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Azərbaycan Respublikasının  
Pre zidenti İlham Əliyevin 
Dünya İqtisadi Forumunun il-
lik toplantısında iştirak etmək 
üçün İsveçrə Konfederasiyası-
na işgüzar səfəri başlayıb.
Dövlətimizin başçısı yanvarın 
21-də Davosda Dünya İqtisadi 
Forumunun prezidenti Borge 
Brende ilə görüşüb.
Görüşdə Azərbaycan Hökumə-
ti və Dünya İqtisadi Forumu-
nun Dördüncü Sənaye İnqilabı 
Mərkəzi arasında ilk dəfə ola-
raq əməkdaşlığın təməli qo-
yulmuşdur. Bu məqsədlə Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyev 
və Dünya İqtisadi Forumunun 
prezidenti Borge Brende ara-
sında əməkdaşlıq sazişinin 
təntənəli mübadiləsi həyata ke-
çirilmişdir.
Söhbət zamanı Dünya İqtisadi 
Forumunun prezidenti Borge 
Brende Prezident İlham Əliye-
vin rəhbərliyi ilə Azərbayca-
nın dördüncü sənaye inqilabı-
na doğru qətiyyətli addımlar 
atdığını qeyd etmişdir. Borge 
Brende son iyirmi ildə Bakının 
sürətlə tanınmaz dərəcədə də-
yişdiyini vurğulamışdır.
Prezident İlham Əliyev Azər-
baycan Hökuməti və Dünya 
İqtisadi Forumunun Dördüncü 
Sənaye İnqilabı Mərkəzi ara-
sında əməkdaşlıq sazişinin va-
cibliyini qeyd edərək demişdir 
ki, bu sənəd bizim tərəfdaşlıq 
ruhumuzu və qarşılıqlı səyləri-
mizi davam etdirməkdə istəkli 
olduğumuzu nümayiş etdirir. 
Dövlətimizin başçısı bildirmiş-
dir ki, Azərbaycan dördüncü 
sənaye inqilabının hədəflərinin 
həyata keçirilməsində çox fəal 
iştirak edəcək. Keçən il Azər-
baycanda qeyri-neft sektorun-
da sənaye istehsalının 9,1 faiz 
artdığını vurğulayan Prezident 
İlham Əliyev əminliklə bildir-
mişdir ki, biz bu vacib layihədə 
yaxşı tərəfdaşlar olacağıq.
Prezident İlham Əliyev ölkə-
mizdə aparılan islahatlar, inki-
şaf prosesləri barədə məlumat 
vermiş, böyük nəqliyyat və inf-
rastruktur layihələrinin, o cüm-
lədən Şərq-Qərb, Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizləri ilə bağlı 
layihələrin, enerji layihələrinin 
reallaşdırılmasının həm ölkə-
miz, həm də region üçün əhə-
miyyətini qeyd etmişdir. Döv-
lətimizin başçısı Azərbaycanda 
biznes mühitinin daha da in-
kişaf etdirilməsi istiqamətində 
aparılan islahatlar barədə mə-
lumat vermişdir.
Borge Brende bildirmişdir ki, 
Azərbaycanın qonşu və region 
dövlətləri ilə iqtisadi əməkdaş-
lığının və ölkəmizin güclənən 
iqtisadiyyatının bölgə ölkələ-
rinin inkişafında əhəmiyyətli 

rolu var. Dünya İqtisadi Foru-
mu bu rolu qiymətləndirir.
Davos görüşləri
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev yan-
varın 21-də Davosda “Rossiya 
1” televiziya kanalına və Çinin 

CGTN televiziyasına müsahi-
bə verib.   
Yanvarın 22-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev Davosda “Visa” 
şirkətinin prezidenti Rayan 
MakInerni, BP qrupunun baş 
icraçı direktoru Robert Dadli,   
“CISCO” şirkətinin icraçı vit-
se-prezidenti və satış rəhbə ri 
xanım Gerri Elliott, “SAP SE” 
şirkətinin baş icraçı direktoru 
Bill Makdermot, Dünya Ban-
kının baş icraçı direktoru xa-
nım Kristalina Georgiyeva, 
Rusiyanın “LUKoil” şirkətinin 
prezidenti Vahid Ələkbərov, 
Fransanın “Total” şirkətinin baş 
icraçı direktoru Patrik Puyannen, 
Gürcüstanın Baş naziri Mamuka 
Baxtadze, “Microsoft” şirkətinin 
vitse-prezidenti, Avropa, Yaxın 
Şərq və Afrika üzrə preziden-
ti Mişel Van Der Bel, “Signify” 
şirkətinin (keçmiş “Philips Li-
ghtning”) baş icraçı direktoru 
Erik Rondolat ilə görüşmüşdür. 
Davos Dünya İqtisadi Forumu 
çərçivəsində Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin və Ermənistan Respub-
likasının baş naziri Nikol Paşin-
yanın qeyri-rəsmi görüşü olub. 
Görüşdə Ermənistan-Azərbay-
can Dağlıq Qarabağ münaqişə-
sinin nizamlanmasına dair danı-
şıqlar prosesinin cari vəziyyəti 
müzakirə edilib.
Yanvarın 22-də Davosda Dün-
ya İqtisadi Forumu çərçivəsin-
də “Bir kəmər, bir yol” təşəbbü-
sünün inkişaf etdirilməsi: Çinin 
trilyon dollarlıq baxışı” mövzu-
sunda sessiya keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva 

sessiyada iştirak ediblər.
Sessiyanın aparıcısı: Gəlin,  
Sizdən başlayaq, cənab Pre-
zident. “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsü Azərbaycan kimi 
qonşu ölkə üçün nə demək-
dir? Mən bilirəm ki, Siz ölkə-

nizin iqtisadi fəaliyyətini tək-
cə neft-qaz sahəsinə yox, eyni 
zamanda, infrastrukturun qu-
rulmasına yönəltmisiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, 
siz tamamilə düz deyirsiniz. 
Müasir infrastrukturun yaradıl-
ması bizim hökumətin ən əsas 
məqsədlərindən biridir. Düşü-
nürəm ki, biz coğrafi vəziyyə-
timizdən faydalanaraq əsasən 
infrastruktura, yəni, daxili in-
frastruktura və Azərbaycanın 
beynəlxalq hablardan birinə 
çevrilməsinə imkan verəcək 
infrastruktura sərmayə yatır-
maqla doğru iş görmüşük. Biz 
yolların, magistralların, hava 
limanlarının tikintisi, qazlaş-
dırmanın aparılması, elektrik 
enerjisinin generasiyası üçün 
ölkə daxilində infrastruktura 
sərmayə yatırırıq. Biz, həmçi-
nin nəqliyyat infrastrukturuna 
da sərmayə yatırmışıq. Bu da 
bizə yüklərin Şərqdən Qərbə, 
Şimaldan Cənuba və Cənubdan 
Şimala nəqlinə imkan verəcək.
Azərbaycan Şərq-Qərb nəqliy-
yat dəhlizi təşəbbüsünün fəal 
üzvüdür. Biz əlbəttə ki, Çin hö-
kumətinin “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsünü dəstəkləyirik. 
Azərbaycan özündən şimalda 
və cənubda yerləşən ölkələrə 
bu layihəyə qoşulmaq üçün im-
kanlar yaradır. Biz artıq bunu 
müşahidə edirik. Azərbaycan 
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizlərinin üzvü 
olan yeganə ölkədir. Bunun 
üçün dəmir yolu sistemlərimi-
zin müasirləşdirilməsi, Xəzərin 
sahilində 25 milyon tona qədər 
yük daşımaq gücündə olan ən 
böyük dəniz limanının tikintisi, 
Avropa və Asiya arasında çatış-

mayan bağlantının yaradılması 
ilə bizi Türkiyə və Avropa ilə 
birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolunun inşası yolları-
mızdan istifadə etmək istəyən-
lərə yaxşı şərait yaradır. Biz 
yaxşı tarif siyasətini yaratmaq 

üçün vəsait sərf edirik. Yükda-
şımaların həcmi də artır. Yalnız 
Şimal-Cənub dəhlizi vasitə-
silə keçən il ondan əvvəlki illə 
müqayisədə on dəfə çox yük 
daşınıb.
Aparıcı: Mən etiraf etməliyəm 
ki, cənab Prezidentdən mü-
sahibə almışam və o, bütün 
rəqəmləri xatırlayır. Biz hazır-
da bu rəqəmlərin yalnız kiçik 
hissəsini təhlil edirik.
Cənab Prezident, gəlin, borc-
dan danışaq. Çünki Siz bu 
məsələ ilə dəfələrlə üzləşmi-
siniz. Əgər düz xatırlayıramsa, 
on il ərzində Siz borc barədə 
bir çox yerlərdən olan bir sıra 
insanların suallarını cavablan-
dırmalı olmusunuz. Bu barədə 
nə deyə bilərsiniz?
Prezident İlham ƏLİYEV: İn-
frastruktura gəlincə, biz onu 
əsasən dövlət büdcəsindən ma-
liyyəşdirmişik. Hesab edirəm 
ki, infrastruktura investisiya 
qoymaq üçün neft və qaz satı-
şından əldə etdiyimiz gəlirləri 
düzgün istiqamətə yönəltməyə 
müvəffəq olmuşuq və indi biz 
bununla fərəhlənə bilərik. Da-
vos Dünya İqtisadi Forumunun 
qiymətləndirməsinə əsasən 
yolların keyfiyyətinə gəlincə, 
Azərbaycan dünyada 34-cü 
yerdə qərarlaşıb. Bunu biz neft 
və qaz satışlarından əldə etdi-
yimiz vəsaitlə etdik. Sonra əl-
bəttə ki, bu, biznes mühitinin 
yaradılmasına gətirib çıxardı. 
Çünki sizin müasir infrastruk-
turunuz, qazlaşdırmanız, elekt-
rik enerjiniz, yaxşı yollarınız və 
magistrallarınız olduqda onda 
bizneslər üçün də investisiya 
yatırmaq daha asan olacaq. Biz 
bu istiqamət üzrə də işlər gör-

müşük. Dünya Bankının ən son 
“Doing Business” hesabatına 
əsasən Azərbaycan dünya üzrə 
25-ci pillədədir və mövqeyimi-
zi rekord göstərici olan 32 pil-
lə yaxşılaşdırmışıq. Biz Dünya 
Bankının bu proqramında on 

ən çox islahatçı ölkələr 
arasındayıq.
Aparıcı: İcazənizlə, mən 
bilirəm ki, Siz gözəl nə-
ticələri qeyd edə bilərsi-
niz. Lakin bu nəticələrə 
aparan proses heç də 

həmişə asan olmur. Buna görə 
mən Sizdən bu borc məsələ-
sini soruşuram. Çünki Siz bir 
çoxları kimi, infrastrukturun 
qurulması nəticəsində borcun 
yığılmasına görə tənqid olun-
musunuz. Buna görə də Sizin 
fikrinizcə, borca gətirib çıxa-
ran investisiyaları necə görür-
sünüz və bu məsələ öz həllini 
necə tapa bilər?
Prezident İlham ƏLİYEV: Bi-
zim uzun illərdir ki, strategi-
yamız qazandığımızdan daha 
az xərcləməkdən ibarət olub. 
Yaxşı olardı ki, bu fərq daha 
da böyük olsun. Buna görə 
biz üzərimizə borc yığmamı-
şıq. Daxili borca gəlincə, o, çox 
aşağıdır. Bizim xarici borcu-
muz ümumi daxili məhsulun 
yalnız 19 faizinə bərabərdir. 
Bizim bunu 10 faizə endirmək 
üçün strategiyamız var. Buna 
görə də bayaq da qeyd etdiyim 
kimi, Azərbaycanda həyata ke-
çirdiyimiz bütün infrastruktur 
layihələri, yəni, qeyd etdiyim 
kimi, ölkələri bir-birinə birləş-
dirən layihələr borcsuz həya-
ta keçirilmişdir. Biz iyirmi il 
bundan əvvəl - o qədər inkişaf 
etmədiyimiz və kasıb olduğu-
muz zaman borc götürmüşdük 
və borc götürmək məcburiyyə-
tində idik. Bizə borc verən hə-
min maliyyə institutlarına min-
nətdarıq. İndi biz borc veririk. 
İndi Azərbaycanın təkcə başqa 
ölkələrə investisiya yatırmaq 
yox, həm də infrastruktura, real 
iqtisadiyyata sərmayə yatırmaq 
strategiyası var. Eyni zamanda, 
biz digər ölkələrdə həyata ke-
çirilən infrastruktur layihələri 
üçün borc pul veririk. Bizim 
borcumuzun infrastruktura heç 
bir aidiyyəti yoxdur. Lakin biz 
infrastruktura investisiya yatı-
randa dərhal vəsaitimizin geri 
qaytarılmasını gözləmirdik. 
Biz başa düşürük ki, geri qa-
yıdacaq gəlir birbaşa olmaya-
caq. Siz yol tikdiyinizə görə pul 
qazanmayacaqsınız. Lakin siz 
mallarını bazara gətirmək üçün 
bu yoldan istifadə edənlər tərə-
findən ödənilən vergilərdən 
qazanacaqsınız. Ya da bizim 
ərazidən tranzit kimi Şərqdən 
Qərbə və əks istiqamətdə istifa-

də edənlər tərəfindən ödənilən 
vəsaitdən qazanacağıq. Bu da 
sərmayədən geri qayıdan bir 
gəlirdir. Lakin hesab edirəm ki, 
daxildə infrastruktura və regio-
nal əməkdaşlığa sərf etdiyimiz 
vəsait ola bilsin on ildən sonra 
geri qayıtsın.
Aparıcı: Lakin heç də hər bir 
ölkə Azərbaycan kimi xoşbəxt 
ölkə deyil. Sizin çox zəngin 
neft və qaz ehtiyatlarınız var. 
Mən bunu bir gün içində təəc-
cüb doğuran bir fakt kimi kəşf 
etdim. İnfrastrukturu quran 
və bu platformada iştirak edən 
digər ölkələr üçün bu, bir na-
rahatlıqdırmı? Bunu tarazlaş-
dırmağın yolu nədən ibarət-
dir?
Prezident İlham ƏLİYEV: He-
sab edirəm ki, bu, əlbəttə, nara-
hatlıqdır. Bizim sərmayə yatır-
maq üçün pulumuz olmasaydı, 
xarici investorlardan pul almaq 
məcburiyyətində olardıq. Mən 
sizə bir il yarım bundan əvvəl 
tamamladığımız dəmir yolu la-
yihəsi timsalında bir misal çəkə 
bilərəm. Söhbət Şərqlə Qərbi 
birləşdirən Azərbaycan və Tür-
kiyə arasında dəmir yolu bağ-
lantısından gedir. Biz bir neçə 
illərdir xarici mənbələrdən ma-
liyyələşməni axtarırdıq.
Aparıcı: Bu, nə zaman idi?
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu, 
2000-ci illərin əvvəlləri, 2004-
2005-ci illər idi. Lakin bizim 
müraciətlərimizə rədd cavabı 
verilmişdi. Çünki sizin qeyd 
etdiyiniz kimi, investisiyalar 
heç ortamüddətli perspektivdə 
belə geri qayıtmayacaqdı. Əlbət-
tə ki, maliyyə ehtiyatları olmayan 
ölkələr üçün çox çətin olur. Maliy-
yə ehtiyatları olmayanların daha 
çox təxirəsalınmaz problemləri 
var. Məsələn, işsizlik, gəlir əldə 
etmək üçün iqtisadiyyatın real 
sektoruna investisiya yatırmaq və 
bu ölkələr üçün infrastruktur la-
yihələri prioritet deyil. Buna görə 
düşünürəm ki, maliyyə institut-
ları bu məsələyə daha çox diqqət 
ayırmalıdırlar. Xüsusilə aparıcı 
beynəlxalq maliyyə institutları-
nı nəzərdə tuturam. Onlar on il 
ərzində iş yerlərinin açılmasına 
imkanlar yaradacaq ölkələrə in-
frastruktur sahəsinə investisiya 
yatırmağa kömək etməlidirlər.
Sonra dövlətimizin başçısı au-
ditoriyanın suallarını cavablan-
dırmışdır.

* * * 
Sessiyanın digər iştirakçıları 
- Ümumçin Sənaye və Ticarət 
Federasiyasının sədr müavini 
Vanq Yonq-qinq, “China Poly 
Group” Korporasiyasının səd-
ri Su Niansha və Sinqapurun 
maliyyə naziri Henq Svi Keat 
mövzu ilə bağlı müzakirələrdə 
iştirak etmişlər.
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Ölkədə fəaliyyət göstərən səna-
ye parklarının ümumi investisiya 
portfelinin həcmi 3,8 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir. İndiyədək səna-
ye parklarına 2,9 milyard dollar in-
vestisiya qoyulub.
Bu barədə iqtisadiyyat naziri Şahin 
Mustafayev deyib. Nazirin sözlərinə 
görə, təkcə 2018-ci ildə rezidentlər 
tərəfindən 450 milyon dollar sər-
mayə yatırılıb. Sənaye parklarında 
40, o cümlədən ötən ildə 11 rezident 
qeydiyyata alınıb. Bu rezidentlərin 
21-i istehsal fəaliyyətinə başlayıb. 
Tikintidə və istehsalatda 10 minə 
yaxın iş yeri yaradılıb. Növbəti 
mərhələdə 1 milyard dollaradək in-
vestisiya qoyuluşu, 7 minə yaxın iş 
yerinin açılması gözlənilir.

24-30 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yan-
varın 20-də - Ümumxalq Hüzn Günündə Şəhid-
lər Xiyabanında 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsini 
yad ediblər.
Qara Yanvar hadisələrindən 29 il keçir. 1990-cı 
il yanvarın 20-si Azərbaycanın müasir tarixinə 
ən faciəli günlərdən biri, eyni zamanda, xalqı-
mızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olub, mil-
li müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizəsinin 
və yenilməz iradəsinin rəmzinə çevrilib. Təpə-
dən-dırnağadək silahlanmış keçmiş sovet ordu-
sunun cəza tədbirlərinə məruz qalan xalqımız 
azadlıq əzmini itirməmiş, əksinə, haqq səsini 
daha ucadan bəyan etmişdi. 
Düz 29 il əvvəl doğma yurdunun, xalqının azad-
lığını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca tutan 
vətənpərvər Azərbaycan övladları həmin müd-
hiş gecədə canlarından keçərək şəhidlik zirvə-
sinə ucaldılar. Sovet qoşunlarının Azərbaycanda 
törətdiyi qanlı qırğından uzun illər keçməsinə 
baxmayaraq, xalqımız o dəhşətli günlərin ağrı-a-
cısını unutmur, öz vətəndaşlarına divan tutan 
sovet imperiyasının ovaxtkı rəhbərlərinə və on-
ların Azərbaycandakı nökərlərinə dərin nifrətini 
bildirir.
Keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı 
qərəzli, ermənipərəst siyasətinə, əzəli torpaq-
larımıza iddia edən təcavüzkar Ermənistanı 
açıq-aşkar dəstəklənməsinə və respublikanın 
ozamankı rəhbərliyinin xəyanətkar mövqeyinə 
etiraz əlaməti olaraq ayağa qalxmış geniş xalq 
kütlələrinə qarşı sovet ordusunun iri hərbi bir-

ləşmələrinin yeridilməsi Azərbaycanda, xüsusilə 
Bakıda misli görünməmiş faciəyə gətirib çıxar-
dı, böyük itkilərlə, günahsız insanların ölümü 
ilə nəticələndi. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın 
ovaxtkı səriştəsiz, kölə psixologiyalı rəhbərləri-
nin yenə də xalqla bir olmağa cəsarəti çatmadı və 
onlar sovet rəhbərliyinin ətəyindən yapışmaqda 
davam etdilər.
Onlardan fərqli olaraq, həmin vaxt Moskvada 
yaşayan xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyev hə-
yatını təhlükədə qoyaraq, faciənin ertəsi günü 
Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə gələrək, 
Qanlı Yanvar qırğınını törədənləri pisləyən kəs-
kin bəyanatla çıxış etdi, xalqımızın başına gəti-

rilən müsibəti dünyaya çatdırdı. Bununla da Ulu 
öndər cəsarətini, mərdliyini, xalqının sədaqətli 
oğlu olduğunu bir daha sübut etdi.
Əslində, ermənilərin fitvası ilə törədilmiş bu ci-
nayət Azərbaycan xalqının iradəsini qıra, azad-
lıq eşqini söndürə bilmədi. Xalqımız qanı baha-
sına da olsa istəyinə - azadlıq və müstəqilliyinə 
qovuşdu və bu nailiyyəti heç vaxt əlindən ver-
məyəcək.
Keçmiş sovet hərb maşınının Azərbaycanda 
törətdiyi qanlı qırğın mahiyyətinə görə dövlətin 
öz vətəndaşlarına qarşı tarixdə misli görünmə-
miş təcavüzü, qətliamı idi. Keçmiş SSRİ və Azər-
baycan SSR konstitusiyalarının kobudcasına po-

zulması, ayaqlar altına atılması idi. Həmin gün 
keçmiş SSRİ dövləti dinc əhalinin üstünə qoşun 
yeritməklə BMT Nizamnaməsinə, beynəlxalq 
hüquq normalarına məhəl qoymamış, iştirakçı-
sı olduğu Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında 
Beynəlxalq Paktın bir sıra müddəalarını cinayət-
karcasına pozmuşdu.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
Azərbaycan rəhbərliyinə yenidən qayıdışından 
sonra, 1994-cü ildə 20 Yanvar hadisələrinə si-
yasi-hüquqi qiymət verildi və cinayəti törədən-
lərin adları ictimaiyyətə çatdırıldı. 20 Yanvar 
Ümumxalq Hüzn Günü elan edildi.
Azərbaycan xalqı hər il 20 Yanvar faciəsi qurban-
larının xatirəsini dərin ehtiramla yad edir.

* * *
Yanvarın 20-də Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva Qanlı Yanvar faciəsində həlak olanların 
əziz xatirəsini yad etmək üçün Şəhidlər Xiyaba-
nına gəlmiş, dövlətimizin başçısı “Əbədi məşəl” 
abidəsinin önünə əklil qoymuşdur.
Dövlət və hökumət rəsmiləri, respublikamızda-
kı dini icmaların başçıları, xarici ölkələrin Azər-
baycandakı səfirləri, beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələri də şəhidlərin əziz xatirəsini yad 
etmişlər.

* * * 
Şəhidlər Xiyabanının ziyarət olunması mərasi-
mində Baş nazir Novruz Məmmədov, Milli Məc-
lisin sədri Oqtay Əsədov və Prezident Admi-
nistrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev iştirak 
ediblər.

Bunu iqtisadiyyat naziri Şahin 
Mustafayev deyib. 
“İndiyədək Türkmənistan, 
Gürcüstan, İran, Türkiyə və 
Çində Trans-Xəzər beynəlxalq 

nəqliyyat dəhlizinin imkanla-
rının təbliği ilə bağlı tədbirlər 
keçirilib. 2018-ci ilin may ayın-
da dövlət başçısının iştirakı ilə 
açılmış Bakı Beynəlxalq Də-

niz Ticarət Limanı regionun 
mühüm nəqliyyat və logistika 
mərkəzinə çevrilməsində və 
tranzit imkanlarının genişlən-
dirilməsində xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Hazırda liman ərazisi 
daxil olmaqla azad ticarət zona-
sı tipli xüsusi iqtisadi zonanın 
yaradılması işləri davam etdiri-
lir. Ötən il ölkə ərazisindən 9,3 
milyon ton tranzit yük daşınıb. 
“Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhli-
zi ilə daşınan yüklərin həcmində 
ciddi artım müşahidə olunub, 
158 min ton yük daşınıb. “Cə-
nub-Qərb” dəhlizi üzrə daşınan 
yüklərin həcmində də əhəmiy-
yətli dərəcədə artım qeydə alı-
nıb”, - deyə nazir əlavə edib.

Bu ilin birinci rübündə Pi-
rallahı Sənaye Parkında şp-
ris zavodunun istifadəyə 
verilməsi nəzərdə tutulur.
Bu barədə iqtisadiyyat na-
ziri Şahin Mustafayev de-
yib. Nazir qeyd edib ki, 
Pirallahı Sənaye Parkında 
investisiya dəyəri 100 mil-
yon ABŞ dollarından çox 
olan əczaçılıq, şpris və uşaq 
bezlərinin istehsalı müəs-
sisələrinin yaradılması iş-

ləri aparılır. 2019-cu ilin 
birinci rübündə istifadəyə 
verilməsi nəzərdə tutulan 
şpris zavodu daxili tələba-
tı ödəməklə yanaşı, əlavə 
ixrac imkanları da yarada-
caq: “Eyni zamanda, birin-
ci rübdə Azərbaycan-Ru-
siya birgə müəssisəsi olan 
"R-Pharm" MMC tərəfin-
dən dərman vasitələrinin 
qablaşdırılmasına başlan-
ması nəzərdə tutulur”.

Ötən il sahibkarlara 2048 lisenziya ve-
rilib ki, bunun da 1384-nü yeni, 664-nü 
isə müddətsiz lisenziyalarla əvəzetmə 
təşkil edir.
Bu barədə iqtisadiyyat naziri Şahin 
Mustafayev deyib.
“Ümumilikdə İqtisadiyyat Nazirliyi 
tərəfindən "ASAN xidmət" mərkəzləri 
vasitəsilə 2015-ci il noyabrın 2-dən bu 
il yanvarın 1-dək sahibkarlara 6 min 
766 lisenziya verilib. "Lisenziyalar və 
icazələr" portalı vasitəsilə isə 587 elekt-
ron lisenziya verilib. Eyni zamanda, 
"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yox-
lamaların dayandırılması haqqında" 
Qanunun tətbiqindən sonrakı 38 ay ər-
zində vergi yoxlamaları istisna olmaqla 
cəmi 640, 2018-ci il ərzində isə 483 yox-
lama keçirilib. Yoxlamaların dayandı-
rıldığı 2015-ci il noyabrın 1-dən əvvəlki 
38 ay ərzində sahibkarlıq subyektlərin-
də 185 mindən çox yoxlama aparılıb”, 
- deyə nazir bildirib.

2018-ci ildə müvəkkil kredit 
təşkilatları vasitəsilə ümumi 
də yəri 617,8 milyon manat 

olan 999 investisiya layihəsi nin 
maliyyələşdirilməsinə 160,2 
milyon manat güzəştli kre dit 
verilib. Bu kreditlərdən istifa-
də etməklə investisiya layi hə-
lərinin reallaşdırılması 9000-
dək yeni iş yerinin açılmasına 
imkan yaradır. Bu barədə iq-
tisadiyyat naziri Şahin Musta-
fayev deyib. Nazir kreditlərin 

64,3 faizinin regionların, 35,7 
faizinin isə Bakının qəsəbələ-
rinin payına düşdüyünü bildi-
rib: “Güzəştli kreditlərin 70,3 
faizi aqrar sektorun, 29,7 faizi 
müxtəlif sənaye məhsullarının 
istehsalı və emalı sahələrinin 
inkişafına yönəldilib. Son illər 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 
tərəfindən maliyyələşdirilən 

35 istehsal, emal və infrastruk-
tur müəssisəsi 2018-ci ildə fəa-
liyyətə başlayıb. 2019-cu ildə 
daha 39 müəssisənin açılması 
gözlənilir. Ümumilikdə isə, 
indiyədək layihələrinin ümu-
mi dəyəri 5 milyard manatdan 
çox olan 36 minə yaxın sahib-
kara 2,3 milyard manatadək 
güzəştli kredit verilib.
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Müsahibimiz akademik, Milli 
Məclisin (MM) İqtisadi siyasət, 
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 
sədri Ziyad Səmədzadədir.
-Ziyad müəllim, bugünlərdə döv-
lət başçısı İlham Əliyevin iştirakı 
ilə Sumqayıt Kimya Sənaye Par-
kının ərazisində inşa olunmuş 
“SOCAR karbamid” zavodunun 
açılışı keçirildi. Bir iqtisadçı-alim 
kimi belə bir zavodun işə düşmə-
sini Azərbaycan iqtisadiyyatının 
inkişafına töhfəsi baxımından 
necə qiymətləndirirsiniz?
- Ümumiiyətlə, ölkəmizdə dü-

şünülmiş, gələcəyə hədəflənmiş 
sənaye siyasəti aparılır və onun 
regionlarda daha sürətli təmin 
edilməsi istiqamətində çoxsaylı iş-
lər görülür. Sumqayıt şəhəri də bu 
gün respublikamızın dinamik və 
sürtələ inkişaf edən sənaye mərkəz-
lərindən biridir. Bu baxımdan, 
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının 
ərazisində növbəti inşa olunmuş 
“SOCAR karbamid” zavodunun 
istifadəyə verilməsi də çox böyük 
hadisədir. Bu, Azərbaycan iqti-
sadiyyatının inkişafının daha bir 
göstəricisidir. Bu, onu göstərir ki, 
Azərbaycan qarşısına qoyduğu bü-
tün məqsədləri, hədəfləri səbirlə, 
təmkinlə, uzaqgörənliklə, bir-bir, 
ardıcıllıqla reallaşdırır. Azərbay-
can iqtisadiyyatının inkişafı artıq 
tam geridönməz xarakter daşımaq-
dadır. Dünyada neftin qiymətinin 
artıb-azalmasının ölkə iqtisadiy-
yatının inkişafına, transmilli və 
regional layihələrin davam etdiril-
məsinə, reallaşdırılmasına mənfi 
təsiri sıfıra endirilib. Odur ki, belə 
bir zaovudun işə düşməsi, təntənə-
li açılış mərasiminin keçirilməsi də 
Azərbaycan iqtisadiyyatının, xüsu-
silə, aqrar sektorun inkişafında öz 
mühüm rolunu oynayacaq və öz 
müsbət töhfəsini mütləq verəcək. 
Qeyd edim ki, karbamid zavodu-
nun layihəsi ölkə prezidentinin 
hələ 2008-ci ilin avqustunda im-
zaladığı Sərəncamla təsdiq edil-
miş “2008-2015-ci illərdə əhalinin 
ərzaq məhsulları ilə etibarlı təmi-
natına dair Dövlət Proqramı”na 
və 2014-cü ilin dekabrında imza-
ladığı Sərəncamla təsdiq edilmiş 
“Sənayenin inkişafına dair 2015-
2020-ci illər üçün Dövlət Proqra-
mı”na əsasən icra edilib. Belə ki, 
təməli 2011-ci ildə qoyulan zavo-
dun tikintisi ilə əlaqədar elan olu-
nan beynəlxalq açıq tenderin nəti-
cələrinə əsasən 2012-ci ildə Koreya 
Respublikasının “Samsung En-
gineering” şirkəti mühəndislik, 
satınalma və tikinti üzrə podratçı 
seçilib. Layihənin ammonyak və 
karbamid istehsalı üzrə texnoloji 
avadanlığı müvafiq olaraq Dani-
marka və Hollandiya şirkətləri 
tərəfindən təmin edilib. Həmçi-
nin, layihənin idarə edilməsi və 
müstəqil təftiş xidmətlərinin hə-
yata keçirilməsi məqsədilə 2015-ci 
ildə Finlandiya şirkəti ilə müvafiq 
müqavilə imzalanıb. Tikintinin 
pik vaxtında zavodun inşasına, 
ümumilikdə, 3600 nəfərdən artıq 
işçi cəlb olunub. Bununla yanaşı, 
inşaat zamanı təhlükəsizlik tələb-
lərinə maksimum dərəcədə riayət 
edilib, iş həcmi qəzasız şəraitdə 
yerinə yetirilib.

Həmçinin, qeyd edim ki, “SOCAR 
karbamid” zavodunun istehsa-
la başlaması ölkədə azot gübrəsi 
idxalına ehtiyacı aradan qaldı-
racaq, bununla da ölkənin xarici 
valyuta xərcləri azalacaq. Çünki 
zavod ildə 435 milyon kubmetr 
təbii qaz həcmindən xammal kimi 
istifadə etməklə 650-660 min ton 
karbamid məhsulu istehsal etmək 
gücündədir. İstehsal həcminin 70 
faizi də məhz ixrac üçün nəzərdə 
tutulur ki, bu da ölkəyə hər il 160 
milyon dollara qədər əlavə gəlirin 
daxil olmasına imkan verəcək.

Qeyd etdiyim kimi, bu zavodun 
işə düşməsi Azərbaycanda, xüsu-
silə kənd təsərrüfatının inkişafın-
da mühüm rol oynayacaq. Belə ki, 
karbamid gübrəsi ən yüksək azot 
tutumuna malikdir və buna görə 
də ən keyfiyyətli azot gübrəsi he-
sab olunur. Suda tez həllolma qa-
biliyyətinə görə seçilən bu gübrə 
növü ammonyak və karbon diok-
sidin sintezi nəticəsində əldə edi-
lir. Karbamidə tələbat onun aşağı 
maya dəyəri, qənaətcil daşınması, 
rahat tətbiqi və kənd təsərrüfatın-
da yüksək məhsuldarlığı ilə əlaqə-
dardır. Bu məhsuldan digər kim-
yəvi maddələrin istehsalında və 
əczaçılıqda da geniş istifadə olu-
nur. Nəzərinizə çatdırmaq istər-
dim ki, indiyədək azot gübrələri 
Azərbaycana idxal edildiyi halda, 
yeni zavod həm daxili bazarın 
tələbatını tam ödəyəcək, həm də 
istehsal etdiyi məhsulun təxminən 
70 faizini ixrac edəcək. Nəticədə, 
daha əvvəl idxal üçün sərf edilən 
illik 90 milyon dollara qədər val-
yuta vəsaitləri ölkədə qalacaq, 
eyni zamanda, zavod respublika-
mız üçün əlavə gəlir mənbəyinə 
çevriləcək.
Eyni zamanda, məlumat üçün bil-
dirim ki, “SOCAR karbamid” ha-
zırda ölkədə qeyri-neft sektorunda 
həyata keçirilmiş ən böyük layihə-
dir və ümumi dəyəri təxminən 800 
milyon avro təşkil edir. Layihənin 
maliyyələşdirilməsi ilkin dövrdə 
dövlət büdcəsindən ayrılan və-
saitlər hesabına həyata keçirilib. 
Zavodun inşası zamanı bir sıra 
beynəlxalq banklardan dövlət zə-
manəti əsasında 500 milyon avro 
məbləğində vəsait cəlb edilib. Za-
vodda təxminən 500 nəfər daimi 
işlə təmin ediləcək.
Ən maraqlı və sevindirici məqam-
lardan biri də odur ki, zavodun ti-
kintisində iştirak edənlərin mütləq 
əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaş-
larıdır. Bu, onu göstərir ki, Azər-
baycanda çox güclü kadr potensialı 
yaradılıb, fəhlə kadrları, mütəxəs-
sislər korpusu formalaşdırılıb. Bu, 
həm də son illər ərzində ölkədə 
təhsil sahəsinə ayrılan diqqətin ba-
riz nümunəsi sayıla bilər.
 Açılış mərasimidə ölkə preziden-
tinin çıxışında da vurğulandığı 
kimi, bu zavodun əsas özəlliyi on-
dan ibarətdir ki, burada xammal 
kimi istifadə olunan məhsul təbii 
qazdır, yerli məhsuldur. Yəni, kar-
bamidin tərkibində xarici kompo-
nent yoxdur.
“Burada ildə 450 milyon kubmetr 
təbii qazdan istifadə olunacaq. 
Əgər biz təbii qazı indi bugünkü 
qiymətlərlə mövcud xarici bazar-

lara satsaydıq, bundan təqribən 
80 milyon dollar vəsait əldə edə 
bilərdik. Ancaq karbamid şəklində 
istehsal olunacaq məhsulun dəyə-
ri 150-160 milyon dollar olacaqdır. 
Yəni, biz səmərəliliyi, demək olar 
ki, iki dəfə artırmışıq. Ölkəmiz 
üçün çox gözəl ixrac məhsulu ya-
ratmışıq”, - deyərək dövlət baş-
çısı bir daha vurğulamış oldu ki, 
kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 
yerli gübrə yaradılıb və ölkənin 
qeyri-neft sənayesinə böyük töhfə 
verilib. Yəni, zavodun fəaliyyətə 
başlaması, bu kimi məqsədləri, 
hədəfləri güdür. Bir sözlə, biz bü-
tün məqsədlərə çata bilmişik.
- Yeri gəlmişkən, Azərbaycan 
iqtisadiyyatının tərəqqisində, 
müstəqil dövlətçilik siyasətimizin 
həyata keçirilməsində, xüsusilə 
uğurlu neft strategiyasının inki-
şafında böyük və əsas rolu olan 
SOCAR barədə nə deyərdiniz?
- Bilirsiniz, müstəqilliyin əsas təmi-
nat sütunlarından biri iqtisadi güc 
və tərəqqidir. Dövlətin iqtisadi po-
tensialı onun müstəqilliyini möh-
kəmləndirirsə, müstəqillik də öz 
növbəsində iqtisadi inkişaf və yük-
səliş üçün münbit zəmin yaradır.
Bu gün Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR-ın 
həm də müxtəlif ölkələrdə geniş-
miqyaslı layihələr və əməliyyatlar 
həyata keçirməklə enerji bazarları-
nın mühüm iştirakçısına çevrilmə-
si dövlətimizin müstəqil xarici və 
daxili siyasəti nəticəsində müm-
kün olub. Hələ keçən əsrin 90-cı 
illərinin əvvəllərində lokal neft 
hasilatçısı olan SOCAR “Əsrin 
müqaviləsi”nin imzalanmasından 
ötən 25 il ərzində öz inkişafının 
növbəti tarixi mərhələsinin asta-
nasına çatmışdır. Son illər Azər-
baycan daxilində və xaricdə baş-
ladılan bir çox nəhəng layihələr 
tamamlanaraq istismara verilib. 
Məsələn, “Cümhuriyyət İli” kimi 
tarixə düşən 2018-ci ildə dünya-
nın ən böyük sənaye layihələrin-
dən olan “Cənub qaz dəhlizi”nin, 
bunun ardınca TANAP-ın rəsmi 
açılışı, “STAR” neft emalı zavodu-
nun işə salınması, bunların Azər-
baycan və Türkiyədə təntənəli 
tədbirlərlə qeyd olunması tarixi 
nailiyyətlərimiz sırasındadır. Heç 
təsadüfi deyil ki, “Cənub Qaz 
Dəhlizi”, eləcə də TANAP “ikinci 
qan damarı” adlandırılır. Bunun-
la yanaşı, “Azəri-Çıraq-Günəşli” 
layihəsi çərçivəsində qazanılmış 
nailiyyətlər, xarici tərəfdaşlarla 
qurulan qarşılıqlı faydalı istehsa-
lat münasibətləri elə güclü iqti-
sadi səmərə verdi ki, 2017-ci ildə 
layihənin 2050-ci ilədək uzadıl-
ması təşəbbüsü ilə çıxış edildi və 
Azərbaycan üçün daha əlverişli 
şərtlərlə yeni müqavilə imzalan-
dı. Ümumiyyətlə, 20-ci əsrdə, yəni 
1991-ci ilin avqustunda əldə et-
diyimiz ikinci müstəqilliyimizin 
bərpasından sonrakı ilk illərdə 
SOCAR-ın qarşısında duran əsas 
vəzifə ölkə iqtisadiyyatının dirçəl-
məsi, bu məqsədlə neft hasilatını 
artırmaq və dənizin dərinsulu his-
səsində yeni yataqların işlənməsi 
üçün xaricdən investisiya və tex-
nologiyalar cəlb etmək idisə, bu 
gün artıq onun hədəfləri dəyişib. 
İndi SOCAR daxili imkanları he-
sabına müasir dərin dəniz özülləri 
inşa edir, onları quraşdırır, istis-
mar edir, dənizin böyük dərinlik-
lərində qazma işləri aparır, ən 
müasir standartlar səviyyəsində 
sənaye müəssisələri qurur, böyük 

transmilli layihələrdə operator 
qismində iştirak edir, xarici ba-
zarlara sərmayə yatırır. Kəşfiyyat 
və hasilat sahələrində əldə edilən 
uğurlar SOCAR-ın beynəlxalq in-
vestisiyalarının, qlobal əməliyyat-
larının genişlənməsi üçün geniş 
şərait yaratmışdır. Bu gün şirkət 
dünyanın müxtəlif ölkələrində neft 
və qaz məhsullarının nəqli üçün 
zəruri olan infrastruktur obyektlə-
rinə, magistral boru kəmərlərinə, 
gəmilərə, liman və terminallara, 
digər nəqliyyat-logistika vasitələ-
rinə malikdir. Müasir qlobal inf-
rastrukturun qurulması şirkətin 
dünya brendinə çevrilməsinin əsas 
şərtlərindən biri kimi çıxış edir. 
Hazırda SOCAR və onun törəmə 
şirkətləri 15 ölkəni təmsil edən 24 
şirkətlə imzalanmış 19 Hasilatın 
Pay Bölgüsü Sazişi (HPBS) və 2 
Risk Xidməti Sazişinin (RXS) tərəf-
daşıdır. Ötən il, həmçinin “SOCAR 
Polymer” kompleksinə daxil olan 
Polipropilen zavodunun açılış 
mərasimi keçirildi ki, bunun özü 
də böyük hadisədir və SOCAR-ın 
ölkə iqtisadiyyatında hansı rola və 
çəkiyə malik olduğunun daha bir 
göstəricisidir.
 Beləliklə, Azərbaycanın müstəqil-
liyinin, müstəqil inkişafımızın tə-
min edilməsində, Azərbaycanın 
dünyadakı yerinin və rolunun art-
masında neft faktorunun və SO-
CAR-ın rolu böyükdür, danılmaz-
dır. Bu mühüm qurum hələ uzun 
illər Azərbaycan iqtisadiyyatının 
inkişafında, neft strategiyasının 
uğurlu təminatında, o cümlədən 
hər birimizin həyatı, yaşayışı ilə 
bağlı olan dövlət büdcəsinin ma-
liyyə təminatında öz mühüm rolu-
nu oynayacaq və bu funksiyasını 
da uğurlu şəkildə davam etdir-
məyə müvəffəq olacaq.
Bəzən belə fikirlər də səslənir ki, 
SOCAR özəlləşdirilməlidir və sa-
irə. Bilirsiniz, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin böyüklüyü və 
uzaqgörənliyi onda idi ki, o, özəl-
ləşdirməyə məqsəd kimi deyil, 
ölkəni inkişaf etdirmək üçün qa-
baqcıl dünya dövlətlərinin təcrü-
bəsinə istinad edilməklə, bir vasitə 
kimi baxdı. Ölkənin təbii-strateji 
resurslarını, Dövlət Neft Şirkətini 
(ARDNŞ) özəlləşdirmədi. Çünki 
Heydər Əliyev bilirdi ki, bu, Azər-
baycanın iqtisadi-siyasi müstəqil-
liyinə, inkişafımıza ağır bir zərbə 
olardı. Dünyanın da əksər ölkələri 
heç zaman özlərinin təbii-strate-
ji resurslarını özəlləşdirməyiblər. 
Odur ki, Azərbaycan dövlətinin 
müstəqillik dövründə ən mühüm 
nailiyyətlərindən biri məhz Dövlət 
Neft Şirkətinin qorunub saxlanıl-
masıdır, inkişafıdır. Zamanında, 
məhz ulu öndərimiz Heydər Əli-
yevin müdrikliyi və uzaqgörənliyi 
sayəsində Dövlət Neft Şirkətinin 
qorunub saxlanılması mümkün 
oldu. Əgər zamanında belə bir 
müdrik və tarixi qərar verilməsəy-
di, tam əminliklə deyirəm ki, nə 
müstəqil neft siyasətindən, nə də 
ümumən, müstəqil siyasi-iqtisadi 
inkişafımızdan danışmaq müm-
kün olardı. Ona görə indi belə fi-
kirləri səsləndirənlər bir daha ötən 
dövrlərdə baş verənləri, yaşananla-
rı göz önünə gətirsələr, yaxşı olar. 
Bu baxımdan, adıçəkilən qurum 
hələ uzun illər qalmalı, öz işlərini 
və ölkəmizin inkişafına töhfələrini 
verməkdə davam etməlidir.
-Ziyad müəllim, öncəki sualı-
mızın tərkib hissəsi və məntiqi 
davamı kimi, SOCAR-ın bey-

nəlxalq əlaqələri, beynəlxalq 
əməkdaşlığı barədə nələri vurğu-
lamaq istərdiniz?
-Əslində, elə danışdıqlarımız, söy-
lədiklərimiz bu sualın cavabını da 
özündə ehtiva edir. Yəni, bunlar 
hamısı bir-biri ilə bağlılıq və pa-
ralellik təşkil edir. Yəni, bu gün 
transmilli və regional layihələrin 
reallaşmasında ən mühüm rol oy-
nayan başlıca qurumlardan biri 
və birincisi məhz SOCAR-dır. Tə-
sadüfi deyil ki, bu gün SOCAR 
qonşu Gürcüstanda, qardaş Tür-
kiyədə və digər bir sıra ölkələrdə 
önəmli layihələr həyata keçirir, 
investisiyalar yatırır. Yuxarıda 
da adını çəkdiyimiz və Azərbay-
can-Türkiyə qardaşlığının növbəti 
bariz nümunəsi kimi ortaya qoyu-
lan “STAR” neft emalı zavodu de-
yilənlərə əyani sübutdur. Bu yön-
də misalların sayını xeyli artırmaq 
olar ki, bunlar da əslində gündəlik 
həyatımızda, gözümüzün qarşı-
sında baş verən hadisələrdir.
Məsələn, bu gün dünyada qaza 
olan tələbatın getdikcə artdığı bir 
dövrdə 1999-cu ildə kəşf olunmuş 
və 1 trilyon kubmetr həcmində 
qaz, 2 milyard barrel kondensat 
ehtiyatına malik “Şahdəniz” yata-
ğının işlənilməsi özü təkcə Azər-
baycan üçün deyil, bütün region 
və Avropa ölkələri üçün böyük 
əhəmiyyət daşıyır. Ekspertlərin 
rəyinə görə, “Şahdəniz”də hasil 
edilməmiş təxminən 625 milyard 
kubmetr qaz və 117,5 milyon ton 
kondensat ehtiyatı mövcuddur. Bu 
layihənin həyata keçirilməsi həm 
də Türkiyə, Gürcüstan, Yunanıs-
tan, Albaniya, Bolqarıstan və İta-
liyadakı milyonlarla istehlakçının 
təbii qaza olan ehtiyaclarını təmin 
etməyə hesablanıb. Bunun özü də 
məhz beynəlxalq əlaqələrin, bey-

nəlxalq əməkdaşlığın təzahürü-
dür. Belə bir əməkdaşlıq olmasay-
dı, bu məsələ də ortaya çıxmazdı. 
Həmçinin, TANAP SOCAR üçün 
böyük önəm daşıyan layihədir. 
Şirkət bu beynəlxalq layihədə ən 
böyük iştirak payına malik olmuş 
və lider rolunu inamla öz üzərinə 
götürmüş, işin öhdəsindən la-
yiqincə gəlmişdir. Kəmərin inşası 
prosesində qazanılmış nailiyyətlər 
göstərdi ki, SOCAR artıq xaricdə 
də böyük və məsul layihələri vax-
tında və yüksək səmərə ilə həyata 
keçirməyə qadirdir. Təkcə bu fak-
tı qeyd etmək kifayətdir ki, ilkin 
qiymətləndirmə zamanı layihə-
nin dəyəri 11 milyard dollardan 
çox hesablanmışdırsa, sonradan 
görülən səmərəliləşdirmə tədbir-
ləri nəticəsində bu rəqəmi 8 mil-
yarddan aşağı salmaq mümkün 
olmuşdur. TANAP layihəsinin 
iki mərhələdə həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdu. Bildiyiniz 
kimi, ilk mərhələdə təbii qazın 
Türkiyə ərazisinə çatdırılması və 
ölkə bazarına daxil edilməsi, ikinci 
mərhələdə isə Avropa Birliyi sər-
hədinə qədər nəqli hədəf götürü-
lürdü ki, artıq dediyim kimi, ötən 
il birinci mərhələni uğurla başa 
vura bildik. İyunun 12-də Eskişe-
hirde Azərbaycan və Türkiyə döv-
lət başçılarının, eləcə də Ukrayna, 
Serbiya və Şimali Kipr Türk Cüm-
huriyyəti prezidentlərinin iştira-
kı ilə TANAP-ın açılış mərasimi 
qeyd edildi. İyunun 30-dan “Şah-

dəniz-2” çərçivəsində hasil olunan 
təbii qazın bu kəmər vasitəsilə 
kommersiya məqsədilə Türkiyəyə 
nəql edilməsinə başlandı. Bu ilin 
sonunadək boru kəmərinin həm 
də Avropa Birliyi sərhədinə qədər 
olan hissəsi tamamlanacaq. 2020-
ci ilin əvvəlində TAP kəməri TA-
NAP-a birləşdiriləcək və ildə 10 
milyard kubmetr həcmində Azər-
baycan təbii qazının Avropa ba-
zarına daşınması reallaşdırılacaq. 
Artıq TAP layihəsi üzrə ümumi 
işlərin 75 faizdən çoxu icra edilib. 
Əminliklə demək olar ki, TAP la-
yihəsi də tezliklə tamamlanacaq 
və Avropanın 40 milyard dollar 
sərmayə tələb edən ən böyük in-
frastruktur layihəsi – “Cənub qaz 
dəhlizi” tam şəkildə icra ediləcək.
Yəni, sərmayə qoyuluşlarını şa-
xələndirməklə, investisiyaları 
müxtəlif sahələrə yatırmaqla şir-
kə tin bu və ya digər bir məhsul 
növündən asılılığını azaltmaq qar-
şımızda duran başlıca məqsədlər-
dəndir. Bu məqsədə addım-addım 
yaxınlaşmaqla Azərbaycanın səna-
ye qüdrətinin və ixrac potensialının 
artırılmasına töhfələr verilir. Xam 
neftin qiymətinin kəskin düşdüyü 
son illərdə neft-kimya məhsulla-
rının qiymətlərində daha yüksək 
sabitlik müşahidə olunur ki, bu da 
tutduğumuz yolun düzgünlüyünü 
bir daha sübut edir. Yeni əməliyyat 
sahələrində əldə edilən müsbət təc-
rübə və nəticələr həmin sahələrdə 
fəaliyyətlərin genişləndirilməsi 
üçün zəmin yaradır. Heç təsadüfi 
deyil ki, SOCAR-ın gələcək hədəf-
ləri sırasında Türkiyədə daha bir 
neft-kimya kompleksinin inşası 
nəzərdə tutulur. Yeni layihənin 
texniki-iqtisadi əsaslandırmasının 
bu ilin aprel ayında yekunlaşdırıl-
ması, həmin ilin iyun ayında tikin-

ti işlərinə başlanılması planlaşdırı-
lır. Yeni neft-kimya kompleksində 
ilkin istehsalın 2022-ci ilin sonu, 
2023-cü ilin əvvəlində başlanılma-
sı nəzərdə tutulur.
Bütün bunlar bir daha onu göstə-
rir ki, ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən əsası qoyulan neft stra-
tegiyası və onun ötən illər ərzin-
də uğurlu icrası, ölkə Prezidenti 
İlham Əliyevin bu istiqamətdəki 
çoxşaxəli fəaliyyəti ölkəmiz üçün 
beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamə-
tində böyük önəmə və əhəmiy-
yətə malikdir. Bundan udan və 
qazanan isə, ilk növbədə xalqımız, 
müstəqil dövlətimiz və dövlətçi-
liyimizdir. Fikirlərimi ölkə prezi-
dentinin Davosda Dünya İqtisadi 
Forumu çərçivəsində “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsünün inkişaf et-
dirilməsi: Çinin trilyon dollarlıq 
baxışı” mövzusunda sessiya za-
manı səsləndirdiyi bu fikirlərlə ta-
mamlamaq istəyirəm:
“Biz qonşularımız olmadan tran-
zit ölkə ola bilmərik. Bizim qonşu-
larımız onların qonşuları olmadan 
tranzit ölkələr ola bilməzlər. Buna 
görə bu, ölkələr zənciridir və biz 
Şərqdən Qərbə və Şimaldan Cənu-
ba gedən yol üzərindəyik. Beləlik-
lə, biz qitələri, ölkələri birləşdiri-
rik və daha proqnozlaşdırıla bilən 
gələcək yaradırıq...”

Müsahibəni apardı:
K.HƏMİDOV



4 24-30 yanvar 2019-cu il

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 
tərəfindən maliyyələşdirilən “Azad sahibkarlığın və liberal iqtisadiyyatın təşviqi” layihəsi çərçivəsində çap olunub

Aqrar sahənin dayanıqlı və davamlı in-
kişafını təmin etmək, bol məhsul yetiş-
dirmək, təsərrüfatların gəlirlə işləməsinə 
nail olmaq meliorasiya və su təsərrüfatı 
sisteminin yüksək səviyyədə qurulma-
sından asılıdır. Hektarlarla uzanıb gedən 
boz səhralara dirilik gətirən, həyat nişanə-
si bəxş edən sudur. Ona görə su həyatdır, 
deyiblər. Günəş şüalarının bol düşdüyü 
Azərbaycanda əkin sahəsinin böyük qis-
mi suvarılan torpaqlardır. Torpağının altı 
da, üstü də qızıl olan ölkəmizdə əkinçilik 
mədəniyyətinin, o cümlədən suvarma 
mədəniyyətinin tarixi çox qədimdir. Əc-
dadlarımız yer üzündə bitən növ-növ, 
çeşid-çeşid məhsulların çox hissəsini 
əkib-becərmişlər. Sözsüz ki, bu, suvarma 
olmadan mümkün olmazdı. Arxeoloji qa-
zıntılar hələ eramızdan əvvəl bizdə suvar-
ma sisteminin mövcud olduğunu sübuta 
yetirmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev so-
vetlər dönəmində, 1969-82-ci illərdə Azər-
baycana rəhbərlik etdiyi vaxtlarda ölkədə 
meliorasiya və su təsərrüfatı sisteminin 
tamamilə yenidən qurulmasına nail ol-
muş, nəhəng layihələr reallaşdırılmış, iri 
su anbarları, hidroqovşaqlar, suvarma 
kanalları tikilib istifadəyə verilmiş, Milin, 
Muğanın, Şirvanın susuz çöllərinə həyat 
gətirilmişdir. Xalqın təkidli tələbi ilə 1993-
cü ildə yenidən Azərbaycan hakimiyyə-
tinə qayıdan ümummilli lider meliorasi-
ya və su sisteminin yenidən qurulmasına 
və inkişafına xüsusi diqqət yetirmiş, bu 
proses torpaq islahatları ilə paralel şəkil-
də aparılmış və həmin işləri tənzimləyən 
normativ-hüquqi baza yaradılmışdır. O 
illərdən başlanan inkişaf və tərəqqi dalğa-
sı bu gün də uğurla davam etdirilir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfin-
dən 1996-cı ildə imzalanmış “Meliorasi-
ya və irriqasiya haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu və onun tətbiq 
edilməsi barədə Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 14 sentyabr 1996-cı il 
tarixli Fərmanı ölkədə meliorasiya və su 
təsərrüfatı sisteminin yaxşılaşdırılmasın-
da müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Ulu öndərin tapşırığı və göstərişlərinə uy-

ğun olaraq o vaxtlar respublikaya qoyulan 
xarici investisiyaların böyük bir qismi me-
liorasiya tədbirlərinin görülməsinə yönəl-
dilirdi ki, bu da sonrakı illərdə öz real 
nəticələrini göstərmişdir. Hazırda cənab 
prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan-
da meliorasiya və su təsərrüfatı ilə bağlı 
problemlər dərindən təhlil olunur, strateji 
hədəfə çatmaq istiqamətində kompleks 
tədbirlər həyata keçirilir. Son illər respub-
likada iri kapital qoyuluşlu layihələrin 
reallaşdırılması buna bariz nümunədir. 
Görülən hər bir tədbir ərzaq bolluğunun 
yaradılmasına, ixracın genişləndirilmə-
sinə, vətəndaşların gəlirlərinin artmasına, 
rifah halının yüksəlməsinə yeni imkanlar 
və yollar açmışdır.
Bu gün cənab Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahat 
proqramları meliorasiya və su təsərrü-
fatı fondlarının qorunub saxlanılmasına 
və onların müasir tələblər səviyyəsində 
qurulmasına yönəldilmişdir. Son 15 ildə 
Azərbaycanda genişmiqyaslı suvarma 
kanalları, kollektor-drenaj şəbəkələri 
tikilmiş, yenidən qurulmuş, bərpa olun-
muşdur ki, bu da torpaqların suvarma 
təminatının və meliorasiya vəziyyə-
tinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarmış, 

yeni ərazilərin əkin dövriyyəsinə daxil 
edilməsinə imkan yaratmışdır. Ümumi 
tutumu 456 milyon kubmetr olan, stra-
teji əhəmiyyətinə və kapital qoyuluşuna 
görə 4 ən böyük su anbarı – Taxta körpü, 
Şəmkirçay, Tovuzçay və Göytəpə su an-
barları tikilib istifadəyə verilmişdir. Hə-
min su anbarlarının istifadəyə verilməsi 
on minlərlə hektar torpaq sahələrinin 
suvarma suyu ilə təminatı problemini 
birdəfəlik həll etmişdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Qərb bölgəsində 
yerləşən Şəmkirçay Su Anbarı və Şəm-
kir-Samux-Goranboy magistral suvarma 
kanalı kompleks layihəsinin reallaşdırıl-
ması son illərin əlamətdar hadisələrin-
dəndir. Şəmkirçay Su Anbarı və Şəm-
kir-Samux-Goranboy magistral suvarma 
kanalı işğal zonasında yerləşən Goranboy 
rayonunun 8293 hektar yeni suvarılacaq 
torpaq olmaqla, ümumilikdə 26584 hek-
tar ərazini suvarma suyu ilə təmin edir. 
Məlumat üçün bildirək ki, Şəmkir-Sa-
mux-Goranboy magistral suvarma kana-
lının İpək Yoluna qədər 8,6 kilometrlik 
birinci mərhələsinin tikintisi 2017-ci ildə 
başa çatdırılmışdır. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
Samux və Goranboy rayonlarının yeni 

suvarılacaq torpaqlar olmaqla, 8638 hek-
tar torpaq sahəsinə suvarma suyunun 
verilməsi mərasimində iştirak etmişdir. 
Dövlət başçısının elə həmin mərasimdə 
verdiyi  tapşırıqlara uyğun olaraq, 2017-ci 
ildə Şəmkir-Samux-Goranboy magistral 
suvarma kanalının ikinci növbəsinin İpək 
Yolu və ikinci dərəcəli avtomobil yolu ilə 
kəsişməsində keçid qurğuları, həmçinin 
kanalın özünün tikintisi davam etdiril-
mişdir. Məlumat üçün onu da bildirək ki, 
cənab Prezident İlham Əliyevin iştirakı 
ilə 2009-cu ildə Şəmkirçay Su Anbarının 
təməlqoyma və 2014-cü ildə açılış məra-
simləri keçirilmişdir. Su Elektrik Stansiya-
sı ilə birlikdə Şəmkir dəryaçasının, oradan 
su götürən 60,5 kilometr uzunluğunda 
magistral kanalın istifadəyə verilməsi ilə 
Şəmkir, Samux, Göygöl və Goranboy ra-
yonlarında 54 min hektar əkin sahəsinin 
su təminatının yaxşılaşdırılmasına, 17 
min hektar yeni torpaqların əkin dövriy-
yəsinə daxil edilməsinə, ildə 56 milyon 
kilovat-saat elektrik enerjisinin istehsalı-
na, həmçinin Gəncə və Şəmkir şəhərləri-
nin, Samux rayonu Nəbiağalı qəsəbəsinin 
əhalisinin ildə 50 milyon kubmetrə yaxın 
təmiz içməli su ilə təchiz olunmasına im-
kan yaratmışdır. Şəmkirçay dəryaçası 
istifadəyə verildiyi vaxtdan 2018-ci ilin 
yanvarın 1-dək yığılan 740 milyon kub-
metr su hesabına Şəmkir, Samux, Göygöl 
və Goranboy rayonlarının 43 min hektara 
yaxın əkin sahələrinin su təminatı yaxşı-
laşmış, həmçinin 5500 hektar yeni suva-
rılacaq torpaq sahələri suvarma suyu ilə 
təmin edilmişdir.
Respublika Prezidenti cənab İlham Əliyev 
bu möhtəşəm layihələrin ərsəyə gəlməsi-
ni Azərbaycanın artan iqtisadi gücünün 
və qüdrətinin real təcəssümü olduğunu 
dilə gətirərək demişdir: “Uğurlar olsun. 
Biz bu gün belə gözəl layihələrə start ve-
ririk. Yaxşı iş görmüsünüz. Gözəl kanal 
çəkmisiniz. Kənd təsərrüfatının inkişafı 
üçün bunun böyük əhəmiyyəti var”.
Ölkə başçısının vurğuladığı kimi,meliora-
siya və irriqasiya sahəsində belə nəhəng 
layihələrin reallaşdırılması həm kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalının artı-
rılmasına öz töhfəsini verəcək, həm ixra-
cyönlü məhsul istehsalını yüksəldəcək, 
həm də bölgələrin sosial-iqtisadi inkişa-
fında keyfiyyətcə yeni mərhələ açacaq-
dır. Bu gün bölgələrdə yaşanan coşqu və 
qələbəlik, əmək adamlarının təsərrüfat 
işlərinə həvəs və marağının artması buna 
əyani sübutdur. Yaradılan aqroparklar, iri 
fermer təsərrüfatları, müasir tipli heyvan-
darlıq kompleksləri aqrar sahəni yüksək 
inkişaf və tərəqqi yoluna çıxaracaqdır. 
Bundan sonra biz hər il yüksəliş dalğa-
sının genişləndiyinin şahidi olacağıq. 
Eyni zamanda, belə nəhəng layihələrin 
gerçəkləşməsi dövlətimizin qeyri-neft 
sektorunun inkişafı istiqamətində qarşı-
ya qoyduğu strateji məqsədin həyata ke-
çirilməsinə xidmət edir.
Meliorasiya və suvarma sistemi Azərbay-
canın aqrar bölməsinin əsas qan dama-
rıdır. Tam əminliklə demək olar ki, bu 
sistemin mükəmməl qurulması və mo-
dernləşdirilərək dünya standartları səviy-
yəsinə qaldırılması ölkə iqtisadiyyatında 
qeyri-neft sektorunun payının dəfələrlə 
artmasını təmin edəcək, aqroparklar, iri 
fermer təsərrüfatları və assosiasiyaları ilə 
yanaşı, kiçik və orta biznesin canlanması-
na və inkişafına təkan verəcəkdir. Açığı-
nı etiraf etmək lazımdır ki, 10-15 il öncə 
kiçik torpaq mülkiyyətçiləri öhdələrində 
olan torpaq sahələrini qoyaraq şəhərlərə 
üz tuturdular. Bunun əsas səbəblərindən 
biri suvarma suyu ilə bağlı problemlərin 
yaşanması idi. Suvarma mövsümü zama-
nı yaranan çətinliklər, sahələrə vaxtında 
və optimal müddətdə suyun çatdırılma-
ması məhsulun məhv olması ilə sonucla-
nırdı. Nəticədə təsərrüfat adamları ziyan 
çəkirdilər. İndi, demək olar ki, vəziyyət 
dəyişib. Bu problemlər minimuma endi-
rilib, kəndlərə böyük axınla dönüş baş 
verib, əkilməyən, becərilməyən torpaq 
sahəsi qalmayıb...

Zülfü İLYASOV,
«İqtisadiyyat» qəzetinin 

bölgə müxbiri

2018-ci ildə ölkədə 56,2 
min ton propilen (ondan 
əmtəəlik 49,2 min ton), 96 
min ton polietilen, 98,9 
min ton etilen, 7 milyon 
284,9 min ton izopropil 
spirti və 191,4 min ton 
metanol (metil spirti) is-
tehsal edilib.
Dövlət Statistika Komitə-
sindən verilən mə lu mata 
görə, ötən il kimya səna-
yesi üzrə məhsul isteh-
salı 2017-ci illə müqa-
yisədə 1,4 faiz artıb. Bu 
il yanva rın 1-nə 2,7 min 
ton propilen, 2,4 min ton 

po li etilen, 172,3 min ton 
izopropil spirti və 22,9 
min ton metanol hazır 
məhsul ehtiyatı kimi qa-
lıb. İl ərzində əsas kimya 
məhsullarından metanol 

istehsalı 28 faiz, izopropil 
spirti istehsalı 38,7 faiz 
azalıb. 
Propilen istehsalı 55,9 
faiz, etilen istehsalı 3 isə 
faiz artıb.

Keçən il Azərbaycan ilə Gürcüstan 
arasındakı ticarət dövriyyəsinin həc-
mi 1 milyard 88 milyon 790 min dollar 
təşkil edib. 2018-ci ildə Azərbaycanın 
qonşu ölkənin ümumi ticarət dövriy-
yəsindəki payı 8,7 faiz olub. 
Bu barədə Gürcüstanın Milli Statistika 
İdarəsinin ilkin hesabatında deyilir.
Bildirilir ki, ötən il Azərbaycan Tür-
kiyə və Rusiyadan sonra Gürcüsta-
nın üçüncü ən böyük ticarət tərəfdaşı 
olub. Belə ki, keçən il Gürcüstandan 
Azərbaycana 502 milyon 762 min dol-
larlıq məhsul ixrac edilib. 
Azərbaycan Gürcüstanın ümumi ix-
racında 15 faizlik paya sahib olub, bu-
nunla da ölkənin məhsul ixrac etdiyi 

ölkələr siyahısında birinci yerdə qə-
rarlaşıb. Hesabat dövründə Gürcüstan 
Azərbaycandan 586 milyon 63,8 min 
dollar dəyərində məhsul idxal edib. 
Gürcüstanın ümumi məhsul idxalında 
Azərbaycanın payı isə 6,4 faiz olub. Bu 
göstərici ilə Azərbaycan idxala görə 
Türkiyə, Rusiya və Çindən sonra dör-
düncü yerdə qərarlaşıb. 
Ötən il Gürcüstanın ümumi xarici ti-
carət dövriyyəsi illik müqayisədə 17 
faiz artaraq 12 milyard 484,4 milyon 
dollar təşkil edib. 
Bu ölkənin ixracı 3 milyard 362,1 mil-
yon dollar (+22,9 faiz), idxalı isə 9 mil-
yard 122,3 milyon dollar (+14,9 faiz) 
olub.

2018-ci ildə ölkə rezidentləri tərəfin-
dən istehsal edilmiş ümumi daxili 
məhsul (ÜDM) əvvəlki illə müqayisə-
də 1,4 faiz artaraq 79 milyard 797,3 
milyon manata çatıb. 
Dövlət Statistika Komitəsindən bildi-

rilib ki, əhalinin hər nəfərinə düşən 
ÜDM 8 min 126,2 manat, yaxud 4 min 
780,1 ABŞ dolları olub. Keçən il iqtisa-
diyyatın qeyri-neft sektorunda isteh-
sal olunmuş əlavə dəyər 1,8 faiz, neft 
sektorunda isə 0,6 faiz artıb. 
ÜDM-in 44,2 faizi sənayedə, 9,6 faizi 
ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri 
sahələrində, 8 faizi tikintidə, 6,3 faizi 
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 5,3 fa-
izi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı 
və balıqçılıq, 2,2 faizi turistlərin yer-
ləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,6 faizi 
informasiya və rabitə sahələrində, 15 
faizi digər sahələrdə istehsal olunub, 
məhsula və idxala xalis vergilər isə 
ÜDM-in 7,8 faizini təşkil edib.

Azərbaycan 2018-ci ildə 
Gürcüstana 266 milyon 
687,8 min dollar dəyə-
rində təbii qaz ixrac 
edib. Bu da 2017-ci illə 
müqayisədə 4 milyon 
819,1 min dollar çoxdur.
Bu barədə Gürcüstan 
Milli Statistika İdarəsi-
nin hesabatında deyilir. 
Bildirilir ki, 2017-ci ildə 
Gürcüstan Azərbaycan-
dan ümumi dəyəri 261 
milyon 868,7 min dollar-
lıq 1 milyard 511 milyon 
98,4 min kubmetr təbii 
qaz idxal edib.

Cari ildə 19 ölkəyə 25 ixrac mis-
siyası həyata keçiriləcək, 11 
beynəlxalq sərgidə Azərbaycan 
vahid ölkə stendi ilə təmsil olu-
nacaq.
Bu barədə iqtisadiyyat naziri 
Şahin Mustafayev deyib. Nazir 
qeyd edib ki, bu il Rusiyada, 
Əbu-Dabi şəhərində və Qazaxıs-

tanda "Azərbaycan Ticarət Evi"-
nin açılması nəzərdə tutulur.

Bu barədə Kiçik və Orta Sahib-
karlığın İnkişafı Agentliyi idarə 
heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov məlumat verib. Agentliyin 

sədri qeyd edib ki, artıq Masallı, 
Siyəzən, Şabran, Xaçmaz, Gəncə, 
Yevlax, Quba və Qusarda "KOB 
Dostu" fəaliyyət göstərir.
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Компания «Procter and Gamble» 
заинтересована в расширении дея-
тельности в Азербайджане.
Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев в среду в Давосе провел пе-
реговоры с президентом Procter and 
Gamble Europe Лоиком Тасселем, 
сообщает сайт главы государства.
«Экономические реформы, прове-
денные в Азербайджане за послед-
ние годы, дали свои положительные 
результаты. Созданные в стране биз-
нес-среда и условия для инвесторов, 

воодушевляют Procter and Gamble, 
как и другие компании, расширить 
свою деятельность в Азербайджа-
не», - сказал Л.Тассель.
По его словам, компания намере-
на расширить свою деятельность в 
регионе. «В связи с этим компания 
заинтересована в расширении де-
ятельности в Баку для увеличения 
продаж собственной продукции в 
Центральную Азию и другие стра-
ны региона. 
Существующая в Азербайджане 

бизнес-среда стала причиной вы-
бора Баку в качестве регионального 
центра Procter and Gamble», - отме-
тил Л.Тассель.
В свою очередь И.Алиев рассказал 
о реформах, проводимых в различ-
ных сферах Азербайджана. Гла-
ва государства поддержал идею 
Procter and Gamble расширить свою 
деятельность в Азербайджане и от-
метил, что Баку продолжит под-
держку инвесторов и предприни-
мателей.

Нефтеперерабатывающий завод 
(НПЗ) «Star» удостоен престиж-
ной награды британского журнала 
«International Finance Publications» в 
категории «Самая успешная реали-

зация финансового проекта»
Информацию об этом распростра-
нила компания «SOCAR Turkey 
Energy».
Журнал «International Finance 
Publications» ежегодно объявляет 
список наград по 10 категориям за 
проекты в Европе, Азии, на Ближ-
нем Востоке и в Африке.
Генеральный директор НПЗ «Star» 
Месут Илтер напомнил, что сум-
марные инвестиции в проект НПЗ 
«Star» составили 6,3 миллиарда дол-
ларов, 3,3 миллиарда из которых 
- кредиты. Гендиректор напомнил, 
что проект НПЗ был удостоен цело-

го ряда наград.
«Значимость проекта НПЗ «Star» 
высока с точки зрения количества 
новых рабочих мест и размера ин-
вестиций. Этот проект повысит пре-
стиж Турции и Азербайджана, а 
также уровень импортозамещения в 
турецкой экономике», - сказал Илтер.
Отметим, что мощность переработ-
ки НПЗ «Star» составит 10 милли-
онов тонн нефти в год. НПЗ будет 
ежегодно производить 5 миллионов 
тонн дизельного топлива, 1,6 милли-
она тонн авиационного топлива, 1,6 
миллиона тонн лигроина, 300 тысяч 
тонн СПГ, 160 тысяч тонн серы.

В Азербайджане в 2019 году введут 
в эксплуатацию 10 агропарков, со-
общил министр экономики Шахин 
Мустафаев.
«В настоящее время в Азербайд-
жане осуществляют деятельность 
17 агропарков. В 2019 году плани-
руется ввод в эксплуатацию еще 10 

агропарков», - сказал Ш.Мустафаев 
на расширенном заседании колле-
гии.
Министр отметил, что в целом в 
стране будет создан 51 агропарк об-
щей площадью около 200 тыс. га, 
инвестиции в которые оценивают-
ся в 2.2 млрд. манатов.

Экспортная миссия в Ригу 
состоится 7-10 апреля, в 
Доху - 12-16 апреля.
Азербайджанский фонд 
поощрения экспорта и 
инвестиций (AZPROMO) 

объявил о приеме доку-
ментов для участия в мис-
сии. В экспортной миссии 
в Ригу могут принять уча-
стие предприниматели, 
занятые в сферах продо-

вольствия, алкогольных 
напитков, в Доху – продо-
вольствия, текстиля, стро-
ительства и туризма. Экс-
портеры будут отбираться 
на конкурсной основе.

В прошлом году по магистральным 
нефтепроводам в Азербайджане 
был транспортирован 41 миллион 
490,8 тысячи тонн нефти.
Информацию об этом распростра-
нил Государственный комитет по 
статистике.
81,5 процента было транспортиро-

вано по основному экспортному не-
фтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан 
(БТД). По этому трубопроводу в те-
чение года было переправлено 33 
миллиона 827,1 тысячи тонн нефти. 
В 2018 году по БТД было транспор-
тировано 6 миллионов 530,2 тысячи 
тонн транзитной нефти.

В прошлом году по ма-
гистральным газопро-
водам в Азербайджане 
было транспортирова-
но 23 миллиарда 487,8 
миллиона кубических 
метров природного 
газа, что на 6,2 процен-
та больше по сравне-
нию с прошлым годом.
Как сообщили АЗЕР-
ТАДЖ в Государствен-
ном комитете по ста-
тистике, 35,7 процента 
транспортировки газа 
осуществлялось по 

трубопроводу Баку-
Т б и  л и с и - Э р з у р у м 
(Южно-Кавказский 
трубопровод ). 
По этому трубопро-

воду было прокачано 
8 миллиардов 386,9 
миллиона кубических 
метров природного 
газа.

В 2018 году в Азербайджа-
не было добыто 38 милли-
онов 758 тысяч тонн сырой 
нефти (включая газовый 
конденсат) и 30 миллиар-
дов 592,2 миллиона куби-
ческих метров природного 
газа. Из этого объема 19 
миллиардов 209,9 миллио-
на кубометров – товарный 
газ.
Как сообщили в Государ-
ственном комитете по 

статистике, общий объем 
производства в горнодо-
бывающей промышлен-
ности за 2018 год составил 
34,8 миллиарда манатов, 
увеличившись на 0,2 про-
цента по сравнению с пре-
дыдущим годом.
Добыча нефти в стране 
осталась на уровне про-
шлого года, а добыча при-
родного газа увеличилась 
на 5,8 процента.

Международный валют-
ный фонд (МВФ) спро-
гнозировал снижение ро-
ста мировой экономики в 
текущем и в следующем 
году.
Об этом говорится в но-
вом докладе МВФ, пре-
зентованном 21 января. 
«Прогнозируется, что 
рост мировой экономи-
ки составит 3,5 процента 
в 2019 году и 3,6 процен-
та - в 2020 году, что на 
0,2 и 0,1 процента ниже 
прогнозов, сделанных в 
прошлом октябре», - го-
ворится в отчете. В МВФ 
отметили, что, в частно-

сти, ожидают замедления 
темпов роста экономики 
и в Восточной Европе.
«Теперь ожидается, что 
темпы роста в странах с 
формирующимся рын-
ком и развивающихся 
странах Европы в 2019 
году снизятся больше, 
чем ранее прогнозирова-
лось, до 0,7 процента (с 3,8 
процента в 2018 году), не-
смотря на в целом дина-
мичный рост в Централь-
ной и Восточной Европе, 
а затем повысятся до 2,4 
процента в 2020 году», - 
говорится в отчете.
Эти пересмотры (на 1,3 

процентного пункта в 
2019 году и 0,4 процент-
ного пункта в 2020 году) 
объясняются значитель-
ным прогнозируемым 
сокращением в 2019 году 
и более медленным вос-
становлением в 2020 году 
в Турции на фоне уже-
сточения экономической 
политики и адаптации к 
более ограничительным 
условиям внешнего фи-
нансирования, отмечают 
в МВФ.
Наибольшее замедление 
роста экономики экспер-
ты ожидают в Германии, 
Франции и Италии.

Азербайджанские произво-
дители получили в 2018 
года посредством портала 
Azexport.az заказы на экс-
порт продукции на общую 
сумму $514 млн, отмечается в 
данных Центра анализа эко-

номических реформ и комму-
никаций. По сравнению с по-
казателями за 2017 год объем 
заказов увеличился на 8,2%.
В целом, с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2018 года за-
казы на экспорт продукции 

достигли $989 млн. В Центре 
также сообщили, что в 2018 
году наибольшее число экс-
портных заказов поступало 
по следующим видам про-
дукции: хлопок, хлопковое 
масло, яблоки, томаты, кури-

ное мясо, яйца, вина, грана-
ты, табак и лук.
Центр анализа экономиче-
ских реформ и коммуника-
ций Азербайджана в декабре 
2016 года запустил портал 
Azexport.az.
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Bu günlərdə «İqtisadiyyat» qəzeti 
redaksiyasında akademik Ziyad 
Səmədzadənin təşkilatçılığı ilə 
«Ölkənin iqtisadi potensialı key-
fiyyətli və davamlı inkişaf üçün 
həlledici amildir» mövzusunda də-
yirmi masa keçirilmişdir. Həmin 
dəyirmi masada müzakirə olunan 
məsələləri sizə təqdim edirik. 
Ziyad Səmədzadə: Bu gün bizim 

müzakirəmiz 
çox maraqlı bir 
problemə: iqti-
sadi potensial, 
onun mahiy-
yəti, quruluşu 
və bu iqtisadi 
potensialın isti-
fadə göstəricilə-
ri, səmərəliliyi, 
problemlər və 

perspektivlərə həsr olunub. Bizim 
keçirdiyimiz bu dəyirmi masanın 
ətrafına iqtisad elmləri doktorları, 
professorlar Məhiş Əhmədov, Rə-
sul Balayev, Gəncə Dövlət Aqrar 
Universitetinin kafedra müdiri, 
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Asif 
Həsənov, həmin universitetin dis-
sertantı Vüqar Vəliyev, Azərbay-
can Dövlət İqtisad Universitetinin 
“Maliyyə və maliyyə institutları” 
kafedrasının dosenti, iqtisad üzrə 
fəlsəfə doktoru Elşad Səmədza-
də və iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Mansur Mədətovdan ibarət çox 
sanballı tərkib yığışmışdır. 
Təbii olaraq, ilk növbədə iqtisadi 
potensial anlayışının mahiyyətinə 
nəzər yetirək. İqtisadi potensial 
iqtisadiyyatın istehsal etmək, xid-
mət göstərmək qabiliyyətidir, yəni 
onu ictimai tələbatın və istehlakın 
ödənilməsi imkanlarını reallaşdı-
ran bir məfhum kimi qiymətlən-
dirmək olar. İqtisadiyyatda həm 
iqtisadi potensial, həm də istehsal 
potensialı anlayışlarından istifadə 
edilir. Biz, hər şeydən öncə, isteh-
sal potensialı ilə iqtisadi potensial 
arasındakı fərqi müəyyən edək. 
Təbii ki, ölkənin iqtisadi potensia-
lı həm onun təbii resursları, həm 
kapitalı, həm yaranan potensialı, 
həm də əmək resursları ilə müəy-
yən olunur və bu nisbət müxtəlif 
inkişaf mərhələlərində müxtəlif 
istiqamətlərdə dəyişə bilər. Ola 
bilər ki, iqtisadiyyat inkişaf etdik-
cə istehsalın bu ünsürləri arasında 
nisbət dəyişsin. Ona görə istərdim 
ki, biz ilk olaraq istehsal potensi-
alının mahiyyəti, strukturu, onun 
iqtisadi istehsal potensialı arasın-
da qarşılıqlı əlaqə və asılılıq, iqti-
sadi potensialı xarakterizə edən 
göstəricilər, bu göstəricilərin qiy-
mətləndirilməsi haqqında danı-
şaq. Bu, həqiqətən, həm elmi, həm 
də əməli əhəmiyyət kəsb edən 
problemdir, ölkəmizin reallıqları 
ilə bağlıdır. Milli sərvətin dinami-
kası və quruluşunda zaman keç-
dikcə hansı meyillər özünü göstə-
rir? Ümumiyyətlə, ölkənin iqtisadi 
potensialı müxtəlif seqmentlərdən 
formalaşır. Milli göstəricilərin 
dəyər və natural amillərinin ob-
yektiv təhlilini vermək mümkün-
dürmü? Bu zaman sual yaranır 
ki, iqtisadi potensial milli sərvətin 
tərkib hissəsidir, yoxsa tərkib his-
səsi deyil? Əgər tərkib hissəsidir-
sə, zaman keçdikcə milli sərvətlə 
iqtisadi potensial arasında o fərq 
necə dəyişəcək? 
Ölkənin insan kapitalı necə qiy-
mətləndirilir? İnsan kapitalı və 
iqtisadi potensial, onlar arasında 
qarşılıqlı əlaqə və asılılıq... Bu kimi 
sualları istərdim bu gün müzakirə 
edək, eyni zamanda, imkan daxi-
lində ölkəmizin iqtisadi inkişafını 
xarakterizə edən, iqtisadi poten-
sialının nə vəziyyətdə olmasını 
səciyyələndirən məsələlər barədə 
fikir mübadiləsi aparaq.
Məhiş Əhmədov: Hörmətli Ziyad 
müəllim, siz bu gün, doğrudan 
da, çox aktual bir problemi gün-
dəmə gətirdiniz. Çünki Azərbay-
can müstəqil dövlətə çevrildikdən 
sonra bu ölkənin gələcək perspek-
tiv, inkişaf istiqamətlərinin müəy-
yənləşdirilməsi, Azərbaycanın 
rəqabətqabiliyyətlilik potensialı-
nın real və potensial imkanlarının 
dəyərləndirilməsi, eyni zamanda, 
Azərbaycanın gələcək iqtisadi in-
kişafının strukturunda baş verən 

prioritet istiqamətlərinin əsas-
landırılması aktual bir problemə 
çevrildi və məlumdur ki, hər bir 
ölkənin malik olduğu resurslar, 
xüsusən təbii resurslar, əmək re-
sursları və eləcə də, intellektual 
potensial onun inkişafının ilkin 
zəruri şərtidir. Lakin tarix onu da 
göstərir ki, hər bir ölkənin malik 
olduğu resurslar balansı, onlardan 
istifadə dərəcəsi heç də bütün hal-
larda iqtisadi artımın keyfiyyətini, 
onun iqtisadi artımının səmərə-
liliyini təmin edən başlıca amilə 
çevrilmir. Təkcə onu qeyd edək ki, 
vaxtilə Amerika Prezidenti Teodor 
Ruzvelt qeyd edirdi ki, Amerika 
dövlətinin gücü onun malik oldu-
ğu təbii sərvətlərdə və resurslarda 
deyil. Amerikanın gücü və qüd-
rəti onun malik olduğu sərvətlər-
dən optimal və səmərəli istifadə 
etməklə müəyyənləşir. Yəni, hər 
bir ölkənin tə-
bii resursu ilkin 
şərt olsa da, on-
dan səmərəli, 
optimal istifadə 
etmək və lazım 
gəldikcə ölkə-
nin inkişafını 
m ü ə y y ə n l ə ş -
dirmək lazım-
dır. Bununla 
əlaqədar olaraq Azərbaycan kimi 
ölkələr üçün Maykl Porterin fikri 
də maraqlıdır. O, deyirdi ki, inki-
şaf ölkənin malik olduğu mütləq 
üstünlüklərin reallaşma tarixi de-
yil. İnkişaf qeyri-münasib şəraitlə 
mübarizə tarixidir. Yəni, bu da 
Azərbaycan üçün çox vacib bir 
şərtdir. 
Ölkənin iqtisadi potensialını qiy-
mətləndirərkən çox vacib şərtlər-
dən biri də ölkədə tarixən yığılmış, 
yəni həmin mərhələdə mövcud 
olan istehsal olunmuş kapitaldır. 
İstehsal olunmuş kapital anlayı-
şına iqtisadi ədəbiyyatlarda həm 
maşın, avadanlıq, həm də intel-
lektual kapitalın özü daxil edilir. 
Yəni, mövcud olan təbii, istehsal 
üçün lazım bütün maddi amillə-
rin hərəkətə gətirilə bilən hissəsi 
nəzərdə tutulur. Nobel mükafatı 
laureatı Robert Solou deyirdi ki, 
istehsal olunmuş kapitalla təbii 
resurslar arasında balans bu ölkə-
nin davamlılıq potensialını müəy-
yənləşdirir. Çünki bu potensialla 
təbii resurslar arasında imkanlar 
dəqiqləşdirilməsə, ölkənin poten-
sialını qiymətləndirmək müm-
kün deyil. Məsələn, Azərbayca-
nın 3 əsaslı təbii filiz ehtiyatları 
var. Lakin biz, məsələn, Balakən 
yataqlarını niyə mənimsəyə bil-
mirik? Çünki o yataqların texniki 
göstəriciləri bu gün bizə imkan 
vermir ki, ətraf mühitə, insanlara 
ziyan vurmadan o resursları mə-
nimsəyək. Deməli, burada başqa 
bir problem ortaya çıxır. Məşhur 
alim Todaronun çox maraqlı bir 
fikri var. O, deyir ki, inkişaf proses 
olmaqla yanaşı, həm iqtisadi inki-
şafı, həm düşüncə tərzini, həm də 
mentaliteti əhatə edir. Bu, əslində 
Mahatma Qandinin Hindistan-
dakı texniki tərəqqi haqqındakı 
“əgər texniki tərəqqinin arxasınca 
yeni düşüncə tərzi, yeni yanaşma 
gəlməsə, onda o inkişaf daimi ol-
mur” fikrini təsdiqləyir. Yəni, tək-
cə resursu müəyyən mərhələdə re-
allaşdırmaq hələ gələcək inkişafa 
zəmanət vermir. Onun arxasınca 
insan kapitalı, yəni iqtisadiyyatın 
strukturu, insanların düşüncə tər-
zi və s. dəyişməlidir. Bayaq dedi-
yim o yığılmış insan kapitalı da o 
resurslardan səmərəli istifadə et-
məyə imkan verməlidir.
Burada başqa bir problem də mey-
dana çıxır. Bu, iqtisadi potensialla, 
resurslarla iqtisadi inkişaf arasın-
da olan əlaqədir. Məsələn, Azər-
baycanda təbii resurs kimin nef-
tin çıxarılması birinci mərhələdir. 
Əgər biz onun emalını və yaxud da 
daşınmasını, xarici bazara çıxarıl-
masını, nəqlini həyata keçirməsək, 
onda o iqtisadi inkişafın effektiv 
amilinə, səmərə amilinə çevrilmir. 
Biz bütün hallarda resurslarla nə-
ticə arasında SWOT təhlil əsasın-
da balans müəyyənləşdirməliyik. 
Yəni, birinci bilməliyik ki, bizim 
güclü və zəif tərəfimiz nədir, han-

sı imkanlar var, hansı təhlükə 
və təhdidlər mövcuddur. İkinci-
si, məsələləri həll edərkən hansı 
problemlər meydana çıxır. Məş-
hur alim Solounun da bununla 
bağlı maraqlı fikirləri var. O, deyir 
ki, cəmiyyətdə, ölkədə bir resur-
sdan səmərəli istifadə digər re-
sursdan səmərəli istifadəyə ziyan 
vurmamalıdır. Yəni, kompleks ya-
naşma başqa amilə ziyan vurma-
malıdır. Məsələn, biz vaxtilə Leo-
ntyevin paradoksunu bir aksioma 
kimi qəbul edirdik ki, Amerikanın 
mütləq üstünlükləri onun resurs-
larıdır və ona görə də Amerikanın 
ixracında materialtutumlu, fond-
tutumlu məhsullar üstünlük təşkil 
etməlidir. Amma mən, özüm də 
bilmədən 2000-ci illərin əvvəllə-
rində onu tənqid edərək bildirdim 
ki, əslində, bu, Amerikanın üstün-
lüyü deyil, onun üstünlüyü insan 
kapitalıdır, ixtisaslı kadrlardır və 
yüksək insan potensialıdır. Ona 
görə də təbiidir ki, Amerikanın 
ixracında elmtutumlu, əməktu-
tumlu sahələr üstündür. Yəni, bu-
rada yeni bir problem ortaya çıxır. 
Marksist təkrar istehsal yanaşması 
özünü doğrultmur. Yəni, bu gün 
inkişafın davamlı olması üçün 
istehsaldan qabaq elmi-texniki, 
layihə-konstruktor işləri həyata 
keçirilməlidir. Azərbaycanda niyə 
Kondisioner zavodu və yaxud da 
başqa sahələr lazımı dərəcədə da-
vamlı inkişaf etmədi? Çünki isteh-
saldan qabaqkı ETTKİ (ona nou-
hau da deyirik) yox idi. Ona görə 
də belə məhsulları idxal edirik.
Ziyad Səmədzadə: Məhiş müəl-
lim, çox maraqlı məsələlərə toxun-
dunuz. Balakəndə, Filizçayda çox 
böyük, zəngin yataqlarımız var. 
Amma o dövrdə onların ətraf mü-
hitə təsirini minimuma endirmək 
üçün texnologiyalar yox idi, bir söz-
lə, o vaxtlar yatağın istifadəsi res-
publikamızın keyfiyyətli inkişafını 
təmin edən amilə çevrilə bilməzdi. 
Allah akademik Həsən Əliyevə 
rəhmət eləsin. O, bu layihənin 
əleyhinə idi və deyirdi ki, Filizçayı 
hələ istifadə etmək olmaz, amma 
çox istərdim ki, bu yataq istismara 
verilsin. Biz respublikada məhsul-
dar qüvvələrin inkişaf sxemini ha-
zırlayırdıq. Bu yataqdan istifadəni 
yuxarıda qeyd etdiyimiz səbəb-
dən sxemə daxil etmədik. 
Rəsul Balayev: Ən böyük ehsan 
bilikdir, o, ən böyük savabdır. 
Mən bir neçə məsələnin üzərində 
dayanmaq istəyirəm. Qrafik for-
mada iqtisadi potensialı istehsala, 
texnologiyaya, bir də təbii resurs-
lara bölürlər. Bu bölgü, təbii ki, 
həmişə şərti olub, indi daha çox 
şərtidir. Məhiş müəllimin qeyd et-
diyi insan potensialı istehsal və iq-
tisadi potensialı reallaşdıran, belə 
demək mümkünsə, birinci amil-
dir. İndiki bölgüdə istehsal-tex-
noloji potensialın içinə innovasi-
yaları da daxil edirlər. Yəni, belə 
bir bölgü var. Mən hesab edirəm 
ki, innovasiya da, innovasiya iqti-
sadiyyatı da əmək potensialında 
komponentləşməlidir. Həmişə de-
yirik ki, təbii resurs potensialının 
istifadəsi dayanıqlı inkişafla birba-
şa əlaqədardır. Amma bir məsələ 
də var. Qlobal dediyimiz indiki 
dövrdə heç kəs özünün potensia-
lından keyfiyyətli istifadə etməsə, 
arxayın ola bilməz ki, o sabaha da 
qalacaq. Əvvəllər deyə bilərdin 
ki, mən bu gün potensialı istifadə 
etmirəm, sabaha saxlayıram. İndi 
biz bilirik ki, nefti bu sürətlə çıxar-
maq olar. Azərbaycanın təcrübəsi 
dünyada kifayət qədərdir. Bəs, ha-
silatın həcmini nə müəyyən edir? 
Ekoloji tarazlıq müəyyənedici amil 
deyil. Dünya səviyyəsində neftin 
qiymətini icraçılar müəyyən edir. 
Dünya bazarında neftin qiyməti 
ilə Abşeronda yaşayan insanların 
həyat tərzi, sağlamlığı arasında heç 
bir əlaqə yoxdur. Ölkənin siyasi 
nüfuzu olmasa, dayanıqlı inkişaf 
mümkün deyil. Hazırda bizim si-
yasi nüfuzumuz imkan verir ki, 
potensialımızdan istifadə edək.
İqtisadi potensial olduqca geniş 
anlayışdır, ona yanaşmalar fərqli-
dir. Ona görə də bunların alətləri 
fərqlidir. Məsələn, konseptual ya-
naşma. Əvvəl biz alətləri, hesab-

lama metodikasını seçirdik. İndi 
mühakimənin seçimi məsələsi var. 
Çünki intellektual sistemlər model-
ləşdirilən mühakiməyə əsaslanır. 
İqtisadi potensialın istifadəsin-
də qeyri-tarazlıq gələcəkdə hansı 
problemlərin yaranmasındadır. 
Yəni, potensialı biz həmişə istifa-
də edəndə fikirləşirik ki, bu günə 
yaxşı olsun, sabaha bundan pis 
olmasın, gələcəkdə ehtiyata dəy-
məyək. Süni intellektual sistemlər-
də bunu etməyə imkan var, amma 
hazırda iqtisadi potensialdan isti-
fadə məsələsində belə bir xoşagəl-
məyən meyil qalmaqdadır. 
Ziyad Səmədzadə: İstehsal poten-
sialı və ixrac arasında əlaqələr də 
dinamik xarakter alır.
Rəsul Balayev: Siz çox gözəl qeyd 

etdiniz, yəni 
biz yaxşı malı 
xaricə satır-
dıq. Məsələn, 
ABŞ-ı götürək, 
ABŞ-da məh-
sulun üstünə 
də yalnız ixrac 
üçün olduğunu 
yazırlar, çünki 
həmin məhsulu 

ABŞ vətəndaşının istehlak etməsi 
ziyanlıdır. Belə yanaşma Almani-
yada, Çində də var.
Ziyad Səmədzadə: Bu gün dün-
yada Rusiya, Amerika və Çin Ki-
oto protokoluna qol çəkməyiblər. 
Çin deyir ki, sən inkişaf etmisən, 
bu resurslardan istifadə edib, bu 
səviyyəyə çatmısan. Mən isə sənə 
çatmaq istəyirəm. Amma sən mənə 
deyirsən ki, resurslardan norma-
dan artıq istifadə etməməlisən. 
Ölkə var ki, təbii resursları vəhşi-
cəsinə istismar edir, ümumi daxili 
məhsulu artırır. Ölkə var ki, resurs-
lardan istifadəni azaldır, amma, 
eyni zamanda, ÜDM də azalır. Bu 
kimi məhsullar göstərir ki, ÜDM, 
təbii resurslardan istifadə göstəri-
ciləri sistemli təhlil edilməlidir. 
Asif Həsənov: Əvvəla, düşüncələ-
rimə görə, milli 
sərvət hər bir 
millətin malik 
olduğu və ona 
Ulu Tanrı tərə-
findən verilmiş 
üstün dəyərlər-
dir. Məsələn, 
bu, karbohid-
rogen ehtiyat-
ları, yeraltı, di-
gər filiz, qızıl yataqları və yaxud 
yerüstü sərvətlər və s. ola bilər. 
İqtisadi potensial isə hər bir döv-
lətin müəyyən fəaliyyətlər nəticə-
sində, daha doğrusu, insan amili-
nin birbaşa iştirakı ilə əldə olunan 
potensialdır və mən milli sərvətlə 
iqtisadi potensial arasında qarşı-
lıqlı əlaqəni də görürəm. Biz qısa 
müddətdə qeyri-neft sektorunda 
infrastruktur məsələlərinə ciddi 
şəkildə diqqət ayıra bilmişik. Bu 
iqtisadi potensialın hərəkətverici 
qüvvəsi olan, onun əsası sayılan 
ən alt qata toxunmaq istəyirəm. 
Bu gün biz iqtisadi potensialımı-
zın güclü olmasını istəyiriksə, ilk 
növbədə təhsilimizə diqqət yetir-
məliyik, təhsilimizi möhkəmlən-
dirməliyik, elmə doğru düzgün 
transformasiya etməliyik. Çünki 
elmdə olan bu ikili sistem sonda is-
tehsala sirayət edir və nəticədə bu 
üçbucaqdan hasil olunmuş doğru, 
düzgün, daha yüksək dəyərə ma-
lik məhsul, təbii ki, insan kapitalı 
olacaqdır. Təkcə milli sərvətin fak-
tiki dövr üçün istifadəsi məsələnin 
bir tərəfidirsə, onun doğru olaraq 
gələcəyə ötürülməsi də məsələnin 
digər tərəfidir.
Gələcəkdə hətta neftin əvəz olun-
ması gözlənilir. Onda daha op-
timal, gələcəyə planlaşdırılmış, 
daha çevik iqtisadi siyasətimiz 
bizə əsas verməlidir ki, iqtisadi 
potensialımızı həm qoruyaq, həm 
onun gələcək üçün proqnozunu 
verə bilək. Son illər investisiyanın 
strukturunda dövlət investisiyala-
rının xüsusi çəkisi artmaqda da-
vam edir və bu tendensiya ilbəil 
artacaqdır. Bu, mühüm amildir və 
o deməkdir ki, Azərbaycan dövlə-
ti, Azərbaycan hökuməti artıq elə 
bir iqtisadi xətt götürüb ki, daim 
xərcləri artırmaqla öz iqtisadi po-

tensialının keyfiyyət quruluşunu 
da yaxşılaşdırır. 
Bu gün hər bir dövlət iqtisadi po-
tensialı ilə bağlı informasiya ixrac 
edir və dünya ölkələri arasında 
müqavilələr bağlanır. Əlbəttə ki, biz 
milli iqtisadi potensialımızın doğru, 
düzgün təqdim olunması və onun 
qorunması ilə məşğul olmalıyıq. 
Bu iqtisadi potensial o qədər geniş 
mövzudur ki, onu bir dəyirmi masa 
ilə izah etmək çox çətindir. 
Bir də investisiya siyasətində məş-
ğulluq məsələləri nəzərə alınma-
lıdır. Bu gün biz müəyyən etmə-
liyik ki, hər 100 manat qoyulan 
investisiya aqrar sahədə nə qədər 
yeni iş yeri yaradır? Azərbaycan-
da real olaraq zavodlar tikilib, la-
kin o zavodların gücü maksimum 
istifadə olunmur. Halbuki illərdir 
biz oraya çox böyük həcmdə və-
sait qoymuşuq və onların istehsal 
gücündən, tutaq ki, 70 faiz istifadə 
olunur. Biz bunun səbəbini dü-
şünməliyik. Satış bazarı vaxtında 
tapılmalıyıb, yaxud da ki, hansısa 
səbəbdən resurs, işçi qüvvəsi ça-
tışmır. Bax, bunlar hamısı planlı 
qaydada düşünülməlidir.
Elşad Səmədzadə: Burada iqtisadi 
potensialla milli sərvət arasındakı 
bağlılıqdan danışıldı. Tutaq ki, bir 
idmançının hər cür idman etmək 
və nəticə göstərmək üçün şərai-
ti var. O, müəyyən standartlara 
malikdir, məşqçisi, idman zalı, tə-
minatı var və s. Nəhayət, idmançı 
çempionatda 6 metrlik bir hün-
dürlüyün qarşısında dayanır. İndi 
o, hündürlükdən tullana bilsə, 
demək, potensialını reallaşdıracaq 
və sər vətini artıracaq - yeni medal 
qazanacaq. Əks halda, potensialı 
reallaşdıra və sərvətini artıra bil-
məyəcək. Yəni, milli sərvət var; 
baza kimi, fiziki olaraq, intellektu-
al olaraq, toplum olaraq və həmin 
sərvətdən törəyən enerji-potensial 
var. O potensial reallaşa bilər.Bu 
vəhdətin vacib hissəsi milli sər-
vətdir və mən istərdim ki, onun 
haqqında danışım.
Bəzən prosesləri öyrənmək üçün 
makroiqtisadiyyatdan mikroiq-
ti sa diyyata keçirlər, bəzən isə 
ək sinə. Mən bu dəfə ikinci vari-
antdan istifadə etmək niyyətin-
dəyəm. Fikirlərimi isə“milli sərvət 
davamlı inkişafın dayağıdır” ifa-
dəsi ilə cəm etmək istəyirəm.
Dahi Arximed deyir: “Mənə da-
yaq nöqtəsi verin, yeri qaldırım”. 
Sahibkarlara deyilən məsləhətlər-
dən biri isə belədir: “Aktivlərinizə 
söykənin”. Yəni, sahibkar fəaliy-
yətini qurarkən, inkişaf etdirərkən 
sahib olduğu aktivlərdən dayaq 
kimi istifadə etsin.Bu, ona rəqabət-
də üstünlük gətirər və hədəfə çat-
maqda yolu qısaldar.Məsələn yük 
avtomobilinə sahib olanın başqası-
na nəzərən daşımaçılıq üstünlüyü 
var, yəni o, öz aktivi olan yük maşı-
nına əsaslanaraq fəaliyyət göstərər-
sə, mənfəət qazanma ehtimalı çox-
dur. Sahibkar səviyyəsində deyilən 
uğur açarı, zənnimcə, ölkəyə də 
aid edilə bilər. Ölkə müstəvisində 
məcmu aktivləri ölçən beynəlxalq 
makroiqtisadi kateqoriya milli sər-
vət kateqoriyasıdır. Milli sərvət 
anlayışı Birləşmiş Millətlər Təşkila-
tının statistikasında istifadə edilən 
milli gəlir, ümumi millli məhsul sə-
viyyəsində olan beynəlxalq makro-
iqtisadi göstəricidir.
Azərbaycan dilində sözün kökü 
“sərv”-dir (kiparis). Sərv həmişə-
yaşıl, yaraşıqlı, göyə ucalan, eh-
timala görə insanlığı xilas etmiş 
Nuh gəmisinin hazırlandığı, Plu-
tarxın bütün qanunların üzərində 
yazılmasını tövsiyə etdiyi, əbədi-
lik rəmzi sayılan ağacdır.
Əsrlərlə nəyin sərvət sayılması, 
onun necə hesablanması, onun 
mənbəyinin nə olması iqtisadi 
nəzəriyyədə əsas suallardan biri 
olub. Merkantilistlər sərvət kimi 
qızılı sayır və onun mənbəyini ti-
carətdə görürdülər. Fiziokratlar 
həqiqi sərvət kimi torpağı, mənbə 
kimi kəndli əməyini görürdülər. 
Klassiklər sərvət kimi təbii, insan 
resurslarını, istehsal olunmuş və 
toplanmış nemətləri, mənbə kimi 
bütün sahələrdə əməyi görürdülər.
Bəs, biz milli sərvət deyəndə nəyi 
nəzərdə tutaq?

Azərbaycan mediasında milli sər-
vət anlayışına cavablar ( 1 halda 
mədəni sərvət):
"Bakı Dövlət Universiteti Azər-
baycan xalqının milli sərvətidir", 
- demişdir ümummilli lider Hey-
dər Əliyev.
Məsələyə münasibət bildirən 
millət vəkili Nizami Cəfərovun 
fikrincə, multikulturalizm Azər-
baycanın ən böyük milli sərvəti-
dir və bəşəriyyət gec-tez dünyaya 
səadət, xoşbəxtlik gətirəcək, sivil 
inkişafın, demokratiyanın, bəşə-
ri humanizmin ana xəttinə, onun 
mayasına çevriləcək multikultu-
ralizm, tolerantlıq modelimizdən 
həvəslə istifadə edəcək və ya bunu 
tətbiq etməyə məcbur olacaqlar. 
Azərbaycanın milli sərvəti Milli 
Kitabxanasıdır.
Bu layihələrdən biri də YUNESCO 
üzrə Azərbaycan Respublikasının 
Milli Komissiyası və Azərbaycan 
Xalça Muzeyinin birgə hazırladığı 
“Azərbaycanın mədəni sərvəti” la-
yihəsidir.
Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı 
İctimai Birliyi milli sərvətlərimi-
zin qorunması və təbliği sahəsin-
də yeni bir layihəyə start verib. 
“Müasir Azərbaycanın milli sərvəti 
– AŞIQ SƏNƏTİ” adlı layihə mütə-
madi olaraq davam etdiriləcək.
Şirməmməd Hüseynov.
Azərbaycan ədəbiyyatında sərvət 
məfhumuna dair nümunələr:
Biz təsərrüfatı maşınlaşdırmaqla 
təbiətin əlində olan bütün sərvəti 
ancaq sinifsiz cəmiyyətin ixtiyarı-
na verməliyik. C.Cabbarlı.
Şairin vətənindən hər yana, dün-
yanın hər yerinə axan sərvət 
aşıb-daşırdı. Mir Cəlal.
Kluba və bələdiyyəyə üzv olmaq 
sərvətdarlar arasında da böyük bir 
şərəf sayılırdı. (A.Şaiq)
Mövcud nəzəriyyə və ictimai fikri 
təhlil edərək bu kateqoriyaya belə 
tərif deməyə çalışaq: milli sərvət 
milli-mənəvi sərvətin və maddi 
milli sərvətin məcmusudur.
 Milli mənəvi sərvət milli-mənəvi 
dəyərlər, mədəni abidələr, milli 
xarakter, milli ideologiyadır.
 Maddi milli sərvət ölkənin, onun 
rezidentlərinin həmin ölkədə, on-
dan kənarda sahib olduğu məcmu 
xalis aktivlər cəminin müəyyən 
tarixə pulla ifadəsidir. Bura qey-
ri-rezidentlərə olan xalis maliyyə 
tələbləri də aiddir. Ölkənin maddi 
milli sərvətinin həcmi onun iqtisa-
diyyatına real inamı formalaşdıra-
raq yatırılan sərmayə, kredit həc-
mi və şərtlərinə təsir edir.
Rəsul Balayev: Elşad müəllim, 
milli sərvətin istifadəsi, artırılması 
məsələlərinə yanaşma necə olma-
lıdır?
Elşad Səmədzadə: Milli sərvə-
tin tərkibinə müxtəlif yanaşmalar 
mövcuddur: toplanmış sərvət, 
xalq təsərrüfatı balansı və milli 
hesablar sistemi üzrə. Mən top-
lanmış sərvət üzrə bölgünün təhlil 
üçün daha rahat olduğundan onu 
təkmilləşdirməyi təklif edirəm: 
- təbii sərvət (tükənən, tükən-
məyən, qismən tükənən);
- insan əməyi ilə yaradılan sər-
vət (fiziki: əsas vəsait, dövriyyə 
vəsaiti, mal-material qiymətlilə-
ri; intellektual: incəsənət inciləri, 
elmi-tədqiqat nəticələri, patent-
lər-lisenziyalar);
- maliyyə: (qızıl, nağd pul, bank 
krediti, qiymətli kağızlar, digər 
maliyyə tələbləri); 
- insanın özü.
Milli sərvət məfhumunun öyrə-
nilməsində görkəmli iqtisadçı 
Raymond Qoldsmitin tədqiqat-
ları xüsusi yer alır. O, II Dünya 
müharibəsindən sonra Birləşmiş 
Ştatların milli sərvəti problemlə-
ri ilə, maliyyə sisteminin struktur 
məsələləri ilə məşğul olub.
Qoldsmitə əsaslansaq, manat milli 
sərvətə aid deyil. Manat şəxsi sər-
vətə aiddir - maliyyə tələbi kimi.
Azərbaycan vətəndaşının saxla-
dığı manat Azərbaycan dövlətinə 
verdiyi kreditdir. Əməyi ya aktivi 
ilə əvəzləşdirdiyi vasitədir. Yəni, 
vətəndaşın manatı onun aktivi-
dir- tələbidir, amma Mərkəzi Ban-
kın passividir - öhdəliyidir. Ona 
görə tələb və öhdəlik sıfırlaşır və 
milli sərvətin artıb-azalmasına tə-
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siri olmur. Bəs, 
A z ə r b a y c a n 
vətəndaş ın ın 
dolları necə? 
Dollar maddi 
milli sərvətin 
tərifində yazdı-
ğımız qeyri-re-
zidentlərə xalis 
maliyyə tələb-
lərinə aiddir. 

Əgər biz dünyanın məcmu mad-
di milli sərvətini hesablamağa 
çalışsaq, onda ölkələrin bir-birinə 
olan tələbi sayılmayacaq. Beləlik-
lə, dünya səviyyəsində kağız pul 
avtomatik sərvət məfhumundan 
kənara çıxacaq. Ona görə də Qol-
dsmitə əsaslanaraq deyə bilərik ki, 
qiymətli metallar və rezidentləri-
mizin öhdəliyinə cavabdehliyi mə-
lum olan qeyri-rezidentlərə qarşı 
maliyyə tələbləri milli sərvətimizə 
aiddir. Yəni, dollar aiddir, bitkoin 
yox. Bank kreditinin yaranma sxe-
mi. Əvvəl insanlar əməyini, torpa-
ğını və s. sataraq Mərkəzi Bankın 
öhdəliyi olan manatı alaraq bank 
yaradır. Sonra topladığı puldan bir 
hissəsini kreditə verir. Krediti gö-
türən şəxs bu pula istehsal avadan-
lığı alır. Həmin avadanlıq milli sər-
vətə aid olur. Pul, kredit isə vasitəçi 
alət rolunda çıxış edir. Kreditin 
əvəzinə xarici valyuta alınarsa, o 
da milli sərvətimizə aid olacaq. La-
kin bu halda milli sərvətimiz milli 
iqtisadiyyatımıza yox, xarici ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafına xidmət 
edəcək. Demək, milli sərvətimi-
zin milli iqtisadiyyatımıza xidmət 
edən və əsasən digər iqtisadiyyat-
lara xidmət edən hissəsi var.
Metodologiya barədə:
Təbii sərvət: 
Tükənən təbii sərvətin dəyəri 
onun dünya bazarındakı dəyə-
rindən idarəetmə: hasilat və satış 
nöqtəsinə çatdırılma məcmu xərclə-
ri çıxılmaqla tapılır. Demək, dünya 
bazarında qiymətlər çox, idarəetmə: 
hasilat və nəqliyyat xərcləri az ol-
duqca tükənən sərvətimizin yerin 
təkindəki dəyəri çox olur. 
Tükənməyən: İqlim ehtiyyatları: 
- Günəş. İllik temperatur cəmi. 
Günəş enerjisinin elektrik enerji-
sinə çevrilmə potensialı və onun 
qiymətləndirilməsi. 
- Külək. İllik külək sürəti cəmi. 
- Atmosfer. Çirklənmə nəzərə alın-
maqla nreal vəziyyəti. Dalğa ener-
jisi.
Qismən tükənən/qismən bərpa olu-
nan: 
- torpaq, sahə, relyef tükənir. 
Mün bit qat isə bərpa olunur;
- su;
- meşə dəyəri - xidmət xərci;
- digər nəbatət və heyvanat aləmi. 
Bərpa üsullarından biri - Qırmızı 
kitab.
İnsan sərvəti.
Vüqar Vəliyev: Məndən qabaq 

çıxış edən digər 
iştirakçılar iqti-
sadi potensialın 
mahiyyəti, qu-
ruluşu, göstəri-
ciləri, problemləri, 
perspektivləri, 
əsasən, əmək 
vasitələri, əmək 
ehtiyatları, is-
tehsala cəlb 

edilə biləcək təbii ehtiyatlar, val-
yuta ehtiyatlarından və elmi po-
tensialdan danışdılar.
Mən bu gün bir məsələ üzərin-
də dayanmaq istəyirəm. Bu da 
çox vacib məsələlərdən ibarətdir 
- iqtisadi potensiala daxil olan cə-
miyyətin istehlak potensialı. Əgər 
cəmiyyətin istehsal potensialı var-
sa, mütləq burada istehlak poten-
sialı da var. İqtisadi potensialın 
hərəkətverici qüvvəsi investisiya-
dır. İnvestisiya yönələndə iqtisadi 
potensial qüdrətə çevrilir. Əlbəttə 
ki, bu gün investisiya mühitindən 
danışarkən iki istiqaməti qeyd 
etmək lazımdır. Biri, dövlət xətti 
ilə, ikincisi, sahibkarlar tərəfindən 
olanlar. Bu məsələlərin fonunda 
ən əsas da sahibkarlar tərəfindən 
edilən investisiyalarda aşağıdakı 
iki suala cavab tapmaq günün ən 
vacib, aktual məsələlərindəndir. 
Birincisi, investisiyaların artımı 
ilə istehlak potensialının artımı 

və yaxud iqtisadi potensialın ar-
tımı ilə yanaşı, ixrac potensialı 
məsələləri necə idarə olunur? Bü-
tün bu məsələlər istehsala başla-
mamışdan qabaq digər məsələlə-
rin dəqiq analizini, araşdırılmasını 
tələb edir. Bu istiqamətdə mən sizə 
kiçik informasiya vermək istə-
yirəm. 2004-cü ildən sonra sahib-
karlar Azərbaycan iqtisadiyyatına 
investisiya qoymağa başladılar. 
Yerli sahibkarlarımızın ilk etdikləri 
isə konserv və şirə zavodları açmaq 
oldu. “Sidel” şirkəti Azərbayca-
na 18 avadanlıq satdı ki, hərəsinin 
qiyməti milyondan yuxarıdır. Bəs, 
bu şirə zavodlarının istehsal gücü 
nə qədərdir? Azərbaycanın şirə is-
tehlakı cəmi 58-60 milyon litrdir, 
amma o şirə zavodlarının istehsal 
güclərindən istifadə əmsalı o qədər 
də yüksək deyildir. Bəs, burada 
nə çatışmır? Təbii ki, ilk növbədə 
əlaqələndirmə məsələləri. 
Mən ikinci məsələni də qaldırmaq 
istərdim. Yəni, qoyulmuş investi-
siyalar sahədaxili və sahələrarası 
dəyər zənciri yaradırmı? Əgər söh-
bət cəmiyyətin istehlak potensialın-
dan gedirsə, istehsal potensialının 
artırılmasının birinci yolu onun 
ödəniş qabiliyyətinin, alıcılıq qabi-
liyyətinin artırılmasıdır. Amma is-
tehlak qabiliyyətinin artması iqtisa-
di artıma nə dərəcədə kömək edir? 
Bunu da araşdırmalıyıq. Bizim iqti-
sadi potensialımız artmalıdır ki, hə-
min xidmətlər və təklifləri özümüz 
verək və nəticədə vəsaitlərimiz də 
özümüzə qalsın... Ötən əsrin 70-ci 
illərində gözəl əsas qoyulmuşdu. 
Düzdür, planlı iqtisadiyyat idi. 
Amma dəyər zənciri gözlənilirdi. 
Yəni, biz qabaqcıl təcrübədən isti-
fadə etməli, yaxşı istehsal ənənələ-
rimizi qorumalıyıq. Əgər biz kənd 
təsərrüfatında istehsal mədəniyyə-
tini yüksəltsək, müasir texnologi-
yaların tətbiqini genişləndirsək, çar-
paz dəyər zəncirləri yarada bilsək, 
bütün bunlar əhalinin istehlak qa-
biliyyətinin artmasına müsbət təsir 
edə bilər. Bu, birinci istiqamət.
Biz digər bazarlara çıxışımızı da 
genişləndirməliyik. Bunun üçün 
hər cür imkan var, amma biz rəqa-
bətədavamlı istehsal, alıcıların 
zövqünə uyğun məhsullar yarat-
malıyıq. İstehlak potensialımız, 
investisiya imkanlarımız, rəqabət 
və ixrac məsələləri, əvvələr olduğu 
kimi analiz olunmalıdır. Səmərəsiz 
nə isə istifadə olunsa, o bir zaman-
dan sonra zərərə çevrilir. Bu, insan 
orqanizmi kimidir. İnsan orqaniz-
mində kənar bir cisim yaranırsa, 
sonradan o kənar cisim orqanizmi 
məhv etməyə başlayacaq. İnvesti-
siya artımı, belə deyək, iqtisadi po-
tensialın hərəkətverici qüvvəsi kimi 
investisiyalar, sahədaxili və ya sahələ-
rarası çarpaz dəyər zəncirləri yara-
dırmı? Burada mən dövlətin rolunu 
görmək istərdim. Çünki sahibkardır, 
onda bəlkə də müəyyən informasiya-
lar azdır. Amma düzgün istiqamət-
ləndirəndə və yaxud dəyər zəncirini 
əvvəldən cızılmış bir xətt üzrə sahi-
bkarlara təklif edəndə, istər-istəməz 
bu, bir az vəziyyəti dəyişir. 
Mansur Mədətov: Ümumiyyətlə, 
hər bir ölkənin 
milli sərvətinin 
əsasında insan 
dayanır. Çünki 
bütün sərvəti 
yaradan insan 
faktorudur, in-
san amilidir və 
yaradılan hər 
bir şey də insan 
üçün yaradılır. 
Onun maddi rifah halının yük-
səldilməsinə, intellektual dünya-
görüşünün, mədəni səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə xidmət edir.
Digər tərəfdən, Elşad müəllim po-
tensial və potensialın reallaşdırıl-
ması məsələlərinə toxundu. Misal 
üçün, çayı götürək. Çayın suyu su 
elektrik stansiyasına daxil olub, 
elektrik enerjisini vermirsə, onda 
burada yalnız potensialdan da-
nışmaq olar. Eyni zamanda, insan 
kapitalı və insan potensialı anla-
yışlarının bir-birindən fərqləndi-
rilməsi məqsədəuyğundur. İnsan 
potensialı dedikdə, həqiqətən də, 
insanın bilik, bacarıq və qabiliy-
yətlərinin məcmusu başa düşülür. 

Lakin əgər biz insan kapitalından 
danışırıqsa, o zaman biz kapitalın 
nə olduğunu, birinci növbədə göz 
önünə gətirməliyik. Kapital nə-
dir? O mütləq gəlir gətirməlidir. 
Yəni, həmin o məcmuya yönəl-
dilən investisiyaların gəlir gətir-
mək qabiliyyəti artıq kapitala, 
insan kapitalına çevrilir, insan 
kapitalını formalaşdırır. BMT-nin 
bu məsələlərdə mövqeyi bir qədər 
daha genişdir. O bütün maliyyə 
mənbələrindən insana yönəldilən 
investisiyaları insan potensialına 
daxil edir. Bu, hesablamalarda bir 
qədər mürəkkəbliyə səbəb olur, la-
kin əsasən təhsilə və səhiyyəyə çə-
kilən xərclər əsas götürülür. Mən 
isə daha çox təhsil xərclərini önə 
çəkmək istərdim. Nə üçün? Çünki 
təhsil insanın bilavasitə intellektu-
al səviyyəsinin yüksəldilməsində 
önəmli yerlərdən birini tutur. İq-
tisadi rəqabətin ciddi şəkildə kəs-
kinləşdiyi, bilik və innovasiyaların 
rəqabətqabiliyyətliliyin əsas amilə 
çevrildiyi müasir dövrümüzdə ali 
təhsilin kütləvi xarakter alması 
onun əlçatan olmasını tələb edir. 
YUNESKO-nun hesablamalarına 
görə, hazırda ölkəmizdə ali təhsil-
lə əhatə olunma əmsalı 23,16 faiz-
dir. Qeyd olunan göstərici inkişaf 

etmiş ölkələrin səviyyəsindən bir 
neçə dəfə aşağıdır. Hesab edirik ki, 
bu istiqamətdə problemlərin həlli 
üçün təhsil krediti mexanizmləri-
nin yaradılması çox vacibdir.
İnkişaf etmiş ölkələrdə insan kapi-
talı milli sərvətin hazırda 70-80 fa-
izini təşkil edir. Bizdə isə, əfsuslar 
olsun ki, bu göstərici hələ aşağıdır, 
çünki biz hələ yeni-yeni bu sahəyə 
fikir verməyə başlamışıq. Bildiyi-
miz kimi, strateji yol xəritələri ha-
zırlanıb və orada xüsusi olaraq bu 
məsələlər öz əksini tapmışdır.
Təhsilin önəmliyi məsələsində biz, 
məsələn, ABŞ-a müraciət edə bilə-
rik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 
universitetlərin gəlirlərinin böyük 
bir hissəsini təhsildən daxilolma-
lar təşkil edir. Burada da ən önəmli 
yeri xarici tələbələrin təhsil haqları 
tutur. Onlar bunun hesabına çox 
böyük gəlir əldə edirlər. Azərbay-
canda bu təcrübə 70-80-ci illərdə 
əsasən neft-qaz sahəsində var idi. 
Bu baxımdan biz misal kimi Azər-
baycan Neft və Sənaye Universi-
tetini göstərə bilərik. Bu sahədə 
bizim təcrübəmiz mövcuddur və 
hesab edirəm ki, bu potensialı daha 
da genişləndirmək imkanımız var.
Belə xarici tələbələrin cəlb edil-
məsində isə universitetlərin rey-
tinqlərinin çox böyük rolu var. Bu 
reytinqləri həmin univeristetlərə 
reytinq agentlikləri verir və hesab 
edirəm ki, reytinq agentliklərinin 
hansı parametrlərə uyğun olaraq 
həmin dərəcələri verdiklərini biz 
araşdırmalıyıq və o istiqamətdə 
universitetlərin inkişafına önəm 
verməliyik. Azərbaycanda, misal 
üçün, mən bildiyim qədər, Azər-
baycan Dövlət İqtisad Universiteti 
profil universitetlər arasında regi-
onda 4-cü yeri tutur. Bu, pis göstə-
rici deyil, amma, eyni zamanda, 
mən düşünürəm ki, bizim poten-
sialımız var ki, bu göstəricini daha 
da yaxşılaşdıraq. 
Mən bir qədər də təhsil haqları 
barədə danışmaq istərdim. Mən, 
ümumiyyətlə hesab edirəm ki, 
ali təhsilin Azərbaycanda pulsuz 
edilməsi daha yaxşı olardı. Düz-
dür, əvvəl bizim maliyyə vəziy-
yətimiz çətin olduğuna görə təhsil 
haqları tətbiq etməyə məcbur idik. 
Lakin hal-hazırda maliyyə vəziy-

yətimiz daha da yaxşılaşır. Misal 
üçün, Azərbaycanda son illər təhsil 
haqqını ödəyə bilmədiyi üçün ali 
təhsil müəssisələrindən 1500 tələbə 
xaric olunublar. Belə bir sadə misal 
gətirək. Tutalım bir abituriyent 300 
bal, digəri isə 400 bal toplayıb və 
bunlar ikisi də pullu təhsil alırlar. 
Lakin 400 bal toplayanın imkanı 
olmadığına görə o təhsil haqqını 
ödəyə bilmir və təhsilini yarımçıq 
qoyur. Amma 300 bal toplayan 
öz təhsilini davam etdirir. Faktiki 
olaraq, biz 400 bal toplayan, daha 
yüksək potensiallı bir abituriyenti 
itirmiş, ali təhsildən məhrum et-
miş oluruq. Tədqiqatlar göstərir 
ki, ABŞ-da belə orta gəlirli ailələrə 
mənsub tələbələr təhsil haqlarının 
yalnız 34 faizini ödəyə bilirlər. Hət-
ta Almaniyada təhsil haqqı yox-
dur, təhsil pulsuzdur. 
Ziyad Səmədzadə: Azərbaycanda 
ali təhsildə pulsuz oxuyanların sayı 
azalmağa meyil edir. Bu, məni çox 
narahat edirdi. Mən son illərdə bü-
dcə çıxışlarında bunu qeyd etmir-
dim, ancaq deyirdim ki, ev təsər-
rüfatlarının materiallarına əsasən 
pullu və pulsuz xidmətlər arasında 
nisbət pullu xidmətlərin xeyrinə də-
yişir. Dəhşətli haldır ki, ev təsərrü-
fatlarında, təhsil xərcləri 15-16 faiz 

təşkil edir, amma bir çox ölkələrdə 
bu, 5-6 faizdir. Təhsil naziri Ceyhun 
müəllim də, bu məsələyə çox inten-
siv müdaxilə edib. 
Mansur Mədətov: Bütün dünyada 
Finlandiya təhsil sistemi ən birinci 
yerdədir. Orada kurrikulumu tam 
tətbiq ediblər və onlarda heç bir 
məcburiyyət yoxdur, şagird, tələ-
bə dərsə gələ də bilər, gəlməyə də. 
Finlandiyada vətəndaşlar ali təh-
sil almağa elə çox da can atmırlar. 
Onlar peşə təhsili əldə etməyə can 
atırlar və peşə təhsilinin inkişafı 
sahəsində bizdə hal-hazırda bö-
yük bir boşluq əmələ gəlib. Çünki 
müəyyən bir kadrlar var ki, həmin 
kadrları biz tapa bilmirik. Ona 
görə peşə təhsilinin inkişafına xü-
susi önəm verilməlidir.
Ziyad Səmədzadə: Mən hazırda 
ölkələr üzrə əlavə dəyəri hesabla-
yıram, təxminən 70 il ərzində Azər-
baycan əlavə dəyər göstəricisinə 
görə bir çox ölkələrdən geri qalıb. 
Devalvasiya bizim bu göstəriciyə 
xeyli zərbə vurdu. Belarusda, Qa-
zaxıstanda, Rusiyada bu göstərici 
bizdən, ümumiyyətlə, çoxdur. Bu-
nun da kökündə kənd təsərrüfa-
tında məşğul olan əhalinin xüsusi 
çəkisi və orada hər nəfərə düşən 
əlavə dəyərin az olması durur. 
Orada proseslər xoşagəlməz gedir. 
Dövlət investisiyalarının artmasına 
biz münasibətimizi bildirməliyik. 
Dövlət investisiyalarının belə art-
ması bir müddətdən sonra azala-
caq. Nə üçün? Çünki irihəcmli in-
frastruktur layihələri azalır. 
Xatırlayırsınızsa, insan kapitalı-
nın, təbii resursların rolu ilə əla-
qə dar konfrans keçirmişdik. Ya-
poniyada təbii resursların rolu o 
vaxtlar 1 faiz idi. Biz bu gün təhsil 
xərclərini artırsaq, qısa zaman kə-
siyində nə qədər ÜDM artımına 
nail olacağıq? Bayaq peşə-texniki 
təhsildən danışdıq. Tamamilə ra-
zıyam. Amma bunun tətbiqi yox-
dur. Bir çox peşələr var ki, sıradan 
çıxdı. İndi peşə-texniki təhsilin 
strukturu tamamilə dəyişib. Azər-
baycanda peşə-texniki təhsilin ta-
rixi 1921-ci ilə gedib çıxır. 1921-ci 
ildə “Azneft”in tərkibində böyük 
bir proftexobrazovaniya yaradıl-
mışdı. Orada yüzlərlə mütəxəssis 
hazırlanırdı. İndi o peşələrin yarısı 

sıradan çıxır, tələb olunmur. Ona 
görə biz burada elə məsələlər qoy-
malıyıq ki, çoxlarını düşünməyə 
vadar edək. Bu fikirlər ətrafında 
diskusiyalar getməlidir. Açılan 
müəssisələrdə monitorinq aparıl-
malıdır. Dövlət investisiyaları ol-
masa idi, biz bunu edə bilməzdik, 
özəl sektor inkişaf etməzdi. Döv-
lətin investisiya siyasəti bu gün 
Azərbaycanın iqtisadi potensialı-
nın güclənməsinə gətirib çıxarır. 
Asif Həsənov: İqtisadi potensial və 
bank sektoru – bunlar bizim yaralı 
yerimizdir. Azərbaycanda fəaliy-
yət göstərən kommersiya bankla-
rının hamısının məkanı bu ölkədir 
və bu ölkə bank sektorlarına əl-
verişli şərait yaradıb. Bunlar əsas 
gətirirlər ki, nizamnamə kapitalı-
nın müəyyən hissəsi Almaniyaya 
məxsusdur, digəri başqa ölkəyə. 
Ancaq mən çox istərdim ki, onlar 
fikirləşsinlər ki, inflyasiyanı cilov-
layan, onlara bütün şəraiti yaradan 
bu dövlətdir. Onlar istehlak krediti 
ilə yanaşı, kiçik və orta sahibkarlı-
ğa da dəstək olmalıdırlar.
Elşad Səmədzadə: Vəsait o vaxt 
kapitala çevrilir ki, o, gəlir gətirir.
İnsan sərvəti cəmiyyətin tələbat-
larını ödəmək üçün bilik, bacarıq, 
qabiliyyətin məcmusudur. Belə 
hesab olunur ki, ilk dəfə bu termi-
ni 1961-ci ildə amerikan alimi Te-
odor Şults istifadə edib. Onun da-
vamçısı olan Harri Bekker 1965-ci 
ildən insan kapitalına yatırımları 
əsaslandıraraq və insan davranı-
şına iqtisadi yanaşma formalaşdı-
raraq bu fikri inkişaf etdirmişdir. 
O, nəzəriyyəsinə görə 1992-ci ildə 
Nobel mükafatı almışdır. 
 Əvvəllər insan kapitalı deyəndə 
insana yatırılmış və onun əmək 
qabiliyyətini- təhsil və peşəkar xü-
susiyyətlərini artıran sərmayələr 
başa düşülürdü.
Sonralar bu məfhumun mahiyyəti 
böyüdü. Dünya Bankı bura istehlak 
xərclərini: ailə və dövlətin ərzağa, 
geyimə, mənzilə, təhsilə, səhiyyəyə, 
mədəniyyətə xərclərini aid edir.
İnsan kapitalı nəzəriyyəsinin kökü 
ХVIII əsrə Adam Smitin tədqiqat-
larına gedib çıxır. O, cəmiyyətin 
bütün üzvlərinin qazanılmış və 
faydalı bacarıqlarını vacib sayırdı. 
Fərd qabiliyyətlərin qazanılması-
na pul xərcləyir, nəticədə bu onun 
şəxsində reallaşan kapitala çevrilir.
 Şultsun insan kapitalı konsepsiya-
sı ölkələr arasında məhsul istehsa-
lı həcmindəki fərqləri və buna sərf 
olunan sərvətlər həcminin fərqini 
izah edir. Şults və bəzi iqtisadçılar 
fikir söylədilər ki, insan kapitalı-
na sərmayələr bu fərqin əsasıdır 
(Şults, 1961). (İnsan kapitalının 
ölçülməsi üzrə təlimat. EEC, UN, 
Nyu-York, Cenevrə, 2016 )
Milli sərvətin hesablanmasında 
ən çətin hissə insan sərvəti ilə bağ-
lıdır.“İnsanın dəyəri əlaqələrinin 
dəyəri qədərdir” - Çin atalar sözü. 
Sığorta şirkəti həyatı qiymətlən-
dirərək sığortalayır. Lakin dünyada 
insan sərvətinin hesablanmasına 
qəbul olunmuş vahid yanaşma yox-
dur. Bunun etik, intellektual, sair sə-
bəbləri var. Demək, elmi ictimaiyyət 
bu problemlə məşğul olacaqdır. 
Hazırda dünyada milli sərvətin 
strukturunda insan kapitalı artır.
İnkişaf etmiş ölkələrdə onun xü-
susi çəkisi yüksəkdir. Əsas səbəb 
onlarda 1990-cı illərin sonlarından 
sərmayələrin 70%-nin insan kapi-
talına, yalnız 30%-nin fiziki kapi-
tala qoyulmasıdır. Bu sərmayələ-
rin əsas hissəsini dövlət qoyur.
İnkişaf insan kapitalının milli sərvət 
içərisində xüsusi çəkisini artırmağa 
sövq edir. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab İlham Əli-
yev: “Neft kapitalını insan kapita-
lına çevirək” fikrini bildirmişdir və 
mütərəqqi beynəlxalq təhsildən ya-
rarlanmaq üçün azərbaycanlıların 
xarici təhsilinin maddi dəstəklən-
məsi üçün şərait yaratmışdır. 
Milli sərvət kateqoriyasının hesab-
lanması metodologiyası təkmilləş-
dirilməlidir. Belə ki, əmlak tam, 
ya qalıq dəyəri ilə hesablanmalı-
dır?Qalıq dəyəri üzrə hesablandıq-
da müxtəlif ölkələrin qanunverici-
liyində amortizasiya ayırmalarına 
fərqli yanaşma mövcuddur. Bu qə-
bildən başqa suallar da var... 

Davamlı inkişaf başqa amillərlə 
yanaşı, milli sərvətin strukturu-
nun əsas və alt elementlər üzrə 
səmərəli olmasını zəruri edir. Bu-
nun üçün ona yatırılan sərmayə də 
səmərəlilik baxımından istiqamət-
ləndirilməlidir. Beləliklə, ölkəmi-
zin milli sərvəti nə qədərdir? – su-
alına cavab tapmağa çalışaq. 
Milli sərvəti hesablamaq üçün 
bəzi məlumatları diqqətə çatdı-
raq. OPEC-in hesabatına görə, 
Azərbaycanın təsdiqlənmış neft 
ehtiyatları 7 milyard barreldir. 
Azərbaycanın neft brendi Azeri-
lightın 1 barreli 62,5 ABŞ dolla-
rıdır. SOCAR-ın məlumatlarına 
əsasən hesabladıq ki, 1 barrelin 
istehsal xərci 10,4 ABŞ dollarıdır. 
62,5-10,4=51,4*7 milyard= 359,8 
milyard ABŞ dolları. Bundan daşı-
ma və xarici tərəfdaşlarımızın pay 
mənfəəti çıxılır. Dövlət Neft Şirkə-
tinin(ARDNŞ)rəhbəri Rövnəq 
Abdullayev bildirdiyinə qaz eh-
tiyatları 2.5 trilyon m3-dir(OPEC 
məlumatlarına əsasən 1.3 trilyon 
m3).Azərbaycan qazının 1m3-i-
nin satış qiyməti ortalama0,155 
ABŞ dollarıdır.ARDNŞ-ın məlu-
matlarına əsasən hesabladıq ki, 1 
m3 qazın istehsal xərci 0,036 ABŞ 
dollarıdır.Tarif Şurasınin təsdiqlə-
diyi tariflərə görə 1000 m3 qazın 
100 km məsafəyə nəql xərci 2 ma-
natdır. Demək sərhədə nəql xərci 
ortalama 0,0047 ABŞ dolları təşkil 
edir.0,155- 0,036- 0.0047= 0,1143*2.5 
trilyon m3= 285,75 milyard ABŞ 
dolları. Proqnozlaşdırılan karbo-
hidrogenehtiyatlarının həcmi isə 
10 milyard ton şərti yanacaq təşkil 
edir.Çaylarımızın hidroenerji ehti-
yatı 37 mlrd. Kvt. təşkil edir. Əsas 
fondların dəyəri 99,5 milyard ABŞ 
dollarıdır (AzStat). Azərbaycan 
Mərkəzi Bankının rəsmi qızıl-val-
yuta ehtiyatları 5,534 milyard ABŞ 
dolları həcmindədir (28.09.2018).
Dövlət Neft Fondunun aktivlə-
ri 38,987 milyard ABŞ dollardır 
(01.09.2018). MDB-də adambaşına 
ortalama milli sərvət 275 000 ABŞ 
dollarıtəşkiledir (Mənbə: Neste-
rov L. Milli sərvət və insan kapi-
talı.// İqtisadiyyat Sualları jurnalı, 
Moskva, 2003,№ 2.). Bunu 10 mil-
yon əhalisi olan Azərbaycana tət-
biq etsək, vətənimizin milli sərvəti 
2,75 trilyon ABŞ dolları təşkil edir. 
 Milli sərvətin hesablanması həm 
metodoloji, həm də gərəkli mə-
lumatları toplamaq baxımından 
çətin prosesdir.Gələcək tədqiqat-
larda onun detallaşmasına diqqət 
yetiriləcək və yəqin ki, bu da real-
lığa daha yaxın göstəricilərin ta-
pılması ilə nəticələnəcəkdir.
P.S. Əvvəldə insan kapitalı termini-
nin ilk dəfə 1961-ci ildə Teodor Şults 
tərəfindən istifadə olunmasının he-
sab olunduğunu bildirdim.Onun 
tədqiqatlarına böyük hörmətlə ya-
naşmağımla yanaşı, bir tarixi ədalə-
tin də bərpasını arzulayıram.
 Bir neçə gün əvvəl dəyirmi masa-
ya hazırlaşarkən bildim ki, Mikayıl 
Müşfiqin Heydər Əliyev Sarayında 
yaradıcılıq gecəsi keçirilir və tədbirə 
getdim.Azərbaycan Televiziyası 
tərəfindən yüksək səviyyədə hazır-
lanmış xatirə konserti idi. Aparıcı 
Ayşən Şakirqızı da gözəl nitqlə şe-
irlər dedi. Bir şeiri deyəndə mən çox 
təəccübləndim və sevindim. Ertəsi 
gün bir gənc iqtisadçıya dedim ki, 
Azərbaycan Televiziyası ilə əlaqə 
saxlasın və o şeiri tapıb mənə çatdır-
sın. İndi bu sənət incisinin iki bəndi-
ni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm: 

Göy bir məhəbbətə açıq qucaqdır,
Sanasan ulduzlar körpə uşaqdır,
Bizim gənc analar öz qucağında
Çox böylə ulduzlar parladacaqdır.

 ******
Kim yanılıb deyir: ömür masaldır,
Bir şirin uyğudur, bir xoş xəyaldır?
Hər an təbiəti gözəlləndirən 
Bu insan tükənməz bir kapitaldır! 

Mikayıl Müşfiqin 1937-ci ildə yaz-
dığı “Duyğu yarpaqları” şeiri.
Dünya inkişafının başlanğıcı Şərq-
dir. Qərbin kəşflərinə hörmətimizi 
bildirərək biz görürük ki, ən böyük 
məsələlərdən biri- insan kapitalı 
ifadəsinin və onun tükənməzliyi-
nin kəşfi mənbəyi də Şərqdir, Azər-
baycandır, Mikayıl Müşfiqdir! 
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24-30 yanvar 2019-cu il

“AtaBank” ASC müştərilərinə növ-
bəti “Overdraft” kredit məhsulunu 
təqdim edir. Artıq əməkhaqqına 
qədər pulunuz qurtardığı zaman 
heç kimdən borc axtarmağa ehti-
yac yoxdur, “AtaBank” əməkhaqqı 
layihəsinə qoşulmuş bütün müş-
tərilərinə əməkhaqqı kartına bağlı 
kredit xətti təklif edir. “Overdraft” 
kredit məhsulunu əldə etmək üçün 
sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi və əmək-
haqqı kartının olması kifayətdir. 
Xatırladaq ki, “AtaBank”-ın digər 
çox sərfəli Ekspress, Klassik, Lom-
bard və Avtomobil krediti məhsul-
ları da mövcuddur. Ən əsası isə“A-

taBank”-dan kredit kartı əldə edən 
müştərilər, dünyanın istənilən ye-
rində bu kartlardan istifadə etmək 
imkanı əldə edirlər.
WhatsApp istifadəçiləri Ata-
Bank-ın WhatsApp əlavəsinə bağlı 
olan 050 9999136 telefon nömrə-
sinə yazaraq yeni məhsul haqda 
istənilən məlumatı operativ əldə 
edə bilərlər.
1993-cü ildən fəaliyyət göstərən 
“AtaBank” ASC 100% yerli kapi-
tala malik, qabaqcıl texnologiyalı 
universal Azərbaycan bankıdır. 
Bank Bakıda və ölkənin müxtəlif 
regionlarında korporativ və fərdi 

müştərilərə tam xidmətlər spektri-
ni təqdim edir.

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kom-
munikasiya Mərkəzinin "Azərbay-
can iqtisadi islahatlar icmalı"nın ilk 
sayı "Azexport" portalının fəaliyyə-
tinə həsr olunub. 
Mərkəzdən AZƏRTAC-a bildiri-
lib ki, icmalda portalın fəaliyyət 
istiqamətləri, yaratdığı imkanlar, 
inteqrasiya olunduğu platformalar, 
əməkdaşlıq əlaqələri, sahibkarların 
savadlılığının artırılması məqsədilə 
təşkil edilmiş təlimlər və region tur-
ları çərçivəsində keçirilən çoxsaylı 
görüşlər barədə məlumatlar yer 
alıb. Həmçinin, portalın məlumat 
bazasının strukturu, zənginliyi və 
istifadəyə rahatlılığı əyani nümayiş 
olunub. "Azexport" portalı vasitə-
silə yerli məhsullara daxil olmuş 
xarici sifarişlərin dəyərinin ötən illə 
müqayisədə artan tempini göstərən 
statistik məlumatlar, bu sifarişlərin 
daxil olduğu ölkələrin sayı və ən 
çox sifariş almış Top 10 məhsulun 
siyahısı oxuculara infoqrafik təsvir-
lərlə təqdim edilib.
Bundan başqa, "Azexport"un 
tərkib hissəsi olaraq, fəaliyyət 

göstərən elektron dövlət-özəl tərəf-
daşlıq platforması olan Rəqəm-
sal Ticarət Qovşağı və bu qovşaq 
vasitəsilə onlayn şəkildə təqdim 
edilən Onlayn Vahid İxrac Ərizəsi 
barədə ümumi məlumatlar və isti-
fadəçilər üçün yaratdığı üstün im-
kanlar da icmalın cari sayında öz 
əksini tapıb. "Azexport" vasitəsilə 
sahibkarlar üçün böyük ixrac im-
kanları yaradan və Azərbaycanda 

bir ilk olan Sərbəst Satış Sertifikatı 
barədə məlumatlar qeyd olunub, 
həmçinin bu sertifikat vasitəsilə 
Azərbaycan məhsullarının çıxarıl-
dığı yeni bazarlar xəritə üzərində 
göstərilib. İcmalın son bölməsində 
isə portaldan istifadə edən və müs-
bət təsirlərini görən istifadəçi və 
sahibkarların portalın onlar üçün 
yaratdığı imkanlara dair rəyləri 
yer alıb.

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyi Məlumat 
Hesablama Mərkəzinin Milli Ser-
tifikat Xidmətləri Mərkəzi tərəfin-
dən 2018-ci ildə istifadəyə verilən 
"E-imza” sertifikatlarının sayı 39 
min 748 ədəd təşkil edib. 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyinin icti-
maiyyətlə əlaqələr sektorundan 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu ser-
tifikatlardan 15 min 254-ü döv-
lət qurumlarının, 14 min 900-ü 
hüquqi şəxslərin, 9 min 594-ü isə 
fiziki şəxslərin payına düşüb.
Qeyd edək ki, 2017-ci ildə istifa-
dəyə verilən sertifikatların sayı 26 
min 568 (dövlət qurumları üzrə 
9754, hüquqi şəxslər üzrə 9518, fi-
ziki şəxslər üzrə 7296) olub.
İstifadəyə verildiyi gündən 2019-
cu il yanvarın 1-dək olan statis-
tikaya əsasən, ümumilikdə 166 
min 890 “E-imza” sertifikatı təq-
dim edilib. Onlardan 91 min 206-
sı dövlət qurumları, 41 min 612-si 

hüquqi şəxslər, 34 min 072-si isə fi-
ziki şəxslər tərəfindən əldə olunub.
Son bir ayda istifadəyə verilən 
“E-imza” sertifikatlarının sayı isə 
3146 olub. 2018-ci ilin dekabr ayın-
da verilən sertifikatların 1834-ü 
dövlət qurumlarının, 828-i hüquqi 
şəxslərin, 484-ü isə fiziki şəxslərin 
payına düşüb.
Bununla yanaşı, “E-imza” vasitə-
silə həyata keçirilən əməliyyatla-

rın sayında da artım qeydə alınıb. 
Bu günə qədər dövlət qurumları 
tərəfindən 35 milyon 332 min 921, 
hüquqi və fiziki şəxslər tərəfin-
dən 9 milyon 990 min 461 olmaq-
la, ümumilikdə 45 milyon 323 min 
382 autentifikasiya və elektron 
imza əməliyyatı aparılıb. 2018-ci il 
ərzində isə aparılan əməliyyatla-
rın ümumi sayı 15 milyon 451 min 
832 olub ki, bu da ümumi aparıl-
mış əməliyyatların təqribən 34 fa-
izi deməkdir. Onlardan dövlət qu-
rumlarının payına toplam olaraq 
12 milyon 127 min 63, hüquqi və 
fiziki şəxslərin payına isə toplam 3 
milyon 324 min 769 autentifikasiya 
və elektron imza əməliyyatı düşüb.
“E-imza” virtual məkanda şəxsiy-
yəti müəyyənləşdirmə vasitəsidir. 
Qeyd edək ki, Azərbaycan Res-
publikasının qanunlarına əsasən, 
elektron imza ilə imzalanan elekt-
ron sənədlər əl imzası ilə imzala-
nan və möhürlənən sənədlərə bə-
rabər tutulur.

(əvvəli ötən sayımızda)
Müasir təsəvvürlərə uyğun olaraq PR-ın aşağı-
dakı funksiyalarını ayırmaq olar: 
1. İctimai rəyə və davranışa nəzarət. PR aktual 
vəziyyətdə ictimai rəyin informasiya bazasının 
saxlanılmasını təmin edir. 
2. İctimaiyyətə reaksiya verilməsi. Məqsəd-
li auditoriyanın rəyi şirkət üçün əsas sayılır. 
Müəssisə istehlak ehtiyaclarının və tələbləri-
nin sürətlə ödənilməsi məqsədilə ictimai rəyin 
tərəddüd edilməsini daim nəzərə alır. 
3. Etibarlı və qarşılıqlı faydalı münasibətlərin 
müəyyən edilməsi. Şirkətlə ictimai qruplar ara-
sında ahəngdar münasibətlərə nail olunması 
PR-ın son məqsədidir. Məhz bu funksiya icti-
maiyyətlə əlaqələrin mahiyyətinə müxtəlif ya-
naşmanı əks etdirir. 
Bir tərəfdən müəssisə məqsədli auditoriyanın 
tələbatlarının tam ödənilməsini təmin edir, digər 
tərəfdən özü üçün kommersiya faydası əldə edir. 

PR aşağıdakı vəzifələri həll edir:
- istehlakçıların hüquqlarının qorunması;
- firmanın müsbət obrazının yaradılması;
- korporativ imicin formalaşması;
- biznes üzrə tərəfdaşların cəlb olunması;
- şəxsi heyətin seçilməsi, motivasiyası və təşkili;
- marketinq siyasətinin optimallaşması;
- PR kampaniyaların hazırlanması və keçirilməsi;
- maliyyənin idarə edilməsi.
PR-ın mahiyyətini daha yaxşı dərk etməkdən 
ötrü ictimaiyyətlə əlaqələrin yaranması ilə sax-
lanması prinsiplərini öyrənmək vacibdir.
PR-ın aşağıdakı əsas fəaliyyət prinsiplərini ayır-
maq olar:
1. Komplekslilik. Bu prinsip PR fəaliyyətinin 
təşkilinə kompleks yanaşmanın reallaşmasını 
tələb edir. PR kampaniyanın hazırlanması za-
manı bütün məqsədli auditoriyaların və ictima-
iyyət qruplarının fikrini nəzərə almaq lazımdır. 
2. Planauyğunluq. PR-ın səmərəli fəaliyyəti 
kampaniyanın operativ və uzunmüddətli plan-
laşdırılması və proqram və tədbirlərin ətraflı 
işlənməsi olmadan qeyri-mümkündür. Bütün 
planlar iqtisadi əsaslandırmaya, resurs təminatı-
na və icranın zaman intervalına malik olmalıdır.
3. Operativlik. PR fəaliyyəti menecerlərdən ic-
timai rəyin dəyişilməsinə tez reaksiya verilmə-
sini tələb edir. Mütəxəssislərin bu və ya digər 
problemə tez reaksiya verməsi qabiliyyəti icti-
maiyyətin bəzi qrupları ilə qarşılıqlı münasibət-
lərdə mənfi nəticələrin və çətinliklərin nə qədər 
az olmasını müəyyən edir. 
4. Obyektivlik. PR kampaniyanın işlənib ha-
zırlanması və praktiki cəhətdən reallaşması eti-
barlı və tam informasiyanın istifadə olunmasını 
tələb edir. İnformasiya bazası ictimai rəyin təh-
lili, kommunikasiya əlaqələrinin səmərəliliyi və 
s. əsasında yaradılır. 
5. Fasiləsizlik. İctimaiyyətlə əlaqələrin müəyyən 
edilməsi və qorunub saxlanması üzrə iş fasiləsiz 
davam etməlidir. Məqsədli auditoriyaya və icti-
mai qruplara təsir daimi xarakter daşımalıdır.
6. Səmərəlilik. Hər bir PR kampaniya müəssisə-
nin ümumi iqtisadi göstəricilərinin artmasında 
ifadə olunur. Alınmış nəticələr PR strategiyası-
nın və tədbirlərinin hazırlanmasına, təşkilinə və 
reallaşmasına çəkilən məsrəflərin məcmusun-
dan üstün olmalıdır.

7. Qanunilik. Dövlət və ya kommersiya sirri, 
əqli mülkiyyət və s. kimi təmsil olunan infor-
masiya qanuni əsaslarla istifadə olunmalıdır.
İctimaiyyətlə xoş münasibətlərin yaradılması 
üçün xəbərlərin yayılmasının müxtəlif metod-
larından və formalardan istifadə olunur. Onla-
rın mahiyyətini dərk etmək üçün mövcud əsas-
larını nəzərdən keçirmək lazımdır:
1. Nitq - kommunikasiyanın şifahi vasitəsidir. 
Çıxışın uğuru nitqin yazılmasından və hazır-
lanmasından asılıdır. Məhz nitqdə hazırlıq PR 
xidmətinin səlahiyyətinə aiddir. Deyl Karneqi 
göstərir ki, mətnin hazırlanması və onun tələf-
füzü zamanı üç tərkib hissədən istifadə olunur: 
özünə əminlik, natiqlik sənəti və çıxış edənin 
davranışı.
2. Radioda çıxış. Nitq çıxışından fərqli olaraq 
radioda kommunikasiya müraciəti yalnız de-
yilənin mənasını cəlb edir. Belə xəbərin spesi-
fikliyi kimi onların məhdud uzunluğu və yalnız 
məzmunlu faktlarla tamamlanmasını göstər-
mək olar.
3. Televiziyada çıxış. Kommunikasiyanın bu 
forması çıxış zamanı xüsusi gərginliklə fərqlə-
nir. Sakitliyə dərhal nail olunmur. Buna görə də 
natiqin özünü təbii və sakit aparması çox vacib-
dir. Publikanın komunikasiya müraciətini ma-
raqla qəbul etməkdən ötrü xoş mimikadan və 
jestlərdən istifadə edərək tamaşalı nitq etmək 
lazımdır.
4. Mətbuat-relizi kütləvi informasiya vasitələ-
rində informasiyanın yayılması formasıdır. 
Mətbuat relizi özündə sərlövhəni, birinci obra-
zı, paraqrafları, mətbuat-relizin hazırlanması 
vaxtını, tamaşaları və firma blankını ehtiva edir. 
5. Mətbuat konfransları onların keçirilmə-
sinin təşəbbüskarı olan təşkilatların, dövlət 
idarələrinin və digər strukturların nümayən-
dələri ilə jurnalistlərin görüşləridir. Mətbuat 
konfransları zamanı aparılma yerini, dəvət olu-
nanların peşə maraqlarını, vizual şuranı, keçi-
rilmə vaxtını nəzərə almaq lazımdır. 
6. Təqdimat – informasiyanın materiallaşdığı 
xəbərlərin verilməsi formasıdır. Prezentasi-
yanın yeni əmtəə təklifi, yeni texnologiyalar, 
müəssisə və onun ayrı-ayrı bölmələri, şirkətin 
əməkdaşlar qrupu, yeni layihələr və ya ideya-
lar, korporativ üslub, şirkətin nəticələri kimi 
növləri vardır. Təqdimat görüşə dəvət, mətbuat 
konfransı, təqdimat hissəsi, qeyri-formal dialoq 
və vida kimi elementləri ehtiva edir. 

F.M.Qarayev,
BDu-nun dosenti 

"Azərkosmos" ASC-nin peyk 
xidmətlərinin ixracının həc-
mi 2018-ci ilin noyabrında 1,6 
milyon dollar təşkil edib.
Trend-in məlumatına görə, 
bu barədə İqtisadi İslahatla-
rın Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin "İxracat icmalı"n-
da deyilir.
Mərkəzin məlumatına əsasən, 
ASC-nin xidmətlərinin ixra-
cından əldə etdiyi gəlir opera-
torun gəlirlərinin ümumi həc-
minin 88 faizini təşkil edib.
2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarında peyk 
və telekommunikasiya xidmətlərinin ixra-
cından Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin gəlirlə-
rinin ümumi həcmi 24 milyon dollar təşkil 
edib.

ASC-nin xidmətləri 24 ölkəyə göstərilib. 
Operatorun xidmətlərinin ixracının əsas 
payı Fransa (10,9 milyon dollar), Malayziya 
(8,4 milyon dollar), BƏƏ (1,4 milyon dol-
lar), Almaniya (825 min dollar) və Gürcüs-
tan (531 min dollar) kimi ölkələrə düşüb.


