli təkliflərlə çıxış et-
dilər və birmənalı şəkildə bildirdilər ki, 
müstəqil respublikamızın tarixində bu, 
manatla ifadə olunan ən irihəcmli büdcə-
dir. Müqayisə üçün deyək ki, bizim 90-cı 
illərin ortalarında büdcəmiz 1-2 milyard 
manatla ifadə olunurdu. 2019-cu ilin isə 
2,5 milyard manatlıq büdcəsi isə ölkədə 
həyata keçirilən iqtisadi tədbirlərin uğur-
la reallaşmasının nəticəsidir.
Bu gün qeyri-neft sektorunun payı artıq 
70 faizi ötür. Bu, çox böyük göstəricidir. 
Təbii ki, bu, heç vaxt 100 faiz olmayacaq, 
çünki ulu tanrı Azərbaycana təbii resurs-
lar bəxş edib və bu təbii resurslar hələ 
uzun illər istifadə olunacaqdır. Hər iki 
amildən səmərəli istifadə bizim respubli-
kamız üçün güclü, dinamik inkişaf təmin 
edəcəkdir. 
Büdcə xərcləri cari və əsaslı xərclərə bö-
lünür və zaman keçdikcə bunlar arasında 
optimal nisbətin formalaşması üçün əsas-
lar yaradılır. Azərbaycanda qeyri-neft 
sektorunun, xüsusilə də sənayenin diver-
sifikasiyası, kənd təsərrüfatının inkişafı 
ilə əlaqədar olaraq irimiqyaslı tədbirlər 
həyata keçirilir və bu tədbirlərin xeyli his-
səsi dövlət büdcəsi tərəfindən maliyyələş-
dirilir. Bu yaxınlarda Milli Məclis Ələt 
İqtisadi Zonası ilə əlaqədar xüsusi qanun 
qəbul etmişdir. Ələt İqtisadi Zonasının 
yaradılması, Azərbaycan Dəmir Yolunun 
modernizasiyası, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi-
nin inkişafı və digər layihələr birmənalı 
şəkildə Azərbaycanın iqtisadi potensialı-
nın güclənməsinə, qeyri-neft sektorunun 
ixracının artmasına imkan verəcəkdir. Ar-
tıq qeyri-neft sektorundan dövlət büdcə-
sinə daxilolmalar da artmağa meyil edir. 
Aparıcı: Daxilolmalar nə qədər proqnoz-
laşdırılır?
Ziyad Səmədzadə: Daxilolmalar, mən-
cə, burada 44-45 faizdir, amma bu daxi-
lolmalarda da bir cəhəti vurğulamaq la-
zımdır. Dövlətin dəstəyi ilə bu gün kənd 

təsərrüfatı vergilərdən azaddır. Dövlətin 
dəstəyi ilə tikilib istifadəyə verilən tex-
noparklar, sənaye məhəllələri 7 il müd-
dətinə vergi güzəştləri ilə təqdim edilir. 
Dövlətin dəstəyi ilə aqrar sektora xeyli 
miqdarda subsidiyalar ayrılır və bütün 
bu güzəştlər ona görə edilir ki, milli iq-
tisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyi artsın. 
Nə üçün? Çünki hələ də biz adambaşına 
düşən, yaradılan yeni dəyərin miqdarına 
görə inkişaf etmiş ölkələrdən geri qalırıq. 
Ona görə də bir sıra sahələrdə, o cümlə-
dən pambıqçılıq, baramaçılıq, çayçılığın 
digər sahələrin daha sürətli inkişafı, iri 
təsərrüfatların yaradılması istiqamətində 
görülən işlərin genişləndirilməsi vacibdir. 
Bununla yanaşı, irimiqyaslı infrastruktur 
layihələrinin həyata keçirilməsi bundan 
sonra da davam etdiriləcəkdir. Təbii ki, 
bir müddətdən sonra əsaslı xərclərin xü-
susi çəkisi azalacaq. Çünki çəkilən yollar, 
modernizasiya edilən dəmir yolu sistemi 

hesabına daxil olan dividendlər artacaq, 
qeyri-neft sektorundan daha yüksək sə-
viyyəli nəticələr əldə olunacaq. 
Samir müəllimin də qeyd etdiyi kimi, 
Azərbaycan hökuməti - Maliyyə Nazirli-
yi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazir-
liyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi - bü-
dcənin formalaşmasında bilavasitə iştirak 
edən strukturlar büdcənin hazırlanması-
na məhsuldar əmək sərf ediblər, yüksək 
professionallıqla yanaşıblar. Bir cəhəti də 
qeyd etmək istərdim ki, dövlət büdcəsi-
nin şəffaflığının artırılması istiqamətində 
geniş işlər görülür. 
Samir müəllim bir az təvazökarlıq etdi, 
amma, sözün əsl mənasında, “Büdcə sis-
temi haqqında” Qanuna dəyişikliklər 
büdcənin tərtibi sisteminə yeni elmi ya-
naşmadır. Yeni büdcə qaydaları neft qiy-
mətlərinin aşağı düşdüyü şəraitdə belə 
bizim üçün şok vəziyyət yaratmayacaq, 
çünki biz Neft Fondundan istədiyimiz 
qədər vəsait götürməyəcəyik. Ona görə 
hesab edirəm ki, 2019-cu ilin dövlət bü-
dcəsi bütün parametrlərinə görə əvvəlki 
büdcələrdən xeyli fərqlənir. Bizim or-
tamüddətli proqnozlarımızın səviyyəsi 
yüksəlir. Biz bu məsələyə diqqəti daha da 
artırmalıyıq, yəni ortamüddətli illər üçün 
proqnozlar daha real olmalıdır. Daxil olan 
maliyyə vəsaitləri ilə real iqtisadi inkişaf 
arasında əlaqə daha da təkmil xarakter 
daşımalıdır. 
Aparıcı: Əlbəttə ki, güclü iqtisadiyyat 
güclü dövlət, güclü dövlət də güclü vətən-
daş deməkdir. Cənab prezidentin bu gün 
qarşıya qoyduğu əsas vəzifələrdən biri və 
birincisi vətəndaşların sosial müdafiəsi-
ni gücləndirmək, sosial rifahını daha da 
yaxşılaşdırmaqdır. Ona görə də istərdik 
ki, ümumiyyətlə, büdcənin sosial çəkisinə 
nəzər salaq. 
Samir Şərifov: Sözsüz ki, müsbət təsir-
lər olacaq. Cənab prezident tərəfindən 
ənənəvi olaraq sosial sahəyə, sosial təmi-
nat məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir və 
2019-cu ilin dövlət büdcəsi də bu baxım-
dan istisna deyil. Bu büdcədə sosialyö-
nümlü xərclər xüsusi çəkiyə malikdir. 
Həm sosialyönümlü, həm də prinsip eti-
barilə sosial tədbirlər hesab oluna bilən 
xərclər dedikdə, təxminən 7,5 milyard 
manatlıq xərclər nəzərdə tutulur. 

Aparıcı: Pensiyalar.
Samir Şərifov: Pensiyaların indeksasiyası 
gözlənilir, artıq bu məqsədlər üçün vəsait 
nəzərdə tutulub, yəni artıq cari il ərzində 
bu məsələlərin həlli üçün kifayət qədər 
böyük həcmdə vəsait ayrılmışdır. Tək-
cə onu qeyd edim ki, 2019-cu ilin dövlət 
büdcəsində həmin xərclərin davam etdi-
rilməsi üçün biz təxminən 600 milyon ma-
nata qədər əlavə vəsaiti təmin etməliyik 
və buna nail olmuşuq. Burada, həmçinin 
pensiyaların indeksasiyası məsələsi var. 
Yəni, bu məsələ də gündəmdədir və öz 
həllini 2019-cu ilin dövlət büdcəsində ta-
pır. Amma, ümumiyyətlə, həmin sosialyö-
nümlü xərclərin tərkibinə baxsaq, görərik 
ki, səhiyyə xərcləri bizdə 42,4 faiz artır. 
Ziyad müəllim qeyd etdi ki, dövlət büdcə-
sinin tərkib hissəsindən biri əsaslı xərclər 
və investisiya proqramıdır. Bu investisiya-
ların bir hissəsi də sosial sahəni əhatə edir. 
Yəni, buraya həm məktəblərin, xəstəxa-
naların tikintisi, həm də müəyyən sosial 
təminat məsələləri, mənzil problemləri-
nin maliyyələşdirilməsi daxildir. Şəhid 
ailələrinin mənzillərlə təmin olunması is-
tiqamətində böyük tədbirlər görülür. 
Mədəniyyət, incəsənət xərcləri təxminən 
10 faizə yaxın artacaq, elm xərclərində 
də 6 faizdən çox artım gözləyirik. Onu 
da qeyd etmək istərdim ki, məcburi köç-
künlər üçün yeni xərclərin ayrılması da 
gündəmdədir, eyni zamanda, məcburi 
köçkünlərin sosial məişət şəraitinin yax-
şılaşdırılması, onların mənzillərlə, yaxud 
evlərlə təmin edilməsi məqsədlərinə Döv-
lət Neft Fondu vasitəsilə həmişə olduğu 
kimi, 200 milyon manat ayrılacaqdır. 
Səhiyyə sahəsinə gəldikdə, xüsusi ola-
raq mən icbari tibbi sığortanı qeyd etmək 
istərdim. Bilirsiniz ki, bu, vacib bir layihə-
dir, amma bunu, şübhəsiz ki, bir günə həll 
etmək qeyri-mümkündür, mürəkkəb bir 
işdir. Söhbət prinsip etibarilə təkcə pul-
dan getmir, söhbət bu sahədə irimiqyaslı 
islahatın aparılmasından gedir.
Üç rayonda artıq ölkə prezidentinin fər-
manına uyğun olaraq, pilot layihələr hə-
yata keçirilməkdədir. Növbəti il də bu 
proseslər davam edəcək və daha da geniş 
vüsət alacaq. Hədəf ondan ibarətdir ki, 
2020-ci ildən başlayaraq, artıq icbari tibbi 
sığorta sistemi bütün ölkəni əhatə etsin. 
Aparıcı: Samir müəllim, 2019-cu ildə ödə-
nişsiz təhsil alan tələbələrin sayının daha 
da çoxaldılması planlaşdırılıb, bu məqa-
ma bir az aydınlıq gətirək.
Samir Şərifov: Doğrudan da, müəyyən sə-
bəblərə görə belə bir vəziyyət yaranmışdı 
ki, ödənişli, yəni öz vəsaiti hesabına oxuyan 
tələbələrin sayı dövlət sifarişi ilə, yəni döv-
lət tərəfindən maliyyələşməklə oxuyanların 
sayını üstələmişdi. İndi biz bu natarazlığı 
aradan qaldırmalıyıq və qaldıracağıq. Bu-
nunla bağlı ölkə başçısının xüsusi tapşı-
rığı da var. Gələn ildən biz dövlət sifarişi 
ilə oxuyanların sayını 20 faiz artıracağıq. 
Növbəti illərdə də bu istiqamətdə işlərimizi 
davam etdirəcəyik. Burada da müəyyən zə-
rif bir balansın saxlanılmasına ehtiyac var. 

Bir tərəfdən çalışmalıyıq ki, dövlət sifarişi 
proqramları olsun, amma digər tərəfdən 
də biz elə etməliyik ki, ödənişli təhsildə də 
müəyyən proseslər baş versin. 
Mən mənzil məsələsinə də toxunmaq 
istərdim. Cənab prezidentin xüsusi tap-
şırığı əsasında, bilirsiniz ki, Mənzil İnşaa-
tı Dövlət Agentliyi fəaliyyət göstərir və bu 
agentlik tərəfindən güzəştli mənzil proq-
ramı həyata keçirilir. Bu proqramın növ-
bəti ildə də davam etdirilməsi üçün və-
sait ayrılır, eyni zamanda, İpoteka Fondu 
ucuz, yəni bazardakı faiz dərəcələrindən 
xeyli aşağı faiz dərəcəsinə sosial ipotekanı 
kreditləşdirir. Bazarda olan faiz dərəcələ-
ri ilə bu, kəskin surətdə fərqlənir. Buna 
tələbat da çoxdur. Sosial ipoteka ilə əhatə 
olunan əhali tərəfindən və ümumiyyətlə, 
bu məqsədlərə gələn il 162 milyon manat 
vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Ümu-
miyyətlə, sosial sahədə hökumət öz qarşı-
sına bir neçə hədəf qoyub. 
Aparıcı: Nədir o hədəflər?
Samir Şərifov: Bunların birincisi, əsasən, 
əməkhaqqı sisteminin şəffaflaşdırılması, 
leqallaşdırılması, yəni kölgədən çıxarıl-
masıdır. Bu məqsədlə hesab edirəm ki, 
Vergi Məcəlləsinə inqilabi dəyişikliklər 
edilib. Bunlar, düzdür, müvəqqəti xarak-
ter daşıyır, yeddi il ərzində xüsusi güzəşt 
verilib. Yəni, bu güzəşt ondan ibarətdir ki, 
qeyri-neft və qeyri-dövlət sektorlarında 
çalışanlar və 8 minədək əməkhaqqı alan 
vətəndaşlar gəlir vergisi ödəməyəcəklər. 
Biz isə istəyirik ki, sahibkar maaşını ödə-
sin və həmin maaş hesabına da Pensiya 
Fonduna, doğrudan da, layiqli ödənişlər 
edilsin ki, bu adamlar pensiyaya çıxdıqda 
yüksək pensiya almaq imkanı qazansın-
lar. Belə tədbirlər bu büdcə zərfində öz 
əksini tapmışdır.
Aparıcı: Üstəlik, Samir müəllim, vergi qa-
nunvericiliyində sosial və vergi ödənişləri 
Bakıda qeydiyyatdan keçən sahibkarlar 
üçün 4 faizdən 2 faizə enib. Bunun özü də 
böyük addımdır.
Samir Şərifov: Hökumət çox böyük bir 
addım atıb və sahibkarları dəvət edir ki, 
şəffaflaşın, kölgədən çıxın, leqal maaşlar 
ödəyin və işçiləri də bu prosesə dəvət edir 
ki, siz də sahibkarlardan, yəni sizi işə gö-
türənlərdən bunu tələb etməlisiniz. Nəti-
cə etibarilə sizin pensiyalarınız sual altın-
da olmasın. 
Aparıcı: Ziyad müəllim, Samir müəllim iki 
mühüm istiqamətə toxundu. Mən istərdim 
ki, həmin istiqamətlər barədə sizin təhlil-
lərinizi eşidək. Bu, sosial xarakterli ad-
dımlardır, büdcədə kifayət qədər - 14 faiz 
artım var. Atılan bu addımın sosial mahiy-
yəti və vətəndaş üçün yaradacağı imkanlar 
nələrdir?
İkinci istiqamət isə kiçik və orta sahibkarlı-
ğın inkişafı baxımından dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulan vəsaitlər və ümumiyyətlə, 
qarşıya qoyulan hədəflərin reallaşması, bu 
istiqamətə gətiriləcək dinamik inkişafdır. 
Bu iki istiqamət barədə sizin fikirlərinizi 
eşitmək çox maraqlı olardı. 
Ziyad Səmədzadə: Çox maraqlı məsələlər-
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dir. Belə bir göstərici var: dövlət büdcəsi-
nin ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisi. 
Bu rəqəm XXI əsrin əvvəllərində, 2003-cü 
ildə Azərbaycanda 16-17 faiz olub. 90-cı 
illərin ikinci yarısında daha da aşağı idi. 
2019-cu ildə Azərbaycanın dövlət büdcə-
si ümumi daxili məhsulun 30 faizindən 
çoxunu təşkil edəcək. Bu, adi məsələ de-
yil. Bu, bütövlükdə, dövlət büdcəsinin 
Azərbaycan dövlətinin iqtisadi, sosial inki-
şafda rolunu göstərən bir rəqəmdir. Dün-
yanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində bu 
rəqəm daha da yüksəkdir. Biz hələ o səviy-
yəyə çatmamışıq. Amma müsbət dinamika 
var. Bəzən mətbuatda professional olma-
yan iqtisadçılar, ekspertlər qeyd edirlər ki, 
Azərbaycanın büdcə xərclərində sosialyö-
nümlü xərclər azlıq təşkil edir. Amma bu 
rəqəmlərin mahiyyətini açmırlar və ona 
görə də düzgün olmayan fikirlər söylə-
yirlər. XXI əsrin əvvəllərində bizim sosial 
xərclərimizdə büdcə xərclərinin 86-87 faizi 
cari xərclər idi. Cari xərclərin tərkibində 
isə əsas yeri əməkhaqqı tuturdu. 
Bu rəqəmləri təhlil edəndə, həqiqətən, 
həyəcan keçirməmək mümkün deyil. Biz 
son 20 ildə, görün, nə qədər inkişaf yolu 
keçmişik. Dövlət büdcəsinin həcmi 1 
milyarddan bir az çox idi, onun da 85-86 
faizini sosial xərclər təşkil edirdi. Sosial 
sahələrin maddi-texniki bazası çox aşağı 
səviyyədə idi. Bu gün dövlət büdcəsinin 
xərcləri 25 milyard, cari xərclər isə döv-
lət büdcəsində 50 faiz təşkil edir. Amma 
sosial xərclər 30%-dir. Bu o deməkdirmi 
ki, inkişaf aşağı düşüb? Qətiyyən yox. Bu 
gün Azərbaycanın sosial sferasının inki-
şaf səviyyəsi əvvəlki on ildəkindən nis-
bətən dəfələrlə yüksəlib. 
Bu gün adambaşına düşən büdcə xərcləri 
25 milyarddırsa, bu, hər nəfərə 2500 manat 
təşkil edir. Bu, kiçik rəqəm deyil. Vaxt var 
idi bu rəqəm 180 manat, 190 manat idi. 
Aparıcı: Bu nəyin göstəricisidir, Ziyad 
müəllim?
Ziyad Səmədzadə: Bu, ilk növbədə dina-
mik, sosial, iqtisadi inkişafın nəticəsidir. 
Ona görə bu gün Azərbaycan dövlət büd-
cəsinin sosial xərclərinə ayrılan hissəsinin, 
təbii ki, təkmilləşməyə, artmağa ehtiyacı 
var. Mən cənab prezidentin 2006-da, 2008-
də, 2014-də dediyi sözlərin mahiyyətini 
istərdim açıqlayam: “Bazar iqtisadiyya-
tının sərt qanunları var. Bazar iqtisadiy-
yatı prinsipləri imkan vermir ki, sosial 
məsələlər istənilən formada həll olunsun. 
Ona görə biz bazar iqtisadiyyatının sərt 
şərtlərini inkar edirik və ona sosialyönüm-
lülük xarakteri veririk. Amma bizim iqtisa-
diyyatımızın inkişafı elə bir mərhələdədir 
ki, biz iqtisadiyyata pul qoymalıyıq, iqtisa-
diyyatı qaldırmalıyıq, sahibkarlara kömək 
etməliyik və s. Bir müddətdən sonra sahib-
karın da sosial məsuliyyəti artacaq.” 
Dövlətin dəstəyi ilə təkcə kənd təsərrü-
fatına 800 milyon manatdan çox vəsait 
ayrılır. O da dövlət büdcəsinin 3,4 faizini 
təşkil edir. Amma biz onu da nəzərə alma-
lıyıq ki, kənd təsərrüfatında əmək məh-
suldarlığı, məhsuldarlıq hələ aşağıdır. 
Kənd təsərrüfatında adambaşına düşən 
dəyər bir çox ölkələrdən bir neçə dəfə az-
dır. Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi ol-
masa, biz heçnə edə bilmərik.
Kiçik sahibkarlıq, orta sahibkarlıq barə-
də Milli Məclisdə qanun qəbul etdik və 
sahibkarlığın növləri aşağıdakı kimi təs-
nifləşdirildi: mikrosahibkarlar, kiçik, orta 
sahibkarlıq. 
Samir Şərifov: Büdcədə də bu məqsədlər 
üçün kiçik və orta sahibkarlığın Azərbay-
canda inkişaf etdirilməsi proqramlarının 
həyata keçirilməsi üçün məqsədli olaraq 
vəsait nəzərdə tutulub.
Ziyad Səmədzadə: Tamamilə doğrudur. 
Sahibkarlığın inkişafı üçün yoxlamalar 
azaldılır, sadələşdirilmiş vergilər 4%-dən 
2 faizə endirilir. Biz Milli Məclisin komitə-
sində Vergi Məcəlləsində edilən dəyişik-
likləri ətraflı müzakirə etdik. Həqiqətən, 
dərin dəyişikliklərdir. Dünyanın hər bir 
ölkəsində, ən inkişaf etmiş ölkələrdə də 
kölgə iqtisadiyyatı var. Azərbaycanda da 
bu var, biz bunu etiraf edirik. Səbəb nədir? 
Səbəb odur ki, həddindən artıq vergi yük-
ləri, yoxlamalar olub, insanlar çəkiniblər və 
s. İndi sürətlə şəffaflaşdırma işləri görülür. 
Ona görə də biz bunları azaltmalıyıq. Bu 
gün biz kiçik sahibkarlar üçün əlverişli şə-
rait yaratmalıyıq. Bu şəraiti yaratmaq üçün 

isə Vergi Məcəlləsində edilən dəyişikliklər 
sayəsində vətəndaşların gəlirləri artacaq. 
Necə ola bilər ki, 1 milyondan yuxarı insan 
müqaviləsiz işləyir.
Samir Şərifov: Bu il biz bu işlərin artıq 
bir qismini görmüşük. Yəni, bu ilin döv-
lət büdcəsinə edilən dəyişiklik, faktiki 
olaraq, qeyri-neft sektorundan gözlənilən 
vergi daxilolmalarını kifayət qədər əhə-
miyyətli səviyyədə azaltmışdır. 
Digər tərəfdən, vergi yükünü azaltdıq, bu, 
2018-ci ildən artıq öz əksini tapıb. 2019-cu 
ildə artıq qeyd etdiyim kimi, dövlət baş-
çısının tapşırığı əsasında şəffaflaşdırma 
tədbirləri həyata keçirilir, bu da vergi yü-
künün azaldılması ilə bağlıdır. Bu tədbir-
lər görülməkdədir və sahibkarlara xüsusi 
imtiyazlar yaradılır.
Biz maraqlıyıq ki, bizdə qeyri-neft ixracı 
artsın. Cənab prezident bu barədə xüsusi 
tapşırıqlar verib, bu istiqamətdə aidiyyəti 
orqanlar - ilk növbədə İqtisadiyyat Nazirli-
yi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məqsədyönlü 
tədbirlər həyata keçirməkdədir. Bununla 
yanaşı, dövlət tərəfindən xüsusi bir mexa-
nizm - təşviq mexanizmi təbliğ olunub.
Aparıcı: Üstəlik, Samir müəllim, sahib-
karların xarici ölkələrdə keçirilən sərgilər-
də iştirakı da məhz dövlət büdcəsindən 
maliyyələşir.
Samir Şərifov: Bəli. Burada xüsusi proqram 
keçirilir. Bu proqram “Made in Azerbaijan” 
brendinin təşviq edilməsi, xaricdə tanıtım 
tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin 
edir. Mən təkcə ixracın təşviqi proqramını 
qeyd etmək istərdim. Növbəti ildə biz bunu 
80 faiz artırmışıq. Biz maraqlıyıq ki, bizim 
ixracımız artsın. Təkcə neft və neft məhsul-
larının ixracından asılı olmayaq.
Ziyad Səmədzadə: Belarusda “Ticarət 
Evi”nin fəaliyyətə başlaması, dünyanın 
bir çox ölkələrində Azərbaycanın ticarət 
evlərinin açılması, ticarət nümayəndə-
likləri və sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı 
təkmil qanunvericilik bazasının, təşviq 
mexanizminin formalaşması, Vergi Mə-
cəlləsində edilən dəyişikliklər, nağdsız 
hesablaşmaların artması istiqamətində 
atılan addımlar, yoxlamaların minimuma 
endirilməsi, uçotun təkmilləşməsi prose-
sinin nəzarətə götürülməsi - bütün bunlar 
sahibkarlar üçün kifayət qədər münbit şə-
rait yaradır.
Samir Şərifov: Bu, təkcə bizim qiyməti-
miz deyil, artıq Dünya Bankı da bunu təs-
diq edir. Son qiymətləndirmə, son hesabat 
göstərdi ki, Azərbaycan inqilabi irəliləyişə 
nail oldu, dünya üzrə 25-ci yeri tutdu. Biz 
indi ixracdan danışırıq, turizm sahəsi o da 
ixracın müəyyən bir formasıdır. Ona görə 
bu sahəyə də xüsusi diqqət var və 2019-
cu ilin dövlət büdcəsində turizmin inkişaf 
etdirilməsi üçün də əlavə vəsaitlər ayrılıb. 
Aparıcı: Ümumiyyətlə, biz büdcədən da-
nışırıq. Ziyad müəllim, bu gün Azərbaycan 
nəinki xarici borcu az olan ölkələrdəndir, 
eyni zamanda, özü digər bir ölkəyə maliy-
yə baxımından kömək edir, kapital qoyur. 
Məsələnin, gəlin, bu tərəfini açaq.
Ziyad Səmədzadə: Bu məsələ, doğrudan 
da, hamını maraqlandırır və bu gün cə-
sarətlə demək olar ki, Azərbaycan dövləti-
nin başçısı, Prezident İlham Əliyevin xarici 
borclanma ilə əlaqədar düşünülmüş baxış-
ları var və bu yaxınlarda xarici borcun idarə 
edilməsi ilə əlaqədar strategiya imzalan-
dı. Bir neçə gün bundan öncə isə biz Milli 
Məclisdə dövlət borcu ilə əlaqədar qanuna 
dəyişiklik etdik. Yəni, bu gün Azərbaycanın 
borclanma siyasətini dünyanın ən aparıcı 
ölkələri ilə müqayisə etmək olar. Bizim xa-
rici borclanma ÜDM-in 21 faizini təşkil edir. 
Valyuta ehtiyatlarımız 45 milyarddır.
Samir Şərifov: Ümumi dövlət borcumuz 
- həm daxili, həm də xarici - 9,7 milyard 
dollar təşkil edir. Bu da ÜDM-in 21,5 fa-
izini təşkil edir. Yəni, artıq o strategiya-
nın, Ziyad müəllimin də qeyd etdiyi kimi, 
qəbul edilməsi konkret olaraq bu sahədə 
fəaliyyət göstərən orqanlar üçün konk-
ret hədəflər qoyur və biz bu hədəflərin 
həyata keçirilməsində, onlara nail olun-
masında hesab edirəm ki, öz səylərimizi 
əsirgəməyəcəyik.
Ziyad Səmədzadə: Onu da qeyd edim ki, 
Ermənistanın Azərbaycanla müqayisədə 
sırf xarici borcu 7 milyarddan çoxdur. Uk-
raynanın 47 milyarddır, Qazaxıstanın xa-
rici borcu isə 41 milyard təşkil edir. Azər-
baycan düşünülmüş siyasət aparır və mən 

bir neçə maraqlı rəqəm də qeyd edim. Ulu 
öndər Heydər Əliyev 1995-ci ildə deyirdi 
ki, bizim valyuta ehtiyatlarımız cəmi 2 
milyon dollardır, bir ildən sonra bu, 100 
milyon dollar oldu. Bu gün bizim valyuta 
ehtiyatlarımız 45 milyarddır, onun həcmi 
xarici borcumuzu beş dəfə ötür. Bundan 
başqa, xarici borcun ümumi daxili məh-
sula nisbəti 21 faiz təşkil edir, biz bu gün 
borc alan ölkədən borc verən ölkəyə çev-
rilmişik. Bu gün Azərbaycanın vəsaitləri 
hesabına Türkiyədə böyük bir Neft-Kim-
ya Kompleksi açıldı. Cənab Prezident bil-
dirir ki, borc almaq bütün dünyada qəbul 
olunan bir meyildir. Qloballaşan dünyada 
əgər bu və ya digər ölkələrlə əməkdaşlıq 
edirsənsə, borc almaq və ya borc vermək 
obyektiv bir prosesdir. Amma biz cari 
xərclər üçün borc almırıq. Biz borcları ən 
müasir texnologiyalara, ən qabaqcıl la-
yihələrə görə alırıq. Azərbaycan dünya-
nın trans-nəqliyyat sisteminə layiqli töhfə 
verən bir dövlətdir. Azərbaycan özünün 
nəqliyyat sistemi vasitəsilə Avropa ilə Asi-
ya qitəsini birləşdirdi. Bu layihələr həm 
də bizim iqtisadi müstəqilliyimiz üçün 
lazımdır. Qədim İpək Yolu da, Şimal-Cə-

nub da, bizim digər ölkələrə çıxışımız da, 
ilk növbədə ölkənin müstəqilliyi üçün 
lazımdır, müstəqil dövlətin alternativ 
marşrutları olmalıdır. İqtisadi müstəqil-
liyini qoruyan ölkənin bir neçə nəqliyyat 
yolları olmalıdır ki, çətin anlarda, dəstək 
olsun. Xatırlayırıq, ötən əsrin 94-95-ci il-
lərində şimal yolu bağlanmışdı, biz nə 
qədər əziyyət çəkdik və Qədim İpək Yolu 
layihəsinin reallaşması üçün Avropa da, 
Qərb də, dünyanın aparıcı təşkilatları bizə 
dəstək verdilər ki, ölkələrin müstəqilli-
yi qorunsun. Ona görə bu gün Azərbay-
can dövlətinin büdcəsindən danışarkən, 
birmənalı şəkildə hökumətin borclanma 
siyasətini müsbət qiymətləndirməliyik. Biz 
hər şeyə görə borc almırıq. Borcu ona görə 
alırıq ki, bizə müasir texnologiyalar lazım-
dır. İldən-ilə artacaq büdcənin cari xərcləri 
tamamilə büdcə gəlirləri hesabına təmin 
ediləcəkdir. Mən buna şübhə etmirəm. 
Amma vaxt var idi ki, büdcənin cari xərc-
lərini Neft Fondu nəzərə alınmadan daxil 
olan gəlirlər hesabına ödəmək mümkün 
deyildi. İndi vəziyyət əhəmiyyətli dərə-
cədə dəyişilmişdir. Bununla yanaşı, Vergi 
Məcəlləsində edilən dəyişikliklər, kölgə 
iqtisadiyyatının xüsusi çəkisinin azalma-
sı, regionlarda istifadəyə verilmiş müəs-
sisələrin tam gücü ilə işləməsinə şərait 
yaratmaq istiqamətində görülən tədbirlər 
yeni yaradılan əlavə dəyərin, məhsuldar-
lığın, əmək məhsuldarlığının, əsas fond-
lardan istifadənin səmərəliliyinin artırıl-
ması keyfiyyətli iqtisadi inkişafın sürətli 
olmasını təmin edəcək. Başqa sözlə, əmək, 
kapital resurslarından istifadə yaxşılaşdı-
rılmalı, büdcə vəsaitlərindən istifadəyə 
nəzarət, şəffaflıq olmalıdır. Ümumiyyətlə, 
2019-cu ilin büdcəsi bir çox göstəricilərin 
səviyyəsinə görə əvvəlki illərdəkinə nis-
bətən xeyli fərqlənəcək. 
Samir Şərifov: Xarici dövlət borcuna mü-
nasibətdə biz çox konservativ, mühafizəkar 
siyasət həyata keçirəcəyik. Siyasət çox sa-
dədir. Az borc cəlb edirik, amma o demək 
deyil ki, ümumiyyətlə cəlb etməməliyik. 
Bütün dövlətlər borc cəlb edirlər. Lakin əsas 
yanaşma belədir ki, biz hər il çalışmalıyıq ki, 
xaricə verdiyimiz borc xaricdən cəlb etdiyi-
miz borcdan yuxarı olsun. Biz həmin o xa-
rici dövlət borcunun ümumi daxili məhsula 
olan nisbətini daha da endirəcəyik, daha da 
optimal səviyyələrə çatdıracağıq. 
Daxili borca gəldikdə isə fərz edək ki, və-

sait tələb olunmadığı təqdirdə, süni də 
olsa, dövlət borclanmalıdır. Nəyə görə? 
Çünki daxili maliyyə bazarlarımızın, 
bank sisteminin, sığorta sisteminin, qiy-
mətli kağızlar bazarının inkişaf etdirilmə-
si üçün dövlət ən böyük, ən etibarlı emitet 
kimi daxili borc bazarında iştirak etmə-
lidir və bununla əlaqədar bizim növbəti 
ildə də həm xarici, həm daxili borc üzrə 
dövlət borclanma limitimiz var. Burada 
məqsəd bazar iştirakçılarının bu borcda 
iştirak etməsini təşviq etməkdir, çünki 
bundan sonra həmin bu borc alətlərindən 
istifadə edərək, banklararası bazarın for-
malaşması üçün şərait yaratmış olacağıq. 
Ziyad Səmədzadə: Samir müəllimin de-
diyi məsələ çox maraqlı və vacibdir. Mən 
xatırlayıram: 15 il bundan qabaq bu fikir-
lə, yəni daxili borclanmaya getmək fikrilə 
bəziləri razılaşmırdılar. Bu, hazırda in-
dünyada özünü doğrultmuş meyarlardan 
biridir. 2019-cu il dövlət büdcəsində bü-
dcə kəsiri barədə fikirlər təqdirəlayiqdir. 
Büdcə kəsirinin səviyyəsi məqbuldur və 
iqtisadiyyatın stimullaşdırılmasına xid-
mət edəcək. Onu bir daha vurğulamaq 
istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti özünün 

maliyyə sabitliyini qorumaq, özünün ma-
liyyə imkanlarını iqtisadiyyatın inkişafına 
yönəltmək üçün bütün mütərəqqi üsul-
lardan istifadə edib.
Aparıcı: Ümumiyyətlə, prezidentin tap-
şırığı da budur ki, nəticə əsaslı büdcəyə 
keçid olmalıdır.
Ziyad Səmədzadə: Mən bir hesablama 
aparmışdım və bunu ona görə etmişdim 
ki, bəzən mətbuatda Neft Fondundan 
ayırmalar barədə əsası olmayan fikirlər 
söylənilir. 
Maliyyə Nazirliyi 2017-2019-cu illərdə 
Neft Fondundan dollar ifadəsində az vəsa-
it götürmüşdür. Bu, çox düzgün meyildir. 
Manat hesabı ilə nisbətən artım görünür, 
amma Neft Fondunda vəsaitlər dollarla he-
sablanır: cəmi 16,7 milyard dollar. Amma 
əvvəlki illərdə, 2012-2016-cı illərdə bu 
rəqəm üç dəfə çox olub. Yəni, Azərbaycan 
dövlətinin qeyri-neft sektorunun üstün in-
kişafı, dövlət büdcə daxilolmalarının yerli 
imkanlar hesabına genişləndirilməsi is-
tiqamətində görülən tədbirlər Neft Fondu-
nun vəsaitlərindən səmərəli istifadə edil-
məsinə konkret bir misaldır. 
Samir Şərifov: 2017-2019-da daxil olmaq-
la üç il.
Ziyad Səmədzadə: Bəli, üç ildə cəmi 16,7 
milyard. Azərbaycan dövləti Neft Fondu-
nu yaradıb ki, vəsaitlərin bir hissəsi gələcək 
nəsillər üçün toplansın, digər bir hissəsi 
ölkənin strateji məsələlərinin həllini təmin 
etmək üçün istifadə edilsin. Bu barədə ki-
fayət qədər müsbət işlər görülmüşdür. 
Aparıcı: Ümumiyyətlə, büdcə ilə bağlı sa-
atlarla danışmaq olar. İstərdim bəzi strateji 
məsələlərlə də bağlı sizin fikirlərinizi eşi-
dək. Yəni, birinci ondan başlayaq ki, büd-
cədə neftin bir barrelinin qiyməti 60 dol-
lardan götürülür. Amma, eyni zamanda, 
müəyyən hesablamalara görə, bu rəqəm 
60-70 dollar arasında dəyişəcək. Yəni, əgər 
neftin qiymətində müəyyən bir dəyişiklik 
olarsa, xüsusən də azalma baş verərsə, büd-
cəyə yenidən baxıla bilərmi və yaxud da bu 
çalxalanmalar, dəyişikliklər büdcə ilə bağlı 
siyasətdə müəyyən risklər yarada bilərmi? 
Samir Şərifov: Mən yenə də büdcə qay-
dasına istinad etmək istəyirəm. Bu qayda-
nın qəbul edilməsində əsas məqsədlərdən 
biri də məhz o qeyri-müəyyənliyin və də-
yişkənliyin aradan qaldırılmasıdır. Yəni, 
burada söhbət nədən gedir? Şübhəsiz ki, 
biz 60 dollarla öz gəlirlərimizi hesabla-

yırıq. Yəni, təbii ki, neftin qiyməti aşağı 
endiyi təqdirdə biz daha az mənfəət ver-
gisi ala bilərik. Digər hallarda bizim büd-
cəmiz faktiki olaraq sığortalanıb. Bu, bir 
məsələ. Amma burada digər parametr də 
var, bu, icmal büdcədir. İcmal büdcə nə-
dir? İcmal büdcə, ilk növbədə Dövlət Neft 
Fondunun gəlirləridir. Yəni, bizim qəbul 
etdiyimiz büdcədə Dövlət Neft Fondu 
60 dollardan aşağı olmadığı təqdirdə, 
Dövlət Neft Fondunun cari ilin sonuna 
olan aktivləri 2,5 milyard dollar yenə də 
artacaq. Son on ay ərzində ortalama neft 
qiyməti 75-76 dollar səviyyəsindədir. 45 
dollarlıq ssenaridə Neft Fondunun gə-
lirləri azalmayacaq, yəni eyni səviyyədə 
qalacaq. İlin sonuna olan aktivlər növbə-
ti ilin sonuna eyni səviyyədə qalacaq. 45 
milyardlıq aktivlərdən danışırıq ki, ilin 
sonuna onun bir qədər də artması gözlə-
nilir. Yəni, bu baxımdan da biz özümüzü 
qorumuş hesab edirik. 
Digər məsələ. Şübhəsiz ki, proqnozlar edilən-
də, həm İqtisadiyyat Nazirliyi, həm digər 
bizim iqtisadi qurumlar bu prosesdə iştirak 
edirlər, dünyada baş verən proseslərə nəzər 
salırlar. Burada aydın məsələdir ki, dünya neft 
bazarına başqa faktorların da təsir göstərmək-
də olduğunu görürsünüz. Ən vacib faktor 
nəticə etibarilə sonda tələb-təklifdir. Amma 
hansısa müvəqqəti faktorlar, siyasi söz mü-
daxilələri, bunlar da bu bazara həm müsbət, 
həm də mənfi təsir göstərə bilərlər. Amma bu 
təsirlər müvəqqəti xarakter daşıyır. 
Ziyad Səmədzadə: 1999-cu ildə dünya ba-
zarında neftin qiyməti 13 dollara düşmüş-
dü. Azərbaycan iqtisadiyyatına onun təsiri 
hiss edilmədi. Sonrakı illərdə neftin kəskin 
dəyişməsi büdcədə müəyyən korrektələr 
edilməsini zəruri etmişdir. Amma bu gün 
oturuşmuş iqtisadiyyatımız formalaşıb, 
stabil daxilolmalar var. Son on il ərzində nə 
qədər sarsıntılar baş veribsə, onların heç biri 
Azərbaycan iqtisadiyyatının dövlət büdcə-
sinə, sosial proqramlarına təsir etməyib. 
Dövlət büdcəsinə yenidən baxılarkən so-
sial proqramların azalması nəzərdə tu-
tulmamışdır. Büdcə sistemində edilən bu 
dəyişikliklər, eyni zamanda, Azərbaycan 
maliyyə sistemini təhlükələrdən, risklər-
dən qoruyur. Azərbaycan dövlətinin apar-
dığı müstəqil, milli maraqlara cavab verən 
siyasət tam əsas verir ki, qlobal sarsıntılar 
şəraitində də Azərbaycan o siyasətini da-
vam etdirəcəkdir və 2019-cu ilin dövlət bü-
dcəsi də bu baxımdan istisna deyil.
Aparıcı: Hansı strateji istiqamətlər büdcə 
daxilolmalarında mühüm önəm kəsb edə-
cəkdir? 
Samir Şərifov: Ümumiyyətlə, 2019-cu ildə 
bizim daxilolmalar üzrə, yəni dövlət büd-
cəsinin gəlirləri üzrə proqnozumuz 23 mil-
yard 168 milyondur. Cari illə müqayisədə, 
şübhəsiz ki, kifayət qədər əhəmiyyətli bir 
artımdır. Həmin vəsaitlərin daxil edilmə-
sinə biz nəzər salsaq, bunun bir qismini, 
şübhəsiz ki, Dövlət Neft Fondunun trans-
ferti təşkil edir. Biz onu da nəzərə almalı-
yıq ki, 2019-cu ildə böyük vergi islahatına 
da getmişik. İslahatın da məqsədi ondan 
ibarətdir ki, şəffaflıq artırılsın, Sosial Mü-
dafiə Fondunun gəlirləri artsın. 
Daxilolmalar azalır. Buna baxmayaraq, 
Dövlət Neft Fondundan transfert çox cüzi 
artır, praktiki olaraq cari ilin səviyyəsin-
dədir, 11 milyard manatdır, Yəni, böyük 
bir artım yoxdur. Lakin mən bir daha ona 
toxunuram ki, biz faktiki olaraq əhəmiy-
yətli səviyyədə öz daxilolmalarımızdan 
imtina etmişik. Həmçinin, uçot təkmil-
ləşəcək, bunun nəticəsində digər müəs-
sisələrdən daha çox vergi toplamaq im-
kanları əldə ediləcəkdir. 
Gömrük sahəsində də bu il kifayət qədər 
böyük artımlar mövcuddur, gələn il də 
bunu biz gözləyirik. Eyni zamanda, bi-
zim sair daxilolmalarımız da var. Bunlar 
nədir? Burada biz borcdan danışdıq, o 
cümlədən xaricə bizim verdiyimiz borc və 
bizim xarici ölkələrdən aldığımız, qayta-
rılan borclarımız da var. Büdcə təşkilatla-
rının göstərdiyi xidmətlərdən əldə etdiyi 
müəyyən gəlirlər var, bu gəlirlər dövlət 
büdcəsinə daxil edilir, təsdiq olunur və 
digər tərəfdən dövlət büdcəsinə bu təş-
kilatların xərclərini təmin edir. Şübhəsiz 
ki, bizim məqsədimiz ildən-ilə qeyri-neft 
sektorunda mədaxilimizi artırmaqdır. 
Hədəflərimiz var və mərhələli şəkildə biz 
bu məqsədlərə nail olmalıyıq.
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31 Dekabr  -  Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni il  münasibətilə  

bütün  həmvətənlərimizi  və  soydaşlarımızı 
səmimi  qəlbdən təbrik edir,  hər birinə 

xoşbəxtlik,  firavanlıq və işlərində
 uğurlar arzulayırıq!"

2019

“AtaHolding” Şirkətlər Qrupu
Azərbaycan xalqını 31 Dekabr - 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
vəvə Yeni il münasibətilə təbrik edir, Azərbaycan 
Respublikasının tərəqqisi naminə daha böyük 
uğurlar arzulayır. Qoy, 2019-cu il Azərbaycan 

xalqına sülh, əmin-amanlıq,
xeyir-bərəkət və xoşbəxtlik gətirsin.

Yeni iliniz mübarək olsun!
Bu barədə SOCAR məlumat ya-
yıb.
“Azərbaycan polipropileni ilk 
olaraq qardaş ölkə Türkiyənin 
bazarındadır. “SOCAR Polymer” 
zavodunda istehsal olunmuş 4 
min 400 tona yaxın ilk Azərbay-
can polipropileni Türkiyəyə yola 
salınıb. İlin sonuna qədər daha 6 
min ton polipropilen ixrac oluna-
caq”, - deyə məlumatda bildirilir.
Xatırladaq ki, iyulun 18-də Pre-
zident İlham Əliyev və İtaliya 
Prezidenti Sercio Mattarellanın 
iştirakı ilə Sumqayıt Kimya Səna-
ye Parkının ərazisində “SOCAR 
Polymer” layihəsi çərçivəsində 

inşa edilən polipropilen 
zavodunun açılışı olub. 
“SOCAR Polymer”in po-
lipropilen zavodunda ba-
zar araşdırmasına əsasən 
3 növdə - homopolimer, 
zərbəyə davamlı so-poli-
mer, statistiki so-polimer 
polipropilen məhsulları 
istehsal olunur.
“SOCAR Polymer” Azər-
baycanın neft-kimya sə-
nayesində dövlət-özəl 
sektor tərəfdaşlığı üzrə 
yaradılan ilk şirkətdir. İn-
vestisiyaların 60 faizi Ru-
siyanın “Gazprombank”, 
qalan hissəsi isə müvafiq 
olaraq “SOCAR”, “Vitol”, 
“Paşa Holding”, “Gilan 
Holding” və “Azərsun 

Holding” tərəfindən təmin edilib.
Zavodların istismar dövründə 
6,3 milyard dollar məbləğində 
gəlir proqnozlaşdırılır ki, bunun 
30 faizi şirkətin xalis mənfəəti 
olacaq. “SOCAR Polymer” za-
vodlarının fəaliyyəti Azərbayca-
nın qeyri-neft sektorunun ixrac 
gəlirlərini 19 faiz, Abşeron iqti-
sadi regionunun ümumi daxili 
məhsulunun həcmini isə 15 faiz 
artıracaq. “SOCAR Polymer” za-
vodları ildə 19 növ olmaqla 184 
min ton polipropilen və 12 növ 
olmaqla 120 min ton yüksəksıx-
lıqlı polietilen istehsal edəcək.

Milad tətili ərəfəsində dünya 
birjalarında neftin qiyməti son 
18 ayın ən aşağı səviyyəsinə 
enib.
“Qara qızıl”ın qiyməti qlobal 
iqtisadiyyatla bağlı narahat-
lıqlar, Vaşinqtondakı siyasi 
çəkişmələr, OPEC və OPEC+ 
ölkələrinin neft hasilatını daha 
da azalda biləcəyi ilə bağlı xə-
bərlər fonunda son 1,5 ilin mi-
nimumuna düşüb.
Milad ərəfəsində Nyu-York 
birjasındakı yarım iş günündə 
həyata keçirilən müddətli neft 
kontraktlarına dair əməliyyat-
lar 6,7 faiz azalıb.
Oktyabr ayında son 4 ilin mak-
simumuna qalxan neftin qiy-
məti həmin dövrdən bu vaxta-
dək təxminən 44 faiz geriləyib. 
Dekabrın əvvəlində OPEC və 

qeyri-OPEC ölkələrinin neft is-
tehsalını azaltmaqla bağlı qə-
bul etdiyi qərardan ötən müd-
dət ərzində isə “qara qızıl”ın 
qiymətində 19 faiz ucuzlaşma 
qeydə alınıb.

Hazırda “Brent” markalı neftin 
bir barreli Londonun ICE bir-
jasında 50,47 dollara, “Light” 
neftinin bir barreli isə Nyu-Yor-
kun NYMEX birjasında 42,53 
dollara alıcı axtarır.

“2019-cu ilin birinci yarısında 
neftin qiyməti daha sabit ola-

caq”. Bu barədə Rusiyanın ener-
getika naziri Aleksandr Novak 

deyib. “2018-ci ilin son rübündə 
30 faizdən çox ucuzlaşan neftin 
qiyməti gələn ilin ilk 6 ayında 
daha sabit səviyyədə qalacaq. 
Neftin qiymətinin ucuzlaşması-
na təsir edən əsas amillər makro-
iqtisadiyyatdır. Neft bazarı 2019-
cu ilin ilk yarısında daha balanslı, 
qiymət də sabit olacaq”.
A.Novak bildirib ki, neftin qiy-
mətini müzakirə etmək üçün 
OPEC ilə birgə fövqəladə iclas 
planlaşdırılmayıb.
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Dekabrın 24-də Heydər Əliyev 
Mərkəzində “İlham Əliyev. On 
beş illik prezidentlik dövrünün 
uğur salnaməsi. 2003-2018” adlı 
sənədli filmin və kitabın təqdi-
mat mərasimi keçirilib.
Filmin ssenari müəllifləri Azər-
baycan Respublikası Preziden-
tinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi, tarix elmləri 
doktoru, professor Əli Həsə-
nov və “Azərbaycan Televiziya 
və Radio Verilişləri” QSC-nin 
sədri Arif Alışanovdur. Kitabın 
buraxılışına məsul Azərbaycan 
Prezidenti Administrasiyasının 
rəhbəri, akademik Ramiz Meh-
diyev, tərtibçi müəllifləri Azər-
baycan Respublikası Preziden-
tinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi, tarix elmləri 
doktoru, professor Əli Həsənov 
və Azərbaycan Dövlət İnfor-
masiya Agentliyinin (AZƏR-
TAC-ın) İdarə Heyətinin sədri 
Aslan Aslanovdur. Kitaba “Ön 
söz”ü tarix elmləri doktoru, 
professor Əli Həsənov yazıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, fil-
min nümayişindən sonra çıxış 
edən Baş nazirin müavini, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının sədr 
müavini - icra katibi Əli Əh-
mədov ölkəmizin müasir döv-
rdəki nailiyyətlərinin Prezident 
İlham Əliyevin adı ilə bağlı ol-
duğunu vurğulayıb. Qeyd edib 
ki, təqdimatı keçirilən filmi və 
kitabı Prezident İlham Əliye-
vin rəhbərliyi ilə son on beş 
ildə Azərbaycanda əldə edilən 
uğurların salnaməsi adlandır-
maq olar. 
Təqdimat mərasiminin çox 
gözəl bir günə - Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyevin doğum gününə 
təsadüf etdiyini xatırladan Əli 
Əhmədov fürsətdən istifadə 

edərək özünün və tədbir iş-
tirakçılarının adından dövlə-
timizin başçısını təbrik edib, 
ona Azərbaycan və xalqımız 
naminə bundan sonrakı fəaliy-
yətində daha böyük uğurlar və 
qələbələr arzulayıb. O deyib: 
“Azərbaycanın möhtəşəm na-
iliyyətlərini, əslində isə Azər-
baycanın möcüzəsini, Azər-
baycanın bütövlükdə inkişafını 
bugünkü dünyanın ən böyük 
siyasi layihələrindən biri hesab 
etmək mümkündür. XX əsrin 
90-cı illərinin əvvəllərində to-
tal, hərtərəfli böhranın mən-
gənəsində sıxılan Azərbaycan 
çox qısa bir vaxtdan sonra - XXI 
əsrin əvvəllərində dünyanın ən 
sürətlə inkişaf edən ölkəsinə 
çevrildi”. 
Ötən on beş il ərzində Azərbay-
canın iqtisadiyyatının üç dəfə-
dən çox artdığını, inkişaf tem-
pinə görə dünyada birinci yer 
tutduğunu və bir neçə il ardı-
cıllıqla bu statusu saxladığını, 
2 milyona yaxın yeni iş yerinin 
açıldığını xatırladan Əli Əhmə-
dov bütün bunların sayəsində 
ölkəmizin yeniləşdiyini, mo-
dernləşdiyini qeyd edib, ordu 
quruculuğu sahəsində əldə olu-
nan nailiyyətləri vurğulayıb, 
bütün bu uğurların xalqımızın 
qürur mənbəyinə çevrildiyini 
bildirib. 
“Bu gün, Azərbaycan, sözün 
həqiqi mənasında, özünün qı-
zıl əsrini yaşamaqdadır və bu 
dövr hələ uzun müddət davam 
edəcək.  Bu gün Azərbaycan in-
sanların arzularının həyata ke-
çirildiyi bir məmləkətə çevrilib. 
Həmçinin bu istək və arzuların 
reallaşması üçün Azərbaycan 
dövləti və hökuməti lazım olan 
bütün şəraiti və imkanları tə-
min edir. Azərbaycanın qızıl 

əsrinin başlıca müəllifi Heydər 
Əliyev siyasətini uğurla həyata 
keçirən Prezident İlham Əli-
yevdir. Azərbaycanı Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
daha böyük nailiyyətlər gözlə-
yir”, - deyə Əli Əhmədov vur-
ğulayıb.
“İlham Əliyev. On beş illik pre-
zidentlik dövrünün uğur sal-
naməsi. 2003-2018” kitabının 
tərtibçi və eyniadlı filminin sse-
nari müəlliflərindən biri, Prezi-
dentin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi Əli Həsənov 
çıxışında qeyd edib ki, 15 illik 
uğurların əsasında Prezident 
İlham Əliyevin ümummilli li-
derin kursuna sədaqətli obra-
zı dayanır. Ümummilli lide-
rin kursuna sədaqətlə xidmət 
etmək, onu qətiyyətlə həyata 
keçirmək bu uğurların başlıca 
təməlidir. Prezident İlham Əli-
yev okeanlara çıxışı olmayan 
Azərbaycanı dünyanın nəqliy-
yat, logistika mərkəzinə çevi-
rib. Dövlətimizin başçısı dünya 
liderləri sırasında qlobal dü-
şüncəsi, beynəlxalq aləmdə baş 
verən hadisələrə sistemli yanaş-
ması, qətiyyəti, prinsipiallığı, 
insanpərvərliyi, humanistliyi 
ilə seçilir. Bütün bu keyfiyyət-

lər Azərbaycanın hər bir sahə-
də yüksək inkişafını təmin edir. 
Prezident İlham Əliyevin şəxsi 
liderlik keyfiyyətləri ilə bağlı 
bəzi məqamların təqdim olu-
nan kitabda və filmdə əks etdi-
rildiyini bildirən Əli Həsənov 
deyib ki, dövlətimizin başçısı 
həddən artıq sədaqətli insandır. 
O, öz əqidəsinə, inandığı işə, 
ona etibar olunmuş əmanətə, 
xalqına, dövlətinə, partiyasına, 
qəbul etdiyi ideyalara, ümum-
milli liderin irsinə, Azərbaycan 
xalqının milli mənəvi dəyər-
lərinə həmişə sədaqətli olub. 
Həm filmdə, həm də kitabda 
bu xətt qabarıq şəkildə əks etdi-
rilib. Prezident İlham Əliyevin 
praqmatik və realist siyasi xa-
dim olduğunu vurğulayan Əli 
Həsənov deyib ki, dövlətimi-
zin başçısı həyata keçirdiyi si-
yasətin nəticələrini əvvəlcədən 
hesablayır, aydın konturlarını 
cızır. Azərbaycan dövləti proq-
ramlarla idarə olunan, proq-
nozlaşdırıla bilən bir siyasət 
yürüdür. Onun ölkəyə rəhbər-
lik etdiyi illərdə minimum ay-
lıq əməkhaqqının məbləği 14,4 
dəfə, orta aylıq əməkhaqqının 
məbləği 6,8 dəfə, əmək pensi-
yasının orta aylıq məbləği 11,3 

dəfə artıb. Ötən 15 ildə ardıcıl 
olaraq həyata keçirilmiş təd-
birlər, icra edilmiş proqramlar 
sayəsində əhalinin aztəminatlı 
təbəqəsinin ümumi əhali nisbə-
tində xüsusi çəkisi azalıb, yox-
sulluq 49 faizdən 5 faizə düşüb. 
Ə.Həsənov bildirib ki, dövləti-
mizin başçısının rəhbərliyi ilə 
icra olunan strateji kurs ölkə-
mizin beynəlxalq arenada nü-
fuzunun və rolunun durmadan 
yüksəldilməsinə yönəlib. Onun 
liderlik keyfiyyətləri, dərin zə-
kası, böyük erudisiyası, qlo-
bal düşüncəsi, intellekti, çevik 
qərarlar qəbul etmək bacarığı 
müasir dünya nizamında Azər-
baycanın yerini, nüfuzunu, 
çəkisini müəyyən edir. İlham 
Əliyevin təşəbbüsləri, reallaş-
dırdığı proqram və layihələr 
ölkəyə xarici investisiyaların 
cəlb edilməsi üçün ciddi zəmin 
yaradıb. 
Dünyada siyasi və iqtisadi və-
ziyyətin heç də ürəkaçan olma-
dığı indiki zamanda Azərbay-
can davamlı tərəqqi nümayiş 
etdirir. İlham Əliyevin siyasi 
iradəsi Azərbaycanı regionda 
sabitlik, tərəqqi adasına, regi-
onal cazibə mərkəzinə çevirib, 
bu gün Azərbaycan həm də re-
gionda sülhün, asayişin qaran-
tıdır. 
Prezident İlham Əliyevin isla-
hatçı, novator lider olduğunu 
diqqətə çatdıran Əli Həsənov 
qeyd edib ki, beynəlxalq qu-
rumlar ölkədə həyata keçirilən 
islahatları yüksək qiymətləndi-
rirlər. 
Azərbaycanın təqdim etdiyi 
“ASAN xidmət” brendi BMT-
nin “Dövlət xidmətlərinin 
göstərilməsinin təkmilləşdiril-
məsi” kateqoriyasında birinci 
yerə layiq görülüb. “Doing Bu-

siness” hesabatına görə Azər-
baycan dünyada “ən islahatçı 
ölkə” hesab olunur. Bu gün 
Azərbaycan sülh, əməkdaşlıq 
və dialoq platforması kimi tanı-
nır, beynəlxalq etimadın artma-
sına öz töhfələrini verir. 2017-ci 
ildən etibarən Bakıda ABŞ və 
Rusiya, NATO və Rusiya hərbi 
rəhbərliyinin görüşlərinin keçi-
rilməsi ənənəvi hal alıb, Rusiya 
ilə Türkiyə arasında gərginli-
yin azaldılmasına Azərbayca-
nın verdiyi dəstək artıq hər iki 
ölkənin müxtəlif səviyyəli siya-
siləri tərəfindən dönə-dönə eti-
raf olunub. Azərbaycanın BMT 
Təhlükəsizlik Şurasına qey-
ri-daimi üzvlüyü və sədrliyi 
dövründə qaldırdığı məsələlər, 
dövlətimizin təşəbbüsü ilə 
beynəlxalq qurumlarda qəbul 
olunmuş qətnamələr, başla-
dılmış “Bakı prosesi”, Bakını 
“humanitar Davos” kimi tanı-
dan çoxsaylı beynəlxalq təşəb-
büslər dövlətimizi beynəlxalq 
əməkdaşlığın, sülhün əsas mü-
dafiəçilərindən birinə çevirib. 
2019-2022-ci illərdə dünyanın 
120 ölkəsinin təmsil olunduğu 
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik 
edərkən də Azərbaycan bu si-
yasətini davam etdirəcək.
Prezidentin köməkçisi çıxışının 
sonunda deyib: “Film və kita-
bın hazırlanması böyük zəh-
mət hesabına başa gəlib, İlham 
Əliyevin 15 illik prezidentliyi 
dövründə keçirdiyi təxminən 
10 minə qədər tədbir, açılış, gö-
rüş və çıxışlar təhlil edilib, en-
siklopedik formada hazırlanıb. 
Fürsətdən istifadə edib həm 
filmin, həm də kitabın ərsəyə 
gəlməsində əməyi keçmiş hər 
kəsə öz dərin təşəkkürümü bil-
dirirəm”.

Miniatür Kitab Muzeyində Azərbaycanın Əmək-
dar jurnalisti, “Şöhrət” ordenli Elmira Əliyeva-
nın kitabının təqdimatı keçirilib.
Muzeyin təsisçisi və yaradıcısı, Əməkdar mə-
dəniyyət işçisi Zərifə Salahova mərasimdə çıxış 
edərək təqdimatı keçirilən nəşrin tanınmış jur-
nalistin dördüncü kitabı olduğunu bildirib.
O deyib: “Biz Elmira Əliyeva ilə artıq uzun il-
lərdir ki, əməkdaşlıq edirik. Elmira Əliyevanın 
məqalələrindən ibarət növbəti topluda Vətəninə 
şöhrət qazandıran Azərbaycan xalqının görkəmli 
nümayəndələri haqqında parlaq məqalələr təq-
dim edilib. O, həmin insanların hər biri haqqında 
çox maraqlı əhvalatlar danışa bilər”.
İkicildlik topluda təqdim edilən məqalələrində 
jurnalist öz xatirələrini və düşüncələrini də bölü-

şüb.
Elmira xanımın yazılarının əsas qayəsini insan, 
onun gördüyü işlər, üzləşdiyi problemlər, iştirak 
etdiyi hadisələr, yaşadığı zaman təşkil edib.
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanın Xalq yazı-
çısı Elmira Axundova qeyd edib ki, Elmira xanı-
mın kitablarını Azərbaycan mədəniyyətinin en-
siklopediyası adlandırmaq olar.
Yazıçı Natiq Rəsulzadə, Əməkdar jurnalist Qali-
na Mikeladze, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Sədaqət 
Qəhrəmanova, Xalq artisti Xuraman Qasımova, 
rejissor Ziya Şıxlinski, Əməkdar mədəniyyət iş-
çisi, professor Röya Tağıyeva, akademik Ziyad 
Səmədzadə və digərləri çıxışlarında Elmira Əli-
yevanın böyük istedadından, ölkənin müstəqil-

lik illərində salnaməyə çevrilən məqalələri və 
kitablarından danışıblar.
Artıq yarım əsrdən çoxdur ki, o, mədəniyyətdən, 
elmdən, Azərbaycan ziyalılarından yazır. Onun 
məqalələrindən ibarət böyükhəcmli cildlərdə 
Azərbaycanın tarixi əks olunub. Elmira Əliyeva 
öz materiallarında mövzu ilə bağlı dərin bilik-
lər nümayiş etdirib və son dərəcə dəqiq təhlillər 
aparıb. Məhz onun sayəsində məqalələrin qəh-
rəmanları daim yaddaşlarda qalacaq.
Birinci kitab “Şəxsiyyətlər” fəsli və Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri, böyük vətənpərvər 
və siyasi xadim Heydər Əliyevin anadan olması-
nın 95 illiyinə həsr edilmiş “Onun ən böyük irsi 
müstəqil Azərbaycandır” sərlövhəli məqalə ilə 
açılır. Müəllif ulu öndərin siyasi uzaqgörənliyi 
barədə təəssüratlarını dəfələrlə bölüşüb və onun 
quruculuq fəaliyyətində hər dəfə yeni nə isə kəşf 
edib: müasir Azərbaycanın çiçəklənməsinin əsa-
sını qoymuş neft müqavilələri, ölkədə bərqərar 
edilmiş sabitlik, Ermənistanla müharibədə atəş-
kəs əldə edilməsi, Azərbaycan diplomatiyasının 
nailiyyətləri, ardıcıl həyata keçirilən iqtisadi isla-
hatlar, mədəniyyətin inkişafı.
E.Əliyeva həmişə mətbuat nümayəndələri ilə ün-
siyyət saxlamağa hazır olan Heydər Əliyevlə gö-
rüşləri barədə də xatirələrini bölüşüb.
Elə həmin bölmədə “Hər birimizin Prezidenti. 
İlham Əliyev: o, əsası böyük sələfi tərəfindən qo-
yulmuş yaxşı nə varsa, hamısını dərinləşdirib və 
inkişaf etdirib” sərlövhəli məqalə yer alıb. Müəl-
lif məqalənin sərlövhəsinə aydınlıq gətirərək de-
yir ki, bununla o, prezidentin çoxşaxəli fəaliyyə-
tini, onun beynəlxalq miqyasda, iqtisadi, sosial 
və mədəniyyət sahələrində fəaliyyətini vurğula-
maq istəyib. Axı, Azərbaycan vətəndaşı kimi hər 
birimizin taleyi onun fəaliyyətindən çox asılıdır.

“Nur və şəfqət bəxş edən” adlı oçerk Azərbay-
canın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya, onun 
bütün dünyada təqdir edilən nəcib işlərinə, mə-
dəniyyət, təhsil, səhiyyə məsələlərinə xüsusi 
diqqət yetirən Heydər Əliyev Fondunun fəaliy-
yətinə həsr olunub.
“Yüksək insani keyfiyyətlər carçısı” sərlövhə-
li məqalə görkəmli oftalmoloq-alim, akademik 
Zərifə Əliyevanın ad gününə həsr edilib. Müəllif 
Zərifə xanımın maraqlı hadisələrlə zəngin həyatın-
dan söz açır.
Səkkiz fəsildən ibarət bu kitablar mövzu və janr 
rəngarəngliyi ilə seçilir. “Şəxsiyyətlər”, “Vətəni 
şöhrətləndirən azərbaycanlılar”, “Maraq doğu-
ran nəşrlər”, “Miniatür kitablar və onların qəh-
rəmanları”, “İncəsənət”, “Dostlar, həmkarlar, 
həmfikirlər”, “Özlərindən sonra xeyirxah iz qo-
yub getdilər”, “Xatirələr…Düşüncələr” bölmələ-
rində yer alan məqalələr istedadlı jurnalistin ya-
radıcılığı haqqında dolğun təsəvvür yaradır.
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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

Qeyri-neft sektorunun inkişafının sürət-
ləndirilməsi, əlverişli biznes və investisi-
ya mühitinin formalaşdırılması, dünyanın 
qabaqcıl texnologiyalarının Azərbaycana 
gətirilməsi və tətbiqi, Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti İlham Əliyevin sa-
hibkarlığa göstərdiyi yüksək diqqət və 
qayğı bu sahədə çalışanları daha həvəslə 
işləməyə sövq edir. 
Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü iqti-
sadi siyasət ölkədə azad sahibkarlığın 
təşəkkül tapmasına və cəmiyyətin apa-
rıcı qüvvəsinə çevrilməsinə xidmət edir.  
Ölkəmizdə biznesin inkişafına yaradılan 
şərait və gələcək perspektivlər “AtaHol-
ding” Şirkətlər Qrupunun  fəaliyyətinə və 
inkişafına da geniş imkanlar açır.  
 Azərbaycana müasir holdinq idarəetmə 
mədəniyyətini gətirən və bunu müasir 
idarəetmə standartlarına müvafiq olaraq 
təşkil edən bu holdinq  daim axtarışda-
dır, daim inkişafdadır,  öz strukturunu 
təkmilləşdirərək yeni biznes sahələri ya-
radır. 2003-cü ildə təsis edilmiş, əsasən,  
maliyyə sektorunda fəaliyyətə başlamış 
holdinq bu gün turizm, informasiya tex-
nologiyaları və xidmət sahələrində böyük 
nailiyyətlər əldə etmişdir. “AtaHolding” 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində inves-
tisiya qoyuluşunu, maliyyə vəsaitlərinin, 
habelə intellektual sərvətlərin idarə olun-
masını və korporativ idarəetməni həyata 
keçirir.
Hazırda  “AtaHolding”-in maliyyə sek-
torunda  “AtaSığorta” ASC, “AtaLizinq” 
ASC,  turizm sektorunda “AtaTurizm” 
MMC, “AtaTravel” MMC və 5 ulduz-
lu “Excelsior Hotel& Spa Baku” oteli və 
İnformasiya Texnologiyaları sahəsində 
“AtaTexnologiya” MMC  şirkətləri fəa-
liyyət göstərir.   “AtaHolding”  Azərbay-
canın həm fiziki, həm də intellektual re-
surslarından səmərəli istifadə etmək, yeni 
iş yerlərini yaratmaq üçün sərmayə qoy-
maq, səhmdarlar, işçilər və müştərilərin  
məmnunluğunu yüksək səviyyədə təmin 
etmək və nəticədə Azərbaycanın rifahı və 
iqtisadi inkişafına dəstək olmağı qarşısına 
məqsəd qoymuşdur. 
2018-ci ili uğurla başa vuran “AtaHolding”in 
illik fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, həya-
ta keçirilən layihələr və nailiyyətlər barə-
də  məlumat əldə etmək üçün yeniilqa-
bağı holdinqin məsul işçiləri ilə görüşüb 
söhbətləşdik. 
“AtaSığorta” ASC-nin İdarə Heyəti səd-
rinin birinci müavini Orxan Məmmədov 
2018-ci ilin yekunlarından danışarkən söy-
lədi ki, şirkət hazırda 30 sığorta növü üzrə 
müştərilərə sığorta xidmətləri göstərir. Sı-
ğorta növləri  iki hissəyə bölünür: könüllü 
və icbari. Orxan Məmmədov bildirdi ki, 
“Biz sığorta yığımlarımızın genişlənməsi-
ni və xərclərin müəyyən formada optimal-
laşdırılmasını planlaşdırırıq.  2018-2020-ci  
illər üzrə şirkətimizin strategiyasına uy-

ğun olaraq qarşımızda duran proqnozlar 
bunu deməyə imkan verir. Hesab edirik 
ki, 2019-cu ildə könüllü  sığorta məhsul-
larının növlərini artıracağıq.  Şirkətimiz  
könüllü növlər üzrə müştərilərin rahatlı-
ğına və istəklərinə uyğun olaraq “Sərfəli 
Kasko”, “Qoşa Kasko”, “Arxayın mən” və 
“Sığortalıyam”  məhsullarını  bazara təq-
dim edib. Sentyabr ayından etibarən daha 
bir yeni məhsul - “Petrollu Kasko”  məh-
sulu müştərilərə  təqdim olunub.  Sığorta 
risklərimizi səmərəli idarə etmək məqsə-
dilə sığorta portfelimizi bir qədər diver-
sifikasiya etmək istəyirik.  Həmçinin,  
xidmətlərimizin keyfiyyətini artırmaqla 
sığorta sektorunda ciddi rəqabət aparan 
şirkətlərdən biri kimi bütün imkanları-
mızdan istifadə etməyə çalışırıq.  Şirkə-
timiz fiziki və hüquqi şəxslərə  yüksək 
səviyyədə sığorta xidmətləri göstərməklə 
onların təlabatına uyğun yeni məhsulları 
təqdim etməyi davam etdirməkdir”.  
“AtaSığorta” ASC ölkəmizdə mövcud 
tələbata uyğun olaraq fiziki şəxslər üçün 
nəzərdə tutulmuş “Səyahət paketi”, 
“Tələbə paketi”, “Fiziki şəxslərin sığorta-
sı” və “Ailə paketi” adlı yeni tibbi sığor-
ta məhsullarını sığorta sektoruna təqdim 
edir. Turizmlə bağlı sığorta məhsuluna 
tələbatı nəzərə alaraq yeni “Səyahət pa-
keti” məhsulu yaradılmışdır. Bu məhsul 
ölkə daxilində səyahət edən vətəndaşlar 
və xaricdən gələn qonaqlar üçün nəzərdə 
tutulub. “Səyahət paketi” təcili baş verən 
halların və xəstəliklərin müalicəsinə tə-
minat verir. “Tələbə paketi” yerli və xa-
ricdən ölkəmizə təhsil almaq üçün gələn 
tələbələr üçün nəzərdə tutulub. Ali təhsil 
müəssisələrinin tələbələri bu məhsulu 
əldə etməklə kiçik bir məbləğ qarşılığın-
da gözlənilməz hadisələr zamanı tibbi 
yardımla təmin olunmalarına nail ola 
bilərlər. Bu paket üzrə 5 cür qiymət təkli-
fi mövcuddur. Qiymətlər təminat verilən 
risklərin əhatəsindən asılı olaraq dəyişir.
Həmçinin, vətəndaşların çoxsaylı müra-
ciətləri əsasında fiziki şəxslərin fərdi qay-
dada sığortalanması üçün “Fiziki şəxs-
lərin sığortası” və ailələr üçün nəzərdə 
tutulan “Ailə paketi” adlı yeni tibbi sığor-

ta məhsulları hazırlanıb. Hər iki məhsul 
üzrə bir neçə qiymət təklifi təqdim olu-
nur. Qiymətlər təminat verilən risklərin 
əhatəsindən asılı olaraq dəyişir. Ailə və 
ya qrup şəklində sığorta olunan zaman 
sərfəli qiymətlər təklif edilir.  “AtaSığor-
ta” ASC 100-ə yaxın  klinika və apteklərlə 
əməkdaşlıq edir və bu siyahı günü-gün-
dən genişlənir. Sığorta olunanlar müqa-
vilə müddəti ərzində həmin klinikalarda 
müalicə olmaq imkanı əldə etmiş olurlar. 
Həmçinin, sığorta olunanların ailə üzvlə-
rinə əməkdaşlıq etdiyimiz klinikalarda sı-
ğorta təminatına daxil olmayan xidmətlər 
üzrə 50%-dək endirimlər tətbiq olunur.
Bu yaxınlarda “AtaSığorta” ASC sığorta 
xidmətlərinə tələbatın artmasını nəzərə 
alaraq müştərilərinə daha operativ və 
keyfiyyətli sığorta xidmətləri göstərmək 
məqsədi ilə “GƏNCƏ” filialının ofisini 
yeni ünvanda Gəncə şəhərində müştə-
rilərin istifadəsinə verib. Onu da qeyd et-
mək lazımdır ki, 2018-ci ildə Azərbaycan  
Həmkarlar  İttifaqları Konfederasiyası 
“AtaSığorta” ASC-ni Həmkarlar İttifaqın-
dakı xidmətlərinə görə “AHİK-in 25 illik 
Yubiley” döş nişanı ilə təltif etmişdir.
“AtaSığorta”nın aktivləri hal-hazırda 30 
milyon manatdan çoxdur. Şirkət 26 kö-
nüllü və 4 icbari sığorta növü üzrə sığorta 
xidmətləri təqdim edir. İcbari Sığorta Bü-
rosunun üzvüdür. “AtaSığorta” ASC Bakı 
şəhəri daxil olmaqla regionlar üzrə 15 fili-
alı, 19 nümayəndəliyi və 60-dan çox satış 
ofisləri ilə müştərilərə xidmət göstərir. 
2018-ci ilin fevral ayında “Excelsior Ho-
tel & Spa Baku” oteli “Business Time” 
jurnalı tərəfindən “İlin otel və SPA no-
minasiyası” üzrə “Azeri Business Award 
2017” milli mükafatına layiq görülüb. Əl-
bəttə ki, bu mükafata layiq görülmənin 
real əsasları var. Belə ki, Azərbaycanda 
turizmin inkişafında “Excelsior Hotel & 
Spa Baku” otelinin xüsusi yeri var. Otel 
daim müştəri məmnuniyyətini üstün tu-
tur və oteldə xaricdən gələn qonaqlara ən 
yüksək xidmət göstərilir. Qeyd edək ki, 
bu mükafat milli biznesin yeni simasını 
formalaşdıran, Azərbaycan bazarının ən 
parlaq və dinamik iştirakçılarına təqdim 

edilir. Otelin baş sponsorluğu ilə “Cüm-
huriyyət 100”  tədbiri, modasevərlər üçün 
“İdeal qarderob necə təşkil olunmalıdır?”  
mövzusunda tədbir, “Yay  tədbiri 2018”,  
turizm ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr 
üçün müxtəlif mövzularda seminarlar  
keçirilmişdir. 

* * * * *
“AtaHolding” Şirkətlər Qrupuna daxil 
olan, 2011-ci ildə təsis edilmiş “AtaTravel” 
turizm agentliyi turizm sahəsində sərfəli, 
rahat xidmət və müştəri məmnuniyyə-
tini qazanmaqla diqqət çəkir. Dünyanın 
istənilən yerinə səyahət xidmətləri təklif 
edən şirkət öz müştərilərinə otel, uçuşlar, 
köçürmələr, əvvəlcədən sifariş, sığorta, 
viza ilə əlaqədar xidmətlər təklif edir, bu 
məqsədlə xüsusi endirim və hədiyyə aksi-
yaları da keçirir.
“AtaTravel”  MMC-nin baş direktoru Vü-
sal Əliyevin sözlərinə görə, ölkəmizdə tu-
rizm sahəsi hazırda dinamik inkişaf edir, 
turların səviyyəsi və təkliflərin sayı sürət-
lə artır. Son vaxtlar daxili turizm sürətlə 
inkişaf edir, çoxlu sayda otellər açılmış, 
elektron viza rejimi tətbiq edilmişdir ki, 
əvvəllər onun olmaması Azərbaycana 
xarici turist axınının qarşısını alırdı. Bü-
tövlükdə, turizm - müasir iqtisadiyyatın 
insanların tələbatlarının yerinə yetiril-
məsinə və əhalinin yaşayış keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə yönəldilmiş ən mühüm 
fəaliyyət sahələrindən biridir. Cəsarətlə 
demək olar ki, dünya böhranına baxma-
yaraq, Azərbaycan turizmi inkişaf etmək-
də davam edir. “AtaTravel” 2019-cu ildə 
“AtaTravel” Ukraynanın məşhur  “Edem 
Resort and Spa”  oteli ilə birgə  maraqlı 
aksiyaların keçirilməsini davam etdirə-
cək. Xüsusilə  yay  aylarında müalicəni 
rahat istirahət ilə birləşdirmək istəyənlər 
üçün əlverişli təkliflər müştərilərə  təqdim 
olunacaq. 
Cari ildə  “AtaTravel” MMC tərəfindən  qa-
dın jurnalistlər  üçün PR təlim təşkil olun-
muş, “InterContinental Hotels Group”-
un nümayəndələri ilə əməkdaşlıqla 
bağlı görüş keçirilmişdir. Bundan başqa,  
“AtaTravel” MMC-nin  kollektivi,  “Opa-
lus  Partners” şirkətinin  rəhbəri Çimnaz 
Qasımova tərəfindən  “Motivasiyalı işçi” 
təlimi, “Buisness  Ring”  şirkətinin rəhbə-
ri Səbinə Rəhimova tərəfindən “İşgüzar 
danışıqların aparılması”  mövzularında 
təlimlər keçirilmişdir.  “Motivasiyalı işçi” 
təlimində uğurun sirləri, iş   yerində moti-
vasiyalı  olmaq və qarşıya çıxan çətinliklə-
ri  həll etməyin yolları müzakirə olunmuş 
və əməkdaşların motovasiyasının yüksəl-
dilməsi üçün istifadə olunan müxtəlif me-
todlar haqqında danışılmışdır.
9 oktyabr tarixində  “AtaTravel”  MMC  
Prime Consulting şirkətinin təşkilatçılığı, 
Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan 
Turizm Assosiasiyasının  dəstəyi ilə keçi-
rilən üçüncü “Prime Travel Market 2018”  
tədbirində  iştirak etmişdir.  “AtaTravel” 
MMC-nin  tur operatoru Rəvan Əhmədov 
və  “AtaHolding” Korporativ Kommuni-
kasiyalar şöbəsinin rəisi  Dilarə Zamanova  
xarici turizm  şirkətlərinin nümayəndələri 
ilə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi və 
eyni zamanda,  gələcək fəaliyyətin inkişa-
fı üçün  təcrübə və fikir mübadiləsi apar-

mışdılar.
  Tədbirdə   Rusiya, Ukrayna,  Qazaxıstan,  
Çexiya, Sloveniya, Belarus, İtaliya, İspa-
niya, İsveç, Almaniya, Hindistan, Meksi-
ka, Türkiyə, Yunanıstan, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri və Cənubi Afrika ölkələrin-
dən  xarici turizm şirkətlərinin nümayən-
dələri iştirak etmişdilər. 
“AtaHolding” Şirkətlər Qrupunun Korpo-
rativ Kommunikasiya şöbəsinin rəisi Di-
larə Zamanova holdinqin fəaliyyəti barə-
də ətraflı məlumat verdi. O, dedi:
- Yeni, 2019-cu ilə saylı günlər qalıb. Yola 
saldığımız 2018-ci il bir sıra tədbir və 
nailiyyətlər baxımından bizim üçün də 
əlamətdar sayıla bilər. Bu baxımdan bir 
sıra yaddaqalan fəaliyyət və nailiyyətləri 
sadalamaq yerinə düşərdi. “AtaHolding”-in 
və holdinqə daxil olan şirkətlərin fəaliy-
yətinin optimallaşdırılması ilə bağlı ola-
raq 2018-ci ildə  görülən tədbirlər uğur-
la  həyata keçirilmişdir.  Bunlardan biri 
də  “AtaHolding”-ə daxil olan  şirkətlə-
rin bir çətir altında birləşərək beynəlxalq 
standarlara uyğun idarəetmə sisteminə 
keçməsi olmuşdur. Belə ki, AtaHolding 
Şirkətlər Qrupuna daxil olan  bəzi şirkət-
lər “AtaHolding” MMC-yə birləşdirilmiş,-
vahid idarəetmə strukturu və hədəfləri 
müəyyənləşdirilmişdir.  Xüsusilə də bir 
neçə şirkətdə təkrar və dublikasiya olunan 
vəzifələr vahid prinsip əsasında yenidən 
qurulmuşdur.  İlkin fəaliyyət hesabatları 
təsdiq edir ki, bununla bağlı verilmiş qə-
rarlar düzgün olmuş və ötən illərin göstə-
riciləri ilə müqayisədə effektivlik daha da 
artmışdır. 2019-cu ildə  də  “AtaHolding”  
beynəlxalq idarəetmə  standartlarına uy-
ğun olaraq belə tədbirlərin həyata keçir-
məsi davam etdirəcəkdir.
“AtaHolding” Şirkətlər Qrupu 2018-ci ildə 
də sosial və biznes yonümlü tədbirlərin 
keçirilməsində fəal olmuşdur. “AtaHol-
ding” 2018-ci ilin may ayında ümummilli  
lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə 
və Qələbənin 73 illiyinə həsr edilmiş kon-
sert proqramını  Bilgəh  Qocalar evində  
təşkil edib.
KİV ilə əməkdaşlığımız yüksək səviyyə-
də qurulmuşdur. “AtaHolding”in məsul 
işçiləri tərəfindən mütəmadi olaraq me-
diaya mütəxəssislər və ya holdinq təmsil-
çisi tərəfindən müsahibələr və açıqlamalar 
verilir, bunlar ölkənin mötəbər media qu-
rumlarında dərc edilir və ya yayımlanır.
“Media Consulting & Sevices” şirkətinin 
apardığı monitorinqə görə, “AtaHolding”ə 
daxil olan “AtaSığorta”  ASC və  “Excel-
sior Hotel & Spa Baku” oteli 2018-ci ildə 
dəfələrlə mətbuatda işıqlanan məlumatla-
rın sayına görə birinci yerdə qərarlaşıb. 
Bu qısa icmaldan görünür ki, “AtaHol-
ding” Şirkətlər Qrupu 2018-ci ili uğurla 
başa vurub, yeni – 2019-cu ilə inamla ad-
dımlayır. Əminliklə demək olar ki, hol-
dinqin bütün əməkdaşları - adi işçidən 
tutmuş rəhbərlərinə qədər hamı bundan 
sonra da əzmlə çalışacaq, ölkə iqtisadiy-
yatının inkişafı yolunda əlindən gələni 
əsirgəməyəcək. 
Yeni ildə bu böyük kollektivə uğurlar 
diləyi ilə!

Yeganə MƏMMƏDOVA

Dekabrın 22-də Bakıda Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin 100-cü ildönümünə 
həsr edilmiş "Əsrə Bərabər Gün" adlı 
"Marketinq Sammiti 2018" keçirilib.
Şirkətin təşkilat komitəsinin sədri Əy-

yub Qarabağlı ölkəmizdə təşkil olu-
nan marketinq, biznes tədbirləri sıra-
sında öz dəst-xətti ilə seçilən və xüsusi 
auditoriyası olan "Marketinq Sammi-
ti" layihəsinin xüsusi maraq doğur-

duğunu deyib. Bildirib ki, layihənin 
həyata keçirilməsində əsas məqsəd 
lokal marketinq ilə qlobal marketinqin 
inteqrasiyası və dövlətin Strateji Yol 
Xəritəsində vurğulanan marketinq, 
menecment, insan kapitalının inkişa-
fı siyasətinə özəl sektorun dəstəyinin 
nələrdən ibarət olmasının qarşılıqlı 
müzakirə edilməsidir.
Azərbaycanda İxracın və İnvestisiya-
ların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) 
prezidenti vəzifəsini icra edən Yusif 
Abdullayev deyib ki, bugünkü tədbir-
də aparılan müzakirələr, fikir müba-
diləsi zamanı yeni ideyalar yaranacaq 
və bu da növbəti illərdə marketinq 
sahəsində yeni trendlərin yaranması-
na dəstək olacaq. Azərbaycanda Mar-
ketinq Sammitinin ikinci dəfə keçiril-
məsi təqdirəlayiqdir.
Layihəsinin təşkilatçısı Azərbaycanda 
marketinq, marketinq kommunikasi-
yaları, bazar araşdırmaları kimi xid-
mətlər təqdim edən Comunical şirkə-

tinin rəhbəri Tural Abbaslı sammitin 
biznesin inkişafına istiqamətlənmiş 
qlobal tədbir olacağını vurğulayıb və 
qeyd edib ki, builki sammit regionun 3 
dost ölkəsini Azərbaycanda cəmləşdi-
rir. Sammit qarşıdakı illərdə Azərbay-
canın biznes mühitində markalanma, 
brend siyasəti, marketinq kommuni-
kasiyaları istiqamətində yerli sahib-
karlarımızla sinerji effektinə nail ola-
raq milli iqtisadiyyatımızın inkişafına 
töhfə verəcək.
Destinasiya marketinqi, elektron ti-
carət, logistika, dijital marketinq və 
brendinq... Bakıda başlayan 2-ci Bey-
nəlxalq “Marketinq Sammiti”ndə qlo-
bal marketinqin müasir trend mövzu-
ları müzakirə olunur. Əsas məqsəd 
Azərbaycanın kiçik və orta sahibkar-
lığına, biznes mühitinə dəstək olmaq-
la milli iqtisadiyyatın inkişafına töhfə 
verməkdir.
Tədbirdə qeyd olunub ki, son illər-
də ölkəmizdə iqtisadiyyatın inkişafı, 

rəqabətqabiliyyətli sahibkarlıq sub-
yektlərinin yaradılması istiqamətində 
dövlət və özəl qurumlar tərəfindən 
bir çox layihələr həyata keçirilib. Xü-
susilə marketinq, bazar araşdırmaları 
və marketinq kommunikasiyaları is-
tiqamətində daha güclü struktura ma-
lik olmaq əsas şərtlərdən birinə çevri-
lib. Əsas məqsədlərdən biri də lokal 
marketinq ilə qlobal marketinqin in-
teqrasiyasıdır.
Tədbir zamanı Azərbaycan, Gürcüs-
tan və Türkiyədən olan spikerlər des-
tinasiya marketinqi, elektron ticarət, 
logistika, dijital marketinq və bren-
dinq kimi vacib mövzularla bağlı fi-
kirlərini bölüşüblər.
Qeyd edək ki, Xəzəryanı və MDB 
ölkələri, Avropa və Azərbaycan, türk-
dilli ölkələrin marketinq sammitinin 
keçirilməsi cari ilin mart ayında təşki-
lat komitəsinin iclası əsasında təsdiq 
edilib və sammitin strateji fəaliyyət is-
tiqaməti kimi qəbul olunub.
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Budur, 2018-ci ilin sonuna saylı günlər 
qalıb. Bu il  ölkəmizin həyatında bir çox 
beynəlxalq, eləcə də respublika əhəmiy-
yətli nəhəng layihələrin gerçəkləşməsi ilə 
tarixdə qalacaq. Yola salacağımız 2018-ci 
ildə, eyni zamanda, Şərqdə ilk  müstəqil 
dövlətin qurulmasının 100  yaşı tamam 
oldu. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin  sərəncamı ilə bu il "Cümhuriyyət ili" 
elan olundu. 
1918-ci ildən - Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin qurulmasından 100 il keçir.   70 
ildən çox Sovet rejimində yaşamağa məh-
kum edilmiş xalqımız  yalnız müstəqillik 
qazandıqdan sonra tarixinin şərəfli sə-
hifələrini  vərəqləməyə müvəffəq oldu. 
1991-ci ildə dövlətimiz müstəqilliyini  bər-
pa etdikdən sonra AXC, onun qurucuları, 
onların fəaliyyəti haqqında məlumatlar, 
tarixi faktlar, arxiv sənədləri üzə çıxarıl-
mağa başladı. Arxivlərin qaranlıq kün-
cündə illərdən bəri ört-basdır edilən gizli 
materiallar, nəhayət ki, işıq üzü gördü. Və 
biz gərgin və ziddiyyətli bir dövrdə döv-
lət quruculuğuna nail olmuş böyük ziya-
lılarımızı, görkəmli dövlət xadimlərimizi 
tanımağa başladıq. 
Onlar həm ölkə daxilində olan, həm də 
xaricdən gələn təhlükələrlə qarşılaşaraq, 
böyük cəsarət,  fədakarlıq tələb edən çox 
"ilklər"ə imza atdılar: ilk hökumət, ilk par-
lament yaratdılar, müstəqil dövlət qur-
dular, Cümhuriyyətin 23 aylıq fəaliyyəti 
dövründə ölkənin ərazi bütövlüyü uğrun-
da mübarizə apardılar, müstəqil dövlətin 
ilk Milli Ordusunu təşkil etdilər.
1918-ci il mayın 28-də   Milli Şuranın tarixi 
iclasında  Azərbaycanın İstiqlal bəyan-
naməsi qəbul edildi.  Azərbaycan istiqlal 

mübarizəsinin ən dəyərli sənədi olan bu 
bəyannamə türk-müsəlman dünyasında 
ilk dəfə olaraq Azərbaycanda parlament-
li respublika yaradılmasını əks etdirir-
di. Azərbaycan parlamenti keçirdiyi 145 
iclasda müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, 
insan hüquq və azadlıqlarını özündə əks 
etdirən ən müasir hüquqi dövlət qurmaq 
məqsədi daşıyan 200 dən artıq qanun və 
qərarlar qəbul etdi. Olduqca mürəkkəb 
və təhlükəli daxili və beynəlxalq şəraitdə 
fəaliyyət göstərən AXC  ölkənin  xarici 
siyasətində, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, 
mədəni-maarifçilik həyatında fəal işlər 
gördü. Bir çox xarici ölkələrdə diplomatik 
nümayəndəliklər açıldı.  AXC yaradıcıları 
tez bir zamanda Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdə tanınmasına  müvəffəq oldular, 
gənc müstəqil ölkəni mötəbər siyasi təd-
birlərdə təmsil etdilər.   Böyük təzyiqlər 
altında  1919-cu ildə Paris Sülh konfran-
sında  AXC-nın de-fakto   tanınmasına 
nail oldular. Cümhuriyyət dövründə 
Azərbaycan dili  dövlət dili elan edildi, 
müstəqil dövlətin rəmzləri təsis edildi, 
üçrəngli bayrağı dalğalandı, dövlət gerbi 
təsdiqləndi, istiqlal marşı səsləndirildi. 
Lakin 11-ci Qırmızı ordunun 1920-ci il Ap-
rel işğalı Cümhuriyyət yaradanların bo-
yük arzularını puç etdi, demokratik dövlət 
quruculuğu uğrunda gördüyü  mütərəqqi 
işlərini yarımçıq qoydu. Görkəmli ziya-
lıları, nüfuzlu ictimai-siyasi xadimləri  
ölkədə  yeni hökumət tərəfindən amansız 
təqiblər, işgəncələr gözləyirdi, bəziləri isə 
xüsusi təhlükə hesab edilərək, xain düş-
mən gülləsinə tuş gəldilər.  Həmin vaxt-
larda xarici ölkələrdə olan dövlət və icti-
mai xadimlərin bir qismi artıq vətənə geri 

dönə bilmədilər və siyasi mühacir həyatı 
yaşamağa məhkum oldular. Lakin onlar 
azadlıq, istiqlal  mücadiləsini bir an belə 
dayandırmadılar. Vətəndən uzaqlarda, 
mühacirətdə olsalar da, qəlbləri vətənə 
dönmək həsrətilə döyündü, haqq işlə-
rinə, istiqlalın  bərpa olunacağına, Sovet 
rejiminin əsarəti altında yaşamağın uzun 
sürməyəcəyinə inanaraq mübarizələrini, 
fəaliyyətlərini  davam etdirdilər.  
Sovet hakimiyyəti  illərində adlarının belə 
çəkilməsi yasaq edilən xalqın ziyalıları, 
dövlət xadimləri, ictimai-siyasi simaları 
haqqında məlumatları yalnız müstəqil-
liyimiz bərpa edildikdən sonra əldə edə 
bilmişik, indi onların hər birinin gördüyü 
işlər barədə dolğun təsəvvürümüz var. 
Hər biri yüksək ziyalı, müxtəlif ölkələrin 
nüfuzlu təhsil ocaqlarında ali təhsil almış, 
bir neçə xarici dilə mükəmməl yiyələn-
miş, dövrünün görkəmli şəxsiyyətləri, 
mütərəqqi, maarifçi insanlar idilər. Xalqı-
nın gələcəyini firavan, müstəqil, azad, sa-
vadlı görmək idi amalları... 
Bu ötən illər ərzində onların fəaliyyə-
ti haqda yeni mənbələr, sənədlər aşkar 
edildi,  daha neçə-neçə yeni faktlar üzə 
çıxarıldı, Cümhuriyyət qurucularının bu 
xalqa göstərdiyi misilsiz xidmət öz tarixi 
qiymətini aldı.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
dediyi:  "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  
gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şərait-
də  cəmi 23 ay ərzində fəaliyyət göstərsə 
də, sonrakı nəsillərin yaddaşında xalqımı-
zın tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri 
kimi həmişə qalacaqdır. O, demokratik 
dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədə-
niyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi quruculuq  

sahələrində atdığı mühüm addımları başa 
çatdıra bilməsə də, onun qısa müddət 
ərzində həyata keçırdiyi tədbirlər xalqı-
mızın tarixində silinməz izlər buraxmış, 
milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpası 
işində böyük rol oynamışdır",  - sözləri 
AXC-nin fəaliyyətinə verilən ən yüksək 
qiymətdir.   
2018-ci ilin  Azərbaycan Prezident İlham 
Əliyev  tərəfindən "Cümhuriyyət ili" elan 
edilməsi bütövlükdə hamının və hər bir 
vətəndaşın  qarşısında bir vəzifə, Cüm-
huriyyət qurucularının xatirəsi önündə 
mənəvi borc qoydu.  
 2018-ci il mayın 28-də Cümhuriyyətin 
100 yaşı böyük təntənə ilə qeyd edildi.  
İyunun 26-da Milli Ordumuzun yaradıl-
masının 100 illiyi münasibətilə möhtəşəm 
parad keçirildi.  Sentyabrın 15-də hər bir 
Bakı sakini Qafqaz İslam Ordusunun  
Bakı şəhərinin işğaldan azad olunmasının 
100-cü ildönümü şərəfinə təşkil edilmiş 
zəfər yürüşünün şahidi oldu. 2018-ci ildə 
həm ölkəmizdə, həm də dünyanın bir çox 
ölkələrində  yüksək səviyyədə yubiley  
tədbirləri keçirildi. 
Biz bir daha Cümhuriyyətin bizə miras 
qoyub getdiyi tariximizi və  hüquqi döv-
lətçilik ənənələrimizi yaşatmalı, inkişaf 
etdirməliyik. Möhtərəm Prezident İlham  
Əliyevin  AXC-nin  100 illiyinə həsr olun-

muş tədbirdə dediyi kimi: 
"Bu gün hansı sahəyə baxsan, inkişaf 
var, tərəqqi var və gələcək dinamik in-
kişaf üçün aydın baxışlar var. Bu gün 
müstəqil Azərbaycan hər bir Azərbaycan 
vətəndaşı üçün qürur mənbəyidir. Biz 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qu-
rucularının arzularını reallığa çevirdik. 
Biz elə bir dövlət qurduq ki, əminəm, 
hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir 
azərbaycanlı bu dövlətlə fəxr edir. Mən 
tam əminəm ki, əgər Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü 
Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da 
ölkəmizlə fəxr edərdilər.
Bugünkü Azərbaycan bir daha göstərir 
ki, müstəqillik ən böyük sərvətimizdir. 
Bu, həqiqətən də, belədir. Müstəqillik 
ən böyük sərvətimizdir, ən böyük nemə-
timizdir, ən böyük xoşbəxtliyimizdir. 
Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir”.
P.S. Biz də "Cümhuriyyət  ili" ərzində 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin quru-
cularını  böyük ehtiramla  dönə-dönə yad 
etdik, onların apardığı istiqlal mübarizə-
si haqqında oxuduq, öyrəndik və daha çox 
maraq doğuran, xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edən məqamları qəzetimizin səhifələrində 
bir daha sizlərlə - dəyərli oxucularımızla 
bölüşmək istədik.

Aytən SƏMƏDZADƏ

Dünya iqtisadiyyatında artıq, demək 
olar ki, on ildir qlobal sarsıntılar yaşan-
mır - sonuncu maliyyə böhranı 2009-cu 
ildə baş vermişdir. Fundamental göstə-
ricilər artım trendinin davam etdiyini 
nümayiş etdirir, lakin iqtisadçılar siklik 
amili qeyd edirlər. Bu amilə görə ma-
liyyə böhranı təxminən on ildən bir baş 
verir. Bəzən milyarder Corc Soros daxil 
olmaqla, top (ali) səviyyəli şəxslər tama-
milə qeyri-iqtisadi səbəblərlə əlaqədar 
yeni təhlükənin olmasını deyirlər. C.So-
rosun fikrincə, Avropanı miqrantlar sə-
bəbindən iflas, uğursuzluq gözləyir. Bu 
təhlükənin nə qədər real olması və yeni 
dünya böhranının baş verməsi haqqın-
da şayiələr təbiidir ki, şişirdilmişdir.
Dünya institutları arasında yeni dün-
ya böhranının gözlənilməsinin qlobal 
diskussiyasına Dünya Bankı da qoşul-
muşdur. Dünya Bankının analitikləri 
“Dünya iqtisadiyyatının perspektivlə-
ri” adlı növbəti məruzəsini kifayət qə-
dər nikbin əhvali-ruhiyyədə başlayır: 
“Dünya iqtisadiyyatının artımı azal-
mış, lakin stabildir və proqnozlara görə 
ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 2018-
ci ildə 3,1% artımına nail olunacaqdır. 
Lakin müəlliflər dərhal təshih (düzəliş) 
edirlər ki, sonrakı iki ildə bizi çətinlik-
lər gözlənilir. Səbəblər arasında artan 
ticarət proteksionizmini, geosiyasi gər-
ginliyi, inkişaf etmiş ölkələrdə monetar 
siyasətin sərtləşməsini göstərmək olar. 
Belə ki, ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sistemi 
(FES – Mərkəzi Bank) ikinci ildir dal-
badal baza uçot dərəcəsini qaldırır və 
dayanmağı planlaşdırmır. Baza dərə-
cəsinin artımı, şübhəsiz, digər dərə-
cələrə - ABŞ-ın dövlət borcunun gə-
lirliyinə, kreditlərin əlçatanlığına təsir 
göstərəcək, eləcə də dolların məzən-
nəsini möhkəmləndirəcəkdir. ABŞ-
ın dövlət borcu iri investorlar üçün 
etibarlı alətdir, dərəcənin artması isə 
yalnız onun cəlbediciliyini yüksəldir. 

Dərəcənin artmasına görə analoji kur-
su, ehtimal ki, Avropa da götürmüş-
dür: vahid Avropa tənzimləyicisindən 
2019-cu ilin yayına qədər dərəcənin 
cari sıfır səviyyəsindən yüksəlməsi 
gözlənilir. Dünya Bankının qiymət-
ləndirməsinə görə, investorlar inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə əlavə riskləri 
güdür, çünki onun analitikləri bir sıra 
ölkələrdə defolt gözləyirlər. 
Lakin varlı dövlətlər üzülməməlidir – 
onlara qarşı fond bazarlarının olduqca 
sürətli artımı mühüm rol oynaya bilər. 
İlin əvvəli əksər dünya ticarət meydanla-
rı üçün son onillik ərzində yaxşı olmuş-
dur. Boeing, Facebook, Amazon kimi 
iri şirkətlərin səhmləri fevral çökməsi 
nəzərə alınmaqla il ərzində bir neçə faiz 
bahalaşmışdır. İqtisadçılar “köpüklə-
rin” səbəb olduğu əsassız yüksəldilmiş 
qiymətləri qeyd edirlər. Əgər ABŞ, Çin 
və Avropa arasında ticarət müharibəsi 
davam edərsə, şirkətin gömrük vergilə-
rinə və rüsumlarına daha çox vəsait sərf 
ediləcəkdir. Bu zaman mənfəət aşağı 
enəcək, bunlarla birlikdə qiymətlər – 
“köpüklər” partlayacaq. 
Nəhayət, gələcək problemlərin səbəb-
lərindən biri hamı üçün aktual olan iq-
tisadi proseslərin siklliyidir. Məruzədə 
deyilir ki, “Son yarım əsrdə qlobal iqti-
sadiyyat resessiya (yəni tənəzzül) ilə təx-
minən 10 ildə bir dəfə (1975, 1982, 1991 və 
2009-cu illərdə) rastlaşmışdır”. Müəlliflər 
qeyd edirlər ki, əvvəlki böhranı da kimsə 
gözləmirdi – hamı optimist proqnozla-
ra köklənmişdi. Oxşar vəziyyət indi də 
müşayiət olunur. 
Əgər Dünya Bankının təşvişləri özü-
nü doğrultsa, qlobal iqtisadi böhranın 
artım sürətinin (2020-ci ildə 2,9%-ə 
qədər) tədricən azalmasını nəzərdə 
tutan baza proqnozu güclü dərəcədə 
yerinə yetirilməyə bilər. 2019-cu ildə 
dünyada ÜDM-in 2%-dən aşağı ol-
ması ehtimal edilir, bu isə qlobal re-

sessiya hesab olunur. Dünya Bankı öz 
proqnozlarında tək deyil. Beynəlxalq 
Valyuta Fondu (BVF) bir qədər ehti-
yatlı danışır. Onun versiyasına görə, 
dünya iqtisadiy yatını əksərən məhz 
inkişaf etməkdə olan ölkələr sayəsin-
də hələ ki, heç nə qorxutmur. İnkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi artım 
2018-2019-cu illərdə ÜDM-in müva-
fiq olaraq 4,5% və 5,1% artımını təş-
kil edəcəkdir. Yekun olaraq, dünyada 

2018-ci ildə ÜDM-in artım sürəti 3,9% 
gözlənilir. Bu isə Dünya Bankının 
proqnozundan 0,8% bənd çoxdur. 
Eyni zamanda, BVF-nin rəhbəri Kristin 
Laqard Peterburq İqtisad Forumunda 
çıxış edərkən demişdir ki, qlobal iqti-
sadiyyat üzərində “üç bulud” var: 1) 
borc yükünün yüksək səviyyəsi (162 
trilyon dollar və ya dünya ÜDM-inin 
220%-i həcmində); 2) inkişaf etməkdə 
olan bazarlardan kapital axını; 3) ABŞ 
prezidenti tərəfindən başlanan “ticarət 
müharibələri”. 
Reuters agentliyinin 2018-ci ilin may 
ayında apardığı sorğuya əsasən, ma-
liyyəçilər ABŞ iqtisadiyyatı üçün ticarət 
müharibəsindən əldə olunan müsbət ef-

fektə inanmırlar. Yaxın illər ərzində re-
sessiya ehtimalını onlar cəmi 15%, iki il-
lik məsafədə isə artıq iki dəfə çox – 31% 
qiymətləndirirlər.
Neft ixracatçı ölkələrinin təşkilatı olan 
OPEK 2018-2019-cu illərdə dünyada 
neftə olan tələbatın artımına görə proq-
nozu bu qədər azaltmışdır. Belə ki, 
OPEK netfə olan tələbatın artım proq-
nozunu 2017-ci ildə sutka ərzində 1,5 
milyon barreldən 2018-ci ildə sutkada 

40 min barrel qədər azaltmışdır. 2018-
ci ildə dünyada neftə olan tələbat 98,79 
milyon barrel səviy yəsində gözlənilir 
ki, bu da əvvəlki qiymətləndirməyə uy-
ğun gəlir. 
OPEK, həmçinin keçmiş proqnozlarla 
müqayisədə 2019-cu ildə dünyada neftə 
olan tələbatın proqnozunu sutkada 1,29 
milyon barrelə qədər azaltmışdır. Qlo-
bal miqyasda bu, dünya iqtisadiy yatının 
qeyri-müəyyən inkişafı ilə izah olunur. 
Beləliklə, 2019-cu ildə neftə olan orta il-
lik tələbat OPEK-in gözləntilərinə görə 
100,08 milyon barrel təşkil edəcəkdir. 
Bəs, Azərbaycanı 2019-cu ildə nə göz-
ləyir?
BVF analitiklərinin Müstəqil Dövlətlər 

Birliyinin (MDB) bütün region üçün 
proqnozu 2018 və 2019-cu illərdə mü-
vafiq olaraq 2,3% və 2,4% təşkil et-
mişdir. Dünya iqtisadiyyatı üçün BVF 
2018-2019-cu illərdə iqtisadiyyatın 3,7 
artımını proqnozlaşdırmışdır. Fondun 
analitikləri qeyd edirlər ki, 2016-cı ilin 
ortalarından başlayan dayanıqlı artım 
davam edir və 2018-ci illərdə dünya iq-
tisadiyyatının artım sürəti proqnozlara 
görə 2017-ci il səviyyəsində olacaqdır. 
Eyni zamanda, Fondun analitikləri he-
sab edirlər ki, iqtisadi cəhətdən bir sıra 
aparıcı ölkələrdə artım daha tarazlı ola-
caq, görünür, bu dövlətlər özünün pik 
həddinə nail olmuşlar. 
BVF 2018-ci ildə Azərbaycanda ÜDM-
in artım sürətini 1,8%, proqnozlaşdır-
mışdır. 2019 və 2023-cü illərdə Fondun 
ÜDM üzrə proqnozlaşdırdığı artım 
müvafiq olaraq 3,6% və 2% təşkil edir. 
Bu məlumatlar World Economic Out-
book-un yenilənmiş hesabatında deyi-
lir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 
hökuməti ÜDM-in artım sürətini 2018-
ci ildə 2%, 2019-cu ildə 3,1%, 2020-ci 
ildə 3,5% proqnozlaşdırmışdır. BVF-
nin proqnozlarına görə, Azərbaycanda 
2018-ci ildə birrəqəmli inflyasiya göstə-
ricisi 7%, 2019-cu ildə isə 6% gözlənilir 
və bu rəqəmlər Azərbaycan hökuməti-
nin proqnozlarına uyğun gəlir. 
BVF-nin hesabatından məlum olur 
ki, MDB üzvü olan neft ixracatçıları 
ölkələri arasında Azərbaycanda infl-
yasiyanın səviyyəsi ən ağaşı rəqəmlər-
dən biri olacaqdır. BVF Azərbaycanın 
tədiyyə balansının cari əməliyyatları-
nın hesabı üzrə proqnozları xeyli yax-
şılaşdırmışdır. Belə ki, Fond ölkədə 
cari əməliyyatların hesabının profisi-
tini 2018-ci ildə 5,6%, 2019-cu ildə isə 
7% proqnozlaşdırır. 

F.M.Qarayev, 
BDU-nun dosenti 



1127 dekabr 2018-ci il - 9 yanvar 2019-cu ill

22 декабря 2018 года состоялось расширен-
ное заседание Президиума и Ученого Совета 
Азербайджанской Секции Международной 
Академии Наук (АС МАН). В заседании, на-
ряду с известными азербайджанскими уче-
ными, приняла участие делегация китайских 
ученых во главе с Председателем Партийного 
Комитета данного Университета, профессо-
ром, доктором YanXiaohui и Ректором Уни-
верситета Науки и ИскусстваКитая, профес-
сором, докторомнаук ZhengWeiqiang.
Заседание открыл Президент Азербайджан-
ской Секции Международной Академии 
Наук, академик МАН и РАЕН, проф., док-
тор геолого-минералогических наук Эльчин 
Халилов. На заседании также присутствова-
ли члены президиума АС МАН, Почетный 
Президент АС МАН, академик НАНА Зияд-
Самедзаде, Вице-Президент Национального 
Олимпийского Комитета Азербайджана, док-
тор филологических наук, профессор Чингиз 
Гусейнзаде, академик НАНА и МАН Али 
Аббасов, Вице-Президенты АС МАН: Проф., 
доктор фармацевтических наук МахбубаВе-
лиева и Проф., доктор географических наук 
Рза Махмудов, академики АС МАН: Пред-
седатель Государственной Аудиторской Па-
латы проф., доктор экономических наук Ва-
хидНоврузов, проф., доктор экономических 
наук ЭльшанГаджизаде, член-корреспонден-
ты НАНА АкифМустафаев и Эйюб Гулиев, а 
также другие видные ученые Азербайджана.
Координатор Всемирной Организации по 
Научному Сотрудничеству пот делам Ки-
тая, Заместитель Исполнительного Директо-
ра Ассоциации Развития Западного Китая, 
член-корреспондент АС МАН, доктор Ли 
Женьин зачитал приветственное письмо Ис-
полнительного Председателя BRAST - Альян-
са «Один пояс и Один путь для развития 
науки и технологий» Китайской Академии 
Наук, Prof., Dr. LuuYohgxue и Исполнитель-

ного Вице-Президента BRNEWS «Новости 
ученых», Один пояс и Один путь, Prof., Dr. 
GuoLinxia (КНР). В письме, в частности, гово-
рится: «Зная, что 22 декабря 2018 года в Баку, 
столице Азербайджана, состоится заседание 
Президиума и Ученого Совета Азербайд-
жанской Секции Международного Совета по 
научному развитию-Международной Ака-
демии Наук, от имени Альянса «Один пояс 
и Один путь для развития науки и техноло-
гий» Китайской Академии Наук (BRAST) и 
Службы новостей «Один пояс и Один путь» 
(BRNEWS), имею честь выразить уважение и 
теплые приветствия Президиуму Азербайд-
жанской Секции Международной Академии 
Наук и всем руководителям и ученым, при-
сутствующим на форуме.
Желаю форуму успешной работы и успеш-
ного результата! На пути к «Сообществу Еди-
ной Судьбы Человечества» BRAST и BRNEWS 
будут работать вместе с международными 
учеными и экспертами, рука об руку, плечом 
к плечу, чтобы создать резонанс, защитить 
глобальную цивилизацию и вместе идти в 
светлое будущее!».
Затем, с приветствием к участникам форума 
выступил Председатель Партийного Коми-
тета Университета Науки и Искусств Китая 
профессор, доктор YanXiaohui.
Почетный Президент АС МАН Академик Зи-
ядСамедзаде и Президент АС МАН, Акаде-
мик МАН Эльчин Халилов вручили дипломы 
известным ученым, избранным академиками 
АС МАН – Чингизу МухтароглыГусейнзаде,-
доктору филологических наук, профессору, 
Вице-Президенту Национального Олимпий-
ского Комитета (НОК) Азербайджана, На-
зимуШакароглы Гусейнову, доктору геогра-
фических наук, профессору, руководителю 
Метеорологической Службы Управления 
Воздушным Движением «АЗЕРАЭРОНА-
ВИГАЦИЯ», заведующему кафедрой «Ави-

ационная Метеорология» Национальной 
Академии Авиации, Аббасу Гадироглы Сеи-
дову, доктору исторических наук, профессо-
ру Азербайджанского Государственного Эко-
номического Университета.
Дипломпочетногоакадемика АС МАН 
былвручен Медине ЭйлагГызы Гасановой, 
главному редактору газеты «ВЫШКА», за-
служенному журналисту республикиза вы-
дающийся вклад в развитие журналистики 
Азербайджана и большие заслуги в развитии 
одной из самых авторитетных и старейших 
газетреспублики – газеты «ВЫШКА».
Затем, за выдающиеся заслуги в развитии 
науки, были избраны в состав Азербайджан-
ской Секции Международной Академии 
Наук новые академики –Таир Амирасланов, 
профессор, доктор исторических наук, ака-
демик Грузинской Национальной Академии 
Наук, Генеральный Директор Националь-
ного Центра Кулинарии, ЭльчинИкандар-
заде, профессор, доктор технических наук, 
академик Грузинской Национальной Ака-
демии Наук, академик Европейской Акаде-
мии Естественных Наук, член Союза писате-
лей Азербайджана, заведующий кафедрой 
«Метрология и Стандартизация» Азер-
байджанского Технического Университета.
Член-корреспондентом АС МАН былизбран-
ФахраддинГабибов, кандидаттехническихна-
ук, доцент, ЗаслуженныйИзобретатель СССР, 
академикРоссийскойАкадемииЕстественных 
Наук, руководитель лаборатории Научно-Ис-
следовательского Института Архитектуры и 
Строительства, главный консультант Пред-
седателя Агентства Интеллектуальной Соб-
ственности Азербайджана.
Серебряныйзнак АС МАН завыдающиесяза-
слуги в развитиинаучно-техническогопрогрес-
сабылврученпочетному академику АС МАН, 
Президенту Международного Информацион-
ного Агентства «Прант» АлекберовуАгадаим 

Абдул Халыгоглу.  
Президент Азербайджанской Секции МАН 
Эльчин Халилов сообщил о научно-техниче-
ском сотрудничестве Азербайджанской Сек-
ции МАН с Научно-исследовательскими Ин-
ститутами Министерства Сельского хозяйства 
в области внедрения новых технологий для ре-
шения сельскохозяйственных задач. 
  Иностранный член-корреспондент АС МАН 
– доктор Ли Женьиньсообщил участникам 
форума о программах сотрудничества Азер-
байджанской Секции МАН с научно-исследо-
вательскими институтами и Университетами 
Китайской Народной Республики, в частностис: 
Академией Наук Китая, Администрацией Зем-
летрясений Китая, институтом сейсмологии 
провинции Ганьсу, Академией Общественных 
Наук Провинции Ганьсу, и другими ведущими 
научными и образовательными организация-
ми Китайской Народной Республики. Затем, 
доктор Ли Женьинь был утвержден решением 
Президиума АС МАН - Специальным Совет-
ником Президента АС МАН по международ-
ным связям с научными и образовательными 
учреждениями и учеными КНР.
Очередной вопрос повестки дня был посвя-
щен выступлению с докладами академика 
АС МАН, профессора, доктора исторических 
наук Таира Амирасланова на тему "ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ ИСТОКОВ ТРАДИЦИОННОЙ 
КУХНИ АЗЕРБАЙДЖАНА" и академика АС 
МАН,профессора, доктораисторическихнау-
кАббаса Сеидованатему:"AZƏRBAYCANDA 
ALMAN YAŞAYIŞ MƏSKƏNI YELENENDORF 
(1818-1941-CI ILLƏR)".
Заслушанные доклады были обсуждены и 
одобрены Ученым Советом и Президиумом 
Азербайджанской Секции МАН, 

Афат Мамедов,
Руководитель пресс-службы АС МАН,

академик АС МАН

Азербайджан в обзоре 
Paying Taxes 2019, подготов-
ленным Всемирным банком 
и международной аудитор-
ской компанией, занял 28-ое 
место.Индекс Азербайджана 
равен 83,8.
Согласно обзору, опублико-
ванному на сайте аудитор-
ской компании, была про-
ведена оценка экономик 190 
стран.
По оценкам ВБ и PwC, нало-
говое бремя в Азербайджане 
составляет 40,8% (рост на один 
процентный пункт по сравне-
нию с предыдущим годом).
«Этот показатель выше сред-
него показателя по региону 
Центральной Азии и Восточ-
ной Европы в 32,8% и сред-

немирового уровня в 40,4%», 
- отмечается в отчете.
В России налоговое бремя 
составляет 46,3%, в Казахста-
не – 29,4%, Грузии – 9,9%.
Согласно обзору, на выпла-
ту налогов в Азербайджане 
ежегодно налогоплательщи-
кам необходимо 159 часов, 

необходимо проводить в 
среднем 6 платежей.
«В среднем по миру расход 
времени составляет 237 ча-
сов, по региону – 220 часов, 
необходимо 15,9 платежа по 
налогам в регионе, 23,8 пла-
тежа в мире», - отмечается в 
отчете.

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев подписал 
указ о дальнейшем упроще-
нии процесса подключения 
субъектов микро, малого и 
среднего бизнеса к комму-
нальным услугам.
Согласно указу обращения 
подготовка технических ус-
ловий и проектной доку-
ментации для подключе-
ния субъектов микро, малого 
и среднего бизнеса к газовой 
сети, системе водоснабжения 
и сточных вод будет осущест-
вляться в Домах КОВ и ASAN 
Kommunal.
Технические обоснования для 
подключения субъектов ми-
кро, малого и среднего биз-
неса к газовой сети, системе 

водоснабжения и сточных вод 
осуществляется на бесплатной 
основе.
В указе также отмечается, что 
оплата за подключение к га-
зовой сети, системе водоснаб-
жения и сточных вод осущест-
вляется на основании тарифов, 
утвержденных кабинетом ми-
нистров Азербайджана. Поми-
мо этой оплаты, за усиление 

мощности сети и систем, 
оплата с заказчика взимать-
ся не может.
Работы по подключению к 
газовой сети, системе водо-
снабжения и сточных вод 
должны быть осуществлены 
в течении 20 дней (за исклю-
чением времени необходи-
мого для прокладки комму-
никаций).

Министерству энергетики 
Азербайджана, компании 
SOCAR, министерству эконо-
мики, ОАО «Азерсу» в трех-
месячный срок поручено 
подготовить проекты правил 
подключения к газовой сети, 
системе водоснабжения и 
сточных вод и представить их 
президенту.
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E T İ B A R S ı Z D ı R

Sizləri qarşıdan gələn
 Yeni il və Dünya 

Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü 

münasibətilə ürəkdən
təbrik edir, hər şeyin 

könlünüzcə könlünüzcə 
olmasını arzulayır.

AZSIĞORTA ASC

19 dekabr 2018-ci il tarixində 
“JW Marriott Absheron Baku” 
otelində Azərbaycan Banklar 
Assosiasiyasının təşkilatçılı-
ğı ilə “Bankçılıq Mükafatları 
– 2018” tədbiri keçirilib. Bank-
ların il ərzində fəaliyyəti təhlil 
edilərək 2018-ci il üzrə bank-
çılıq mükafatlarının qalibləri 
müəyyənləşdirilib. 
2018-ci il ərzində sosial, təhsil, 
maliyyə savadlığı sahəsində 
mühüm addımlar atmış Ata-
Bank aşağıdakı nominasiyalar 
üzrə qalib seçilmişdir: 
-“Korporativ sosial məsuliy-
yət”;
-“Bank-maliyyə sahəsində araş-
dırmalar və yazılarla çıxış edən 
bank nümayəndəsi”;
Həmçinin,Risk Menecmenti de-
partamentinin direktoru Elman 
Sadıqovun il boyu ərsəyə gətir-
diyi bu sahədə dəyərli araşdır-
malar da diqqətəlayiq görül-
müşdür.
Mükafatlandırma mərasimin-
də 2018-ci ildə banklar tərəfin-
dən çoxsaylı korporativ sosial 
məsuliyyət layihələri, eləcə də 

təhsil və maliyyə savadlılığının 
dəstəklənməsi tədbirlərinin re-
allaşdırıldığı qeyd edilib.
Bank yeni ildə də  "Korpora-
tiv Sosial Məsuliyyət" proqra-
mı çərçivəsində valideyn hi-
mayəsindən məhrum olmuş 
uşaqlar, idman, mədəniyyət və 
təhsil sahəsinin dəstəklənməsi 
istiqamətində layihələr həyata 

keçirəcək.
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.

Dekabrın 25-də Beynəlxalq Mət-
buat Mərkəzində Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu-
nun Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni il mü-
nasibətilə keçirdiyi fərdi jurnalist 
yazıları müsabiqəsinin nəticələri 
açıqlanıb.
Tədbirdə Fondun icraçı direktoru 
Vüqar Səfərli, Müşahidə Şurası-
nın üzvləri, habelə ölkənin 30-dan 
çox aparıcı kütləvi informasiya va-
sitələrinin rəhbərləri, yazıları qiy-
mətləndirmiş ekspertlər və qalib 
jurnalistlər iştirak ediblər.
Fondun icraçı direktoru Vuqar 
Səfərli tədbiri giriş sözü ilə açaraq 
Azərbaycan mediasının daim döv-
lətimizin başçısının xüsusi diqqət 
və qayğısını hiss etdiyini bildirib. 

İcraçı direktor bildirib ki, Azər-
baycan Respublikasının Preziden-
ti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondu 2018-cı ildə 33 qə-
zetə maliyyə dəstəyini davam 
etdirib. V.Səfərli həmin qəzetlər-
də Azərbaycan Respublikasında 
KİV-ə Dövlət Dəstəyi Konsepsi-
yasında əksini tapmış 19 istiqamət 
üzrə 6 mindən çox yazı dərc edil-
diyini diqqətə çatdırıb. İcraçı di-
rektor, həmçinin bildirib ki, Fond 
il ərzində "Azərbaycan media mə-
kanında ədəbi dilin qorunması", 
"Azərbaycan teleradio məkanında 
ədəbi dilin qorunması" və "Jur-
nalist peşəkarlığının artırılması" 
mövzusunda layihələrin jurnalist 
təşkilatları tərəfindən həyata keçi-
rilməsini maliyyələşdirib. 
İcraçı direktor Fondun 31 de-

kabr - Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni il mü-
nasibətilə noyabrın 8-dən dekab-
rın 14-dək KİV-ə Dövlət Dəstəyi 
Konsepsiyasında əksini tapmış 
19 istiqamət üzrə keçirdiyi fərdi 
jurnalist yazıları müsabiqəsinə 64 
kütləvi informasiya vasitəsindən 
160 yazının təqdim edildiyini, ya-
zıların 12 ekspert tərəfindən qiy-
mətləndirildiyini bildirib. 
V.Səfərli Fondun Müşahidə Şura-
sının ekspertlərinin yekun balları 
əsasında 112 nəfər jurnalistin qalib 
kimi təsdiqləndiyini vurğulayıb. 
İcraçı direktor müsabiqənin şərtlə-
rinə əsasən, I yer üçün 500 manat 
olmaqla 1, II yer üçün 400 manat 
olmaqla 2, III yer üçün 300 manat 
olmaqla 3 mükafatın nəzərdə tu-
tulduğunu qeyd edib.
Fondun ekspertlərindən - Jurna-
listlərin Həmkarlar İttifaqının səd-
ri Müşfiq Ələsgərli, "Yeni Azər-
baycan" qəzetinin baş redaktoru, 
Milli Məclisin deputatı Hikmət 
Məmmədov, habelə Fondun Mü-
şahidə Şurasının üzvü Bəhruz Qu-
liyev çıxış edərək keçirilmiş fərdi 
jurnalist yazıları müsabiqələrinin 
jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyə-
sinin yüksəldilməsi və sosial və-
ziyyətinin yaxşılaşdırılması baxı-
mından əhəmiyyətini vurğulayıb, 
qalibləri təbrik ediblər. 
Sonra 19 istiqamətin hər biri üzrə 
müsabiqə qaliblərinin adları açıq-
lanıb.


