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Yanvarın 29-da “Azərbaycan Res-
publikası regionlarının 2014-2018-ci 
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının yekunlarına 
həsr olunan konfrans keçirilib.
Dövlətimizin başçısı konfransda giriş 
nitqi söyləmişdir. O, demişdir:
- Regionların sosial-iqtisadi inkişafına 
dair üçüncü Dövlət Proqramının ic-
rası təmin edildi. Beş il bundan əvvəl 
qəbul edilmiş proqram artıqlaması ilə 
yerinə yetirildi. Son beş il ərzində qar-
şımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr 
icra olundu. Üçüncü proqramın çox 
böyük əhəmiyyəti var. Bu proqram 
bizə imkan yaratdı ki, regionlarda 
əvvəlki illərdə aparılan islahatlara, 
görülən işlərə yeni təkan verək.
Beləliklə, görülmüş işlər haqqın-
da danışanda əlbəttə ki, biz son 15 
il ərzində yerinə yetirilmiş işlərə 
nə zər salmalıyıq. Son 15 il ərzində 
Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya 
miqyasında rekord templərlə inki-
şaf etmiş, ümumi daxili məhsul 3,3 
dəfə artmışdır. Bir daha demək istə-
yirəm, bu, dünya miqyasında rekord 
göstəricidir. Sənaye istehsalı 2,6 dəfə 
artmışdır. İxracımız 4,7 dəfə, valyu-
ta ehtiyatlarımız 24 dəfə artıb və bu 
gün 45 milyard dollar təşkil edir. 
Yəni, bu, onu göstərir ki, Azərbay-
can regionlarına və eyni zamanda, 
neft-qaz sektoruna, Bakı şəhərinin 
inkişafına böyük vəsait qoyulmasına 
baxmayaraq, biz öz valyuta ehtiyat-
larımızı 24 dəfə artıra bilmişik. 
Aparılan uğurlu siyasət ölkəmizə 
böyük həcmdə vəsaitin, sərmayə-
nin yatırılmasına gətirib çıxardı. 15 
il ərzində Azərbaycana təxminən 
250 milyard dollar sərmayə qoyul-
du və bu sərmayənin yarısı xarici 
investisiyadır. 
Bir faktı da diqqətinizə çatdırmaq 
istəyirəm. İlk dəfə Azərbaycan Dün-
ya Bankının “Doing Business” he-
sabatında 2006-cı ildə qeyd olundu 
və o vaxt Azərbaycan 98-ci yerdə 
qərarlaşdı. Aparılan köklü islahat-
lar, investisiya iqliminin yaxşılaşdı-
rılması nəticəsində son hesabatda 
Azərbaycan dünya miqyasında 25-ci 
yerdədir. Yəni, bu, deməyə əsas ve-
rir ki, bundan sonra da həm daxili, 
həm xarici investorlar Azərbaycana 
böyük həcmdə sərmayə qoyacaqlar. 
Son 15 il ərzində 2 milyon yeni iş 
yeri yaradılmışdır. Əhalinin sayı 
isə 1,6 milyon artmışdır. Bu da çox 
gözəl göstəricidir. 
Bir sözlə, bizim bütün iqtisadi göstə-
ricilərimiz deməyə əsas verir ki, 
Azərbaycan son 15 il ərzində çox 
uğurla, inamla inkişaf edib. Son 15 il 
ərzində maaşlar 7, pensiyalar 9 dəfə 
artıb. Son 15 ildə 3 min 200-dən çox 
məktəb əsaslı təmir edilib və ya ye-
nidən tikilib, 640 tibb müəssisəsi ti-
kilib və yenidən qurulub, bölgələrdə 
44 olimpiya mərkəzi yaradılmışdır. 
Məcburi köçkünlərin problemləri 
həmişə diqqət mərkəzində olmuş-
dur, bu gün də belədir. Son illər ər-
zində yüzdən çox köçkün şəhərciyi 
tikilib, köçkünlərə təqdim edilib. 
Şəhid ailələri, müharibə veteran-
ları, müharibə əlilləri üçün 6650 
mənzil təqdim edilmişdir və bu 
proses davam etdirilir.
Azərbaycan sabitlik, təhlükəsizlik 
məkanıdır. Azərbaycanda aparılan 
iqtisadi, siyasi islahatlar, ölkəmizin 
güclənməsi bizə dünyada gedən 
riskli proseslərdən özümüzü qoru-
mağa imkan yaratdı. Qeyd etdiyim 
kimi, biz 15 il ərzində biznes mü-
hitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı 
böyük addımlar atdıq. Sahibkarlı-
ğın inkişafına böyük dəstək verdik. 

Təkcə güzəştli şərtlərlə sahibkar-
lara verilən kreditlərin məbləği 2 
milyard manatı ötüb. 
Sənayeləşmə prosesi uğurla gedir. 
Son vaxtlar sənaye parklarının fəa-
liyyətə başlaması geniş vüsət almış-
dır. İndi bu proses bir neçə şəhərdə 
gedir və sənaye parklarında bizim 
67 rezidentimiz var. Onlardan 40-ı 
artıq fəaliyyətdədir. Aqroparkların 
yaradılması çox müsbət hal kimi 
qiymətləndirilə bilər. Proqramda 51 
aqroparkın yaradılması nəzərdə tu-
tulub. Onlardan 17-si fəaliyyətdədir. 
Biz bu illər ərzində kosmik dövlətə 
çevrildik. Bu da bizim qürur mən-
bəyimizdir. Artıq üç peykimiz var. 
Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, 
kosmik kluba daxil olubdur. Bu, həm 
innovasiyadır, həm biznesdir, həm 
də müasirlikdir. İnnovasiyalara gəl-
dikdə, bu gün dünyada Azərbaycan 
məhsulu kimi tanınan “ASAN xid-
mət” brendi vardır. Bunu biz yarat-
mışıq, bizim daxili intellektual məh-
sulumuzdur və iradəmizin ifadəsidir. 
Ölkəmizdə on beş “ASAN xidmət” 
mərkəzi yaradılıb. Bu ilin sonuna qə-
dər onların sayı 20-yə çatacaq. 
Əlbəttə ki, bizim iqtisadiyyatımızın 
əsas sahəsi neft-qaz sektorudur. Biz 
bu təbii resurslardan çox səmərəli 
şəkildə istifadə edirik. Bakı-Tbili-
si-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
neft-qaz kəmərlərinin işə düşməsi 
çox böyük tarixi hadisədir. Əgər bu 
layihələr icra edilməsə idi, biz bu 
qədər vəsait əldə edə bilməzdik. Bu 
gün bu iki kəmər vasitəsilə resursla-
rımız dünya bazarlarına göndərilir. 
Hazırda Avropada ən böyük infrast-
ruktur layihələrindən biri olan Cə-
nub Qaz Dəhlizinin tikintisi sürətlə 
gedir. Dörd layihədən ibarət olan bu 
meqalayihə artıq son mərhələdədir. 
Dörd layihədən üçü istifadəyə veri-
lib. Keçən il TANAP və Cənub Qaz 
Dəhlizinin açılışı olmuşdur və bun-
lar tarixi hadisədir. Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolunun işə düşməsi həddin-
dən artıq vacib layihədir. Çünki bu, 
artıq bizə imkan verir ki, Azərbay-
can ərazisindən böyük həcmdə yük-
lər Şərqdən-Qərbə, Qərbdən-Şərqə 
göndərilsin. Bunun sayəsində həm 
bizim geosiyasi əhəmiyyətimiz arta-
caq, həm də biz bundan daim valyu-
ta qazanacağıq. Şimal-Cənub nəqliy-
yat dəhlizinin yaradılması da böyük 
önəm daşıyır. Bu gün Şərq-Qərb və 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərin-
də birləşən ölkələrin sayı 10-dan çox-
dur və onların sayı daha da artacaq. 
Amma hər iki layihədə iştirak edən 
ölkə tək Azərbaycandır. Ona görə 
biz Avrasiyada çox strateji nəqliyyat 
mərkəzinə çevrilirik. 
On beş il bundan əvvəl biz özümü-
zü elektrik enerjisi ilə təmin edə bil-
mirdik. Ötən 15 il ərzində 31 yeni 
stansiya tikilmişdir, 2500 meqavat-
lıq yeni güclər yaradılmışdır. Biz 
indi nəinki özümüzü təmin edirik, 
elektrik enerjisini ixrac edirik. 

* * * * *
Konfransda Neftçala Sənaye Məhəllə-
sində “Xəzər” avtomobil zavodunun 
direktoru Emin AXUNDOV, Şəki 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Elxan USUBOV, “Naxçıvan Bağları” 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 
direktoru Elçin BAĞIROV, Ağcabədi 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Şahin MƏMMƏDOV, Ağstafa rayo-
nundakı “Saloğlu” mebel firmasının 
direktoru Tacəddin MUSTAFAYEV, 
Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Rafil HÜSEYNOV, İmişli ra-
yonundakı “Muğan Aqroservis” iri 
toxumçuluq təsərrüfatının direkto-

ru Rəcəb ORUCOV, Qusar Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Şair 
ALXASOV və “Hacıqabul Quşçu-
luq” MMC-nin direktoru Nemət 
BABAŞOV çıxış etmişlər.

Prezident İlham Əliyevin
 yekun nitqi

- Prinsip etibarilə, infrastrukturla 
bağlı bütün əsas məsələlər öz həllini 
tapıb. Ancaq bu proses davam etdi-
riləcək. Bu il biz Bakıda böyük elekt-
rik stansiyasının açılışını planlaş-
dırırıq. 400 meqavat gücündə olan 
“Şimal 2” stansiyasının açılışı gözlə-
nilir. Eyni zamanda, Bakı şəhərində 
yeni, 300, 350, bəlkə də 400 meqavat 
gücündə stansiyanın tikintisi ilə bağ-
lı işlər aparılmışdır. İlkin hesablama-
lar göstərir ki, biz təqribən 500 meqa-
vat əlavə güc əldə edə bilərik.
Beləliklə, əgər bu üç məsələ öz 
həl l ini taparsa, - mən əminəm ki, 
bu, belə də olacaq, - biz əlavə 1500 
meqavat elektrik enerjisi istehsal 
edəcəyik və həm artan daxili tələba-
tımızı ödəyəcəyik, həm də ki, ixrac 
edib ölkəmizə valyuta gətirəcəyik. 
Ölkədə qazlaşdırmanın səviyyə-
si 95 faizdir. Ancaq, əlbəttə, bu, o 
demək deyil ki, bu, bizi qane edir. 
Elə kəndlər var ki, oraya hələ də qaz 
çəkilməyib. Ona görə bu proses da-
vam etdiriləcək. 
İçməli su layihələri davam etdiri-
lir. Hazırda 38 şəhərdə içməli su 
layihələrinin icrası başa çatıb, bu 
il 5 şəhərdə başa çatacaqdır və 12 
şəhərdə işlər artıq başlanıb, gedir 
və bir neçə şəhərdə hələ ki, başlan-
mayıb. Meliorativ tədbirlərin gö-
rülməsi prosesi davam etdiriləcək.  
Son illərdə dörd böyük su anbarı tikil-
mişdir - Taxtakörpü, Şəmkirçay, Göy-
təpə, Tovuzçay. Onların tutumu 470 
milyon kubmetrdir. Bir neçə anbarda 
tikinti və bərpa işləri aparılmışdır. 
Builki Dövlət İnvestisiya Proqra-
mına əsasən yüzlərlə kəndin yol-
ları abadlaşdırılacaq, o cümlədən 
magistral yolların tikintisi təmin 
ediləcək. Davos Ümumdünya İqti-
sadi Forumunun hesablamalarına 
əsasən avtomobil yollarının keyfiy-
yətinə görə Azərbaycan dünyada 
34-cü yerdədir. Sosial infrastruk-
turun yaradılması prosesi davam 
etdiriləcək. Baxmayaraq ki, 3272 
məktəb tikilib və təmir edilib. 
Məcburi köçkünlərin problemləri 
daim diqqət mərkəzindədir. Keçən 
il 5800 köçkün ailəsi üçün evlər ti-
kilibdir, o cümlədən 1000 ailə üçün 
özəl sektor evlər tikib. Mən bu təşəb-
büsü alqışlayıram. Bu il bu proses 
davam etdiriləcək. İlkin hesablama-

lara görə, ən azı 5000 ailə üçün evlər 
tikiləcək, o cümlədən yenə də özəl 
sektorun çox ciddi payı ilə.
Şəhid ailələrinin və Qarabağ mü-
haribəsi əlillərinin problemləri də 

həll olunur. Keçən il 626 şəhid 
və Qarabağ müharibəsi əlilinin 
ailəsinə evlər verildi. Bu il isə 800 
ailəyə ev veriləcək. Keçən il 118 
min yeni iş yeri yaradılmışdır. 
Sahibkarlıqla bağlı siyasətimiz 
davam etdiriləcək. Sahibkarlara 
dövlət tərəfindən böyük dəstək 
verilir - həm mənəvi dəstək, siyasi 
dəstək, maddi dəstək. Fermerlərə 
kreditlər, subsidiyalar verilir. Bu 
sahədə də təkmilləşmə gedəcək, 
texnika, gübrələr, yanacaq güzəşt-
li şərtlərlə verilir. 
Kənd təsərrüfatı və sənaye istehsalı 
dördüncü proqramda xüsusi yer tu-
tur. Əlbəttə, infrastruktur layihələri 
də diqqətdədir. İnvestisiya təşviqi 
proqramı üzrə 107 layihə həyata ke-
çirilib. Ümumiyyətlə, 332 layihənin 
icrası nəzərdə tutulub. Bu layihələ-
rin həyata keçirilməsinə qoyulacaq 
sərmayə 2,8 milyard manatdır. Bu 
layihələr çərçivəsində əlavə 12 min 
yeni iş yeri açılacaqdır.
Sənaye potensialının inkişafı üçün, 
əlbəttə, sənaye zonalarının, səna-
ye parklarının çox böyük rolu var. 
Azərbaycan indi müasir sənaye 
mər kəzinə çevrilibdir. Əlbəttə ki, 
neft sənayesində də işlər daim diq-
qət mərkəzindədir. Burada böyük 
meqalayihələr icra edilir. Ancaq 
bununla paralel olaraq, daxili isteh-
sal, yəni, SOCAR tərəfindən neft və 
qaz hasilatı sabit qalmalıdır. Keçən 
il Azərbaycanda 38,8 milyon ton 
neft və 30 milyard kubmetr qaz hasil 
edilib, böyük layihələr icra olunub. 
Əminəm ki, 2020-ci ildə istifadəyə 
verilməsi nəzərdə tutulan “Cənub 
Qaz Dəhlizi” layihəsinin icrası bizə 
əlavə böyük gəlir gətirəcək.
Əlbəttə ki, sənaye sahəsində bizim 
diqqətimiz, eyni zamanda, qey-
ri-neft sektoruna yönəlib. Bu sahədə 
də yaxşı nəticələr var. Keçən il qey-
ri-neft sənayemiz 9,1 faiz artıb. Bu, 
onu göstərir ki, həmin sahədə işlər 
yüksək səviyyədə aparılır. Sumqa-
yıt Kimya Sənaye Parkı, Sumqayıt 
Texnologiya Parkı, Mingəçevir Yün-
gül Sənaye Parkı, Gəncə şəhərində 
sənaye müəssisələrinin, Neftçala, 
Hacıqabul, Masallı, Sabirabad sə-
naye məhəllələrinin yaradılması bu 
sahədə atılan çox ciddi addımlardır. 
Gələcəkdə digər şəhərlərdə də sə-
naye zonaları yaradılacaqdır.
Biz son vaxtlar ənənəvi xalçaçılıq 

sənətinin inkişafı ilə bağlı çox cid-
di iş aparırıq. Artıq 20 xalça fabriki 
fəaliyyətdədir. Hər fabrikdə orta 
hesabla 100, yaxud 150 iş yeri yara-
dılır, xüsusilə qadınlar üçün. Bu il 

Sumqayıt şəhərində əyirici boyaq 
fabrikinin açılışı gözlənilir. Beləlik-
lə, biz artıq xalça istehsalında xarici 
xammaldan asılılığı aradan götürə-
cəyik. İplik və hazır tekstil fabriklə-
rinin tikilməsinə də ehtiyac var. 
Ölkəmizdə yeni meyvə-tərəvəz 
emalı müəssisələrinin yaradılma-
sına ehtiyac var.
Biz kənd təsərrüfatında islahatları 
dərinləşdirməliyik. Kənd təsərrü-
fatı elmi əsaslarla inkişaf etməlidir. 
Əlbəttə ki, aqroparkların da çox bö-
yük əhəmiyyəti var. Artıq 250 min 
hektarda 51 aqropark yerləşir. 
Kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağ-
lı bəzi rəqəmləri gətirmək istərdim. 
Misal üçün, taxılçılıqda 2004-cü 
ildə 2 milyon ton məhsul yığılmış-
dı, keçən il 3 milyon 200 min ton. 
Yəni, artım yaxşıdır. 
Heyvandarlıqla bağlı bəzi rəqəmləri 
gətirmək istərdim. 2004-cü ildə 196 
min ton ət tədarük edilmişdir, keçən 
il 326 min ton. Bu sahədə də artım 
var. Biz növbəti 5 il ərzində mal əti-
nin istehsalını 15 faiz artırmalıyıq.
Süd istehsalı 2004-cü ildə 1 milyon 
200 min ton, 2018-ci ildə 2 milyon 
ton olub. Quş əti - 2004-cü ildə 44 
min ton istehsal olunub, keçən il 
109 min ton. Tərəvəz - 2004-cü ildə 
1 milyon ton, keçən il 1 milyon 500 
min ton istehsal olunub. Ən çox val-
yuta gətirən kənd təsərrüfatı məh-
sulları - pomidor 177 milyon dollar, 
xurma 114 milyon dollar, pambıq 
və pambıq məmulatları 108 milyon 
dollar, fındıq 100 milyon dollara 
yaxın və alma 38 milyon dollar.
Meyvə istehsalı 2004-cü ildə 420 
min ton, 2018-ci ildə bir milyon 
ton olub. Yəni, artım iki dəfədən 
çoxdur. Biz bazarlara çıxışı dövlət 
dəstəyi ilə təmin edirik.
Bildiyiniz kimi, son vaxtlar fındıq-
çılığa çox böyük diqqət yetirilir. 
Biz fındıq bağlarının sahəsini qısa 
müddətdə böyük dərəcədə artır-
mışıq. 2016-cı ildə bizim 40 min 
hektar fındıq bağlarımız olub, bu 
gün artıq 75 min hektara çatıb və 
bu il 9 min hektar da əkiləcək. Belə-
liklə, biz 84 min hektarda fındıq ye-
tişdirəcəyik. Hazırda fındıqçılıqda 
20 min nəfər işləyir.
Son vaxtlar badam və qoz bağları-
nın salınması geniş vüsət almışdır. 
Bu məhsullar da çox gəlirlidir və 
ixracyönümlüdür. Pambıqçılıqda 

çox ciddi dönüş yaradılıb. Müqa-
yisə üçün bildirməliyəm ki, 2015-
ci ildə cəmi 35 min ton pambıq 
tədarük edilmişdir, keçən il isə 
233 min ton. Görün, biz nə qədər 
böyük irəliləyiş əldə etmişik. Tü-
tünçülükdə də çox ciddi irəliləyiş 
var. Tütün 2015-ci ildə cəmi üç ra-
yonda əkilirdi. Tütünçülük demək 
olar ki, artıq sıradan çıxırdı. Cəmi 
üç rayonda 3400 ton, keçən il artıq 
13 rayonda 6200 ton tütün yığılıb. 
Bu sahəyə də dövlət dəstək göstə-
rir. Cəmi 3 il ərzində tütünçülük-
də 9500 nəfər işlə təmin olunub. 
Baramaçılıq üzrə də müşavirə keçi-
rilmişdir. Keçən il 38 rayonda artıq 
513 ton barama tədarük edildi. Biz 
barama tədarükünü 230 kiloqram-
dan 513 tona çatdırdıq. Bu il 800 
ton planlaşdırılır. 
Digər sahələr üzrə də işlər gedir. 
Mən çayçılıq, çəltikçilik, sitrusçu-
luq üzrə müşavirə keçirmişəm. Bu 
sahədə də irəliləyiş var. Arıçılığın 
da həm daxili bazar, həm də ixrac 
üçün çox böyük potensialı var. 
Üzümçülük, şərabçılıq. 2004-cü 
ildə 55 min ton üzüm yığılmışdır, 
keçən il 167 min ton, yəni, 3 dəfə 
çox. Burada da dövlət dəstəyi, əl-
bəttə ki, ön plandadır. Şərab isteh-
salı isə 15 il ərzində 5 dəfə artıb.
Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizləri fəaliyyətdədir, bu iş-
lə rə yeni tərəfdaşlar qoşulur. Biz 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin 
bərpası ilə məşğuluq. 
Tikinti sektoru ilə bağlı biz indi 
dövlət xətti ilə böyük layihələri 
icra edirik. Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyi iki böyük layihəni Yasa-
mal rayonunda və Hövsanda icra 
edir. Bu prosesə də dövlət tərə-
findən start verildi. Sosial evlərin 
tikintisi çox böyük əhəmiyyət da-
şıyır, vətəndaşlar bundan istifadə 
edirlər, eyni zamanda, bu, tikinti 
sektoruna da çox ciddi təkan verir. 
Bildiyiniz kimi, son illərdə Azər-
baycana gələn turistlərin sayı get-
dikcə artır və bu, çox müsbət hal-
dır. Keçən il gələn turistlərin sayı 
təqribən 6 faizə yaxın artmışdır. 
Keçən il ölkəmizə əvvəlki illərdən 
daha çox - 2 milyon 850 min turist 
gəlmişdir. Aparılan hesablamalara 
görə, bu turistlər ölkəmizdə 2 mil-
yard dollara yaxın pul xərcləmiş-
lər. Bu, belə demək olarsa, əlavə 2 
milyard dollar ixrac deməkdir. Ar-
tıq bu rəqəm göstərir ki, turizmin 
nə qədər böyük əhəmiyyəti var. 
Bütövlükdə isə deməliyəm ki, ilkin 
hesablamalara görə, regionların 
sosial-iqtisadi inkişafına dair dör-
düncü Dövlət Proqramının icrası 
üçün ən azı 17 milyard manatdan 
çox vəsait nəzərdə tutulur. Hesab-
lanıb ki, bunun 4,6 milyard mana-
tı özəl sektor tərəfindən indi icra 
edilən və hazırlığı gedən layihələrə 
investisiya şəklində qoyulacaq. 
Dövlət tərəfindən təxminən 13 mil-
yard manata yaxın kapital qoyulu-
şu gözlənilir. Ancaq əlbəttə ki, bu, 
ilkin rəqəmdir. Mən tam əminəm 
ki, bu rəqəm daha böyük olacaq. 
Nəzərə almalıyıq ki, indi bizdə in-
vestisiya iqlimi daha əlverişlidir. 
Beləliklə, xarici investisiyalar bu 
rəqəmdə öz əksini tapmır. Hələ xa-
rici investisiyalar qoyulacaq. Ona 
görə bu, çox böyük rəqəmdir və bu 
investisiyalar hesabına Azərbaycan 
bundan sonra da uğurla, inamla 
inkişaf edəcək. Mən tam əminəm 
ki, bundan sonra da ölkəmiz ancaq 
inkişaf, tərəqqi və qələbələr yolu ilə 
gedəcəkdir. 
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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və birin-
ci xanım Mehriban Əliyeva yan-
varın 28-də Prezident Sarayında 
şəhid ailələri ilə görüşüblər.
Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış 
etmişdir. O, demişdir:
- 1990-cı illərin əvvəllərində Er-
mənistanın işğalçılıq siyasəti nə-
ticəsində torpaqlarımız işğal altı-
na, bir milyondan çox soydaşımız 
qaçqın, məcburi köçkün vəziy-
yətinə düşmüşdür. Biz minlərlə 
şəhid verdik, on minlərlə insan 
yaralandı, əlil oldu. O vaxt Azər-
baycanda hakimiyyətsizlik dövrü 
idi. Bizim məğlubiyyətimizin əsas 
səbəbi ondan ibarət idi ki, o vaxt 
Azərbaycanda güclü lider yox idi. 
Müxtəlif qruplaşmalar hakimiy-
yət uğrunda mübarizə aparırdılar, 
bir-birinə qarşı təxribat törədir-
dilər və Ermənistan bundan istifa-
də edib torpaqlarımızın bir hissə-
sini zəbt etmişdir. Tam qətiyyətlə 
deyə bilərəm, - mən bunu dəfələr-
lə demişəm, - əgər o vaxt Heydər 
Əliyev Azərbaycanın rəhbəri ol-

saydı, torpaqlarımız heç vaxt işğal 
altına düşməzdi.
1990-cı illərin əvvəllərində 
AXC-Müsavat cütlüyünün xə-
yanətkar fəaliyyəti nəticəsində 
xalqımız böyük faciə ilə üz-üzə 
qalmışdır. Siz bilirsiniz, bu gün biz 
çalışırıq ki, bu məsələni həll edək. 
Ordu quruculuğuna çox böyük 
diqqət göstərilir. Bizim ordumuz 
döyüş meydanlarında da öz gücü-
nü göstərmişdir. Aprel döyüşləri 
bizim şanlı tarixi qələbəmizdir. Biz 
bir neçə strateji mövqeyi işğalçılar-
dan azad etmişik və o bölgələrdə, o 
yüksəkliklərdə Azərbaycan bayra-
ğını qaldırmışıq.
 Bu gün Lələtəpədə, Ağdərə dağla-
rında, Naxçıvan dağlarında - han-
sılar ki, işğal altında idi, bu gün 
Azərbaycanın dövlət bayrağı dal-
ğalanır.
Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, 
bu məsələni danışıqlar yolu ilə 
həll etməyə çalışırıq. Ermənis-
tan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli bizim üçün ən 
başlıca vəzifədir. Ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünün bərpası ən vacib 
məsələdir. 
Müharibədən əziyyət çəkən vətən-
daşlara daim diqqət, qayğı göstə-
rilir. Məcburi köçkünlər üçün son 
illər ərzində yüzdən çox şəhərcik 
və qəsəbə tikilmişdir. Təkcə keçən 

il 5900 məcburi köçkünə mən-
zillər, fərdi evlər verilmişdir. Bu 
proses bu il də davam etdiriləcək. 
Şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən 
dəstək göstərilir. 
Bu günə qədər 6650 şəhid ailəsinə 
dövlət tərəfindən mənzillər, evlər, 

6 mindən çox şəhid ailəsinə minik 
avtomobilləri verilmişdir. Şəhid 
ailələrinə diqqət, eyni zamanda, 
keçən il özünü bir daha göstərdi. 
Keçən ilin aprel ayında Azərbay-
can xalqı bir daha mənə etimad, 
inam göstərdi, məni prezident 
vəzifəsinə seçdi. Mənim birinci 
Fərmanım şəhid ailələrinin sosi-
al müdafiəsinin gücləndirilməsi 
ilə bağlı idi. Təbii ki, bu, təsadü-
fi deyil. Mən istənilən sahə üzrə 
fərman imzalaya bilərdim. İqtisa-
di sahə üzrə, xarici siyasət, sosial 
məsələlərlə bağlı. Ancaq mən he-
sab etdim ki, birinci Fərman şə-
hid ailələri ilə bağlı olmalıdır. Bu 
Fərman əsasında 10 minə yaxın 
şəhid ailəsinə dövlət tərəfindən 11 
min manat məbləğində birdəfəlik 
ödəmələrin verilməsi nəzərdə tu-
tulur. 
Mən bir daha demək istəyirəm 
ki, bundan sonra da vətəndaşla-
rın sosial məsələləri daim diqqət 
mərkəzində olacaq. Şəhid ailələri 
üçün bundan sonra da evlər tikilib 
istifadəyə veriləcək. Təkcə keçən il 

626 şəhid ailəsinə yeni mənzillər, 
yeni evlər verilmişdir. Bu il əlavə 
800 şəhid ailəsinə yeni mənzillər, 
evlər veriləcəkdir. Növbəti bir 
neçə il ərzində bütün şəhid ailələri 
evlərlə, mənzillərlə təmin edilə-
cəklər. Bir dənə də şəhid ailəsi qal-
mayacaq ki, dövlət ona ev və ya 
mənzil verməsin.
Bu, bizim siyasətimizdir, bu, bizim 
yolumuzdur, biz bu yolu gedirik. 
Bu gün sizi buraya, Prezident Sa-
rayına dəvət edərək istədim ki, bu 
sözlərimi, bu fikirlərimi sizə özüm 
çatdırım. İstədim ki, bir daha si-
zinlə görüşüm, bir daha sizə öz 
təşəkkürümü, dərin hörmət və 
ehtiramımı bildirim. Sizə cansağ-
lığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, 
siz bundan sonra həyatda heç vaxt 
belə dəhşətli faciələrlə üz-üzə qal-
mayasınız. Sağ olun.

* * * * *
Sonra dövlətimizin başçısı bir-
dəfəlik ödəməni almaq üçün isti-
fadə olunan plastik kartları şəhid 
hərbi qulluqçularının vərəsələrinə 
təqdim etmişdir.

Yanvarın 29-da Bakıda keçirilən 
“Azərbaycan Respublikası re-
gionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının yekun-
larına həsr olunan konfrans işi-
ni sahib karlarla müzakirələrlə 
davam etdirmişdir. İqtisadiyyat 
naziri Şahin Mustafayev region-
ların sosial-iqtisadi inkişafı və sa-
hibkarlığın inkişafı istiqamətində 
görülən işlərdən danışıb.
“Dünyada biznes mühitinin 
qiymətləndirilməsi sahəsində 
ənənəvi olaraq dərc edilən hesa-
batlarda Azərbaycanda həyata 
keçirilən iqtisadi islahatlar daim 
diqqət mərkəzində saxlanılır. 
Belə hesabatlardan biri də Dün-
ya Bankı tərəfindən hazırlanan 
və biznes mühitinin əlverişliliyi 
üzrə qiymətləndirməni özündə 
əks etdirən "Doing Business” he-
sabatıdır. Ölkədə həyata keçirilən 
islahatlar, öz növbəsində, “Doing 
Business 2019” hesabatında Azər-
baycanın ümumi reytinqdə yeni 
rekorda imza atmasına, eləcə də 
əksər indikatorlar üzrə mövqeyi-
nin daha üst səviyyəyə qalxması-
na imkan verib. Belə ki, “Doing 
Business 2019” hesabatında Azər-
baycan dünyanın 10 ən islahatçı 

dövləti siyahısına daxil edilərək 
ən çox islahat aparan ölkə elan 
olunub. Bu hesabatda Azərbay-
can 2017-ci illə müqayisədə 32 
pillə irəliləyərək 190 ölkə arasın-
da 25-ci yerdə qərarlaşıb, dün-
yanın bir çox ölkələrini geridə 
qoymaqla MDB ölkələri arasında 
lider mövqeyə yüksəlib”, - deyə 
nazir qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, “Azərbay-
can Respublikası regionlarının 
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisa-
di inkişafı Dövlət Proqramı” çər-
çivəsində regionların inkişafına 
24,2 milyard manat vəsait ayrı-
lıb. Ölkədə sahibkarlığın dəstək-
lənməsi, startap, mikro iqtisadi 
sahələr inkişaf etdirilir. Sadələş-
dirilmiş vergi 4 faizdən 2 faizə 
enib. Nazir bildirib ki, proqram 
üzrə sahibkarlığın inkişafı üçün 

dövlət başçısı tərəfindən xeyli say-
da sərəncamlar imzalanıb, onlara 
bir sıra güzəştlər tətbiq edilib.
O deyib ki, 2018-ci ildə ölkədə 
pambıqçılığın inkişafı üçün 16,5 
milyon manat güzəştli kredit veri-
lib. Bu il isə Azərbaycanda sahib-
karlığın inkişafı üçün 160 milyon 
manatadək güzəştli kredit verilə-
cək. Ötən il 16 mindən çox sahib-
kara güzəştli kredit verilib.
“2018-ci ildə Azərbaycanda makro-
iqtisadi sabitlik təmin olunub, 
iqtisadi artım 1,4 faiz təşkil edib, 
qeyri-neft sektoru 1,8 faiz, sənaye 
istehsalı 1,5 faiz, qeyri-neft sənaye 
məhsulu 9,1 faiz, kənd təsərrüfatı 
4,6 faiz, əhalinin nominal gəlirləri 
9,2 faiz artıb. Əsas kapitala 17,2 mil-
yard manat investisiya qoyulub ki, 
bunun da 65,5 faizi və ya 11 milyard 
manatdan çoxu qeyri-neft sektoruna 
yönəldilib. Ötən ilin yanvar-noyabr 
aylarında xarici ticarətdə müsbət sal-
do 8,6 milyard dollar təşkil edib, ix-
rac 36 faiz artaraq 19 milyard dollara 
çatıb. 2018-ci ildə ölkənin valyuta 
ehtiyatları 3 milyard dollar artıb və 
hazırda 45 milyard dollar təşkil edir. 
Ötən il 118 min daimi iş yeri yaradı-
lıb. Xarici borcun ÜDM-ə nisbəti 19 
faizədək enib”, - deyə Ş.Mustafayev 
əlavə edib.

Bu barədə Dövlət Gömrük Ko-
mitəsinin sədri Səfər Mehdiyev 
yanvarın 29-da Bakıda keçirilən 
“Azərbaycan Respublikası re-
gionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının yekun-
larına həsr olunan konfrans çər-
çivəsində sahibkarlarla aparılan 
müzakirələr zamanı deyib.
O bildirib ki, sahibkarların xaric-
dən idxal etdiyi malların Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Bakı Baş 
Gömrük İdarəsində saatlarla 
növbədə gözlədilməsi məsələlə-
ri aradan qaldırılacaq: “İdarədə 
bəyannamə təqdim etdikdən 
sonra sahibkarların növbədə 
gözləməsi komitədən asılı olan 
vəziyyət deyil. Bu texniki prob-
lemlərlə bağlıdır”.
“Belə növbələrin yaranmasına 
səbəb elektron ödəmə sistemin-
də texniki nasazlığın hələ də 
tam aradan qaldırılmamasıdır. 
Artıq bununla bağlı iş aparılır. 

Tezliklə elektron ödəniş siste-
mi tam avtomatlaşdırılacaq. Bu, 
yüklərin daha tez boşaldılma-
sına və sahibkarların məhsul-
larının daha tez çatdırılmasına 
imkan verəcək”, - deyə komitə 
sədri əlavə edib.
S.Mehdiyev qeyd edib ki, bu 
il fevralın 1-dən ixracda “Yaşıl 
dəhliz” buraxılış sistemi tət-
biq olunacaq: “Prezident İlham 
Əliyevin “Xarici ticarət iştirak-
çılarının “Yaşıl dəhliz” buraxı-
lış sistemindən daimi istifadə 
hüququnu əldə etməsi, həmin 

hüququn dayandırılması, ləğvi 
və bərpası Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2018-ci il 21 
dekabr tarixli Fərmanından irəli 
gələn məsələlərin icra mexaniz-
mi ilə bağlı sahibkarlar mütə-
madi məlumatlandırılır. “Yaşıl 
dəhliz” buraxılış sistemi hazır-
da pilot variantda həyata keçi-
rilir, fevralın 1-dən isə ixracda 
tam tətbiq olunacaq. Nəticədə 
sahibkarlar gömrük orqanına 
getmədən, gömrük əməkdaşı ilə 
təmasda olmadan qısa idxal bə-
yannaməsini əvvəlcədən elekt-
ron qaydada gömrük orqanına 
göndərməklə, malların yükləmə 
və gömrük rəsmiləşdirməsi pro-
seslərini icra edə, nəqliyyat va-
sitələrini gömrük təminatının 
tanınma nişanları, plomblarla 
təmin edərək istənilən göm-
rük-sərhəd buraxılış məntəqə-
sindən ixrac əməliyyatını həyata 
keçirə bilərlər”, - deyə S.Mehdi-
yev bildirib.

Bu fikirləri “Rossiya 1” televiziya kanalına müsahibəsində Davos İq-
tisadi Forumunun kuluarlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
bildirib. Bu il neft bazarındakı vəziyyət qiymətlər barəsində isə o, bun-
ları qeyd etmişdir: “Mən düşünürəm ki, hər şey OPEC+ formatında 
birləşən ölkələr arasında razılıqların necə yerinə yetirildiyindən asılı 
olacaq. Azərbaycan öz tərəfindən zəruri tədbirləri görüb, neft hasila-
tının azaldılması ilə bağlı öhdəliklər götürüb və biz bu öhdəlikləri icra 
edirik. Buna görə də düşünürəm ki, əgər bütün ölkələr bu məsələyə 
məsuliyyətlə yanaşsalar, onda yəqin ki, qiymət bugünkü səviyyədə qa-
lacaq. Bu, barrelə görə 60-70 dollar deməkdir. Hərçənd bütün il üçün 

proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Amma düşünürəm ki, əksər təhlilçilə-
rin qiymətləndirməsinə görə təxminən bu səviyyə real ola bilər və həm-
çinin o, həm şirkətlər, həm ixracatçı ölkələr, həm də istehlakçılar üçün 
daha məqbuldur”.
Aparıcının “Amerikanın neft-qaz şirkətlərinin 25 il sonra Azərbayca-
nı tərk etmək qərarının nə ilə əlaqədar olması və onları kim əvəz edə 
bilər” sualına Dövlət başçısı belə münasibət bildirmişdir: “Belə təcrübə 
əvvəllər də olub. Azərbaycan, sizin artıq qeyd etdiyiniz kimi, 25 il ərzin-
də Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda iri neft və qaz yataqlarının 
kəşfiyyatı və işlənilməsi üzrə beynəlxalq şirkətlərlə uğurla işləyir. Bu 
illər ərzində bəzi şirkətlər öz paylarını satıblar, bəzi şirkətlər isə pay-
larını alıblar. Yəni, bu, təbii prosesdir və deməliyəm ki, Azərbaycanın 
neft-qaz layihələri çox gəlirlidir. Təkcə son 15 il ərzində bizim iqtisadiy-
yatımıza 250 milyard dollara qədər sərmayə qoyulub. Bu sərmayələrin 
yarısı xaricidir və bunların böyük əksəriyyəti neft-qaz sektoruna aid-
dir. Həmçinin bizim neftimizi bir çox istiqamətlərə nəql etməyə imkan 
verən ixrac neft və qaz boru kəmərləri inşa edilib. Buna görə də bu gün, 
əlbəttə, neft-qaz layihələrinin gəliri artır. Hər bir şirkətin öz sərmayə 
siyasəti, strategiyası var, hansısa şirkət payını sataraq layihədən çıxma-
ğa üstünlük verir. Deməliyəm ki, 25 il ərzində bizim əsas enerji tərəf-
daşlarımız artıq lap çoxdandır özlərinin qoyduqları vəsaitləri sayəsin-
də böyük qazanc əldə ediblər. Buna görə də düşünürəm ki, Amerika 
şirkətlərinin öz paylarını satmaq qərarı tamamilə təbiidir və onları kim-
lərin alacağı kimlərə təklif etmələrindən asılı olacaq. Əlbəttə ki, Azər-
baycanın bu ehtiyatlara sahib ölkə kimi həmin sövdələşməni təsdiq, 
yaxud inkar etmək haqqı var. Amma, bir qayda olaraq, əvvəlki bütün 

sövdələşmələr tərəfimizdən təsdiqlənib”. Bu gün dünyada əsas qayda 
ölkələr arasında münasibətlərdə, beynəlxalq ticarətdə heç bir qaydanın 
olmamasının təhlükə yaratması fikrini isə Prezident İlham Əliyev belə 
cavablandırmışdır:
“Beynəlxalq təşkilatların qərarları yerinə yetirilməyəndə, yaxud qərəzli 
seçimlə yerinə yetiriləndə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri də 
seçim əsasında, bəzi hallarda bir neçə gün ərzində yerinə yetiriləndə, 
bəzi hallarda isə 20 ildən çox müddətdə kağız üzərində qalanda, əlbəttə 
ki, bütün bunlar dünya nizamının pozulmasına gətirib çıxarır. Qayda-
ların olmaması, yaxud onların pozulması da əlbəttə ki, fəsadlara gəti-
rib çıxarır, yəni, etimad pozulur, ölkələr arasında qarşılıqlı fəaliyyətin 
səviyyəsi azalır. Bu da müəyyən münaqişələrə, bir çox ölkələr arasın-
da müəyyən çətinliklərə, gərginliyə gətirib çıxarır. Buna görə də yax-
şı, yaxud pis olmasından asılı olmayaraq, artıq hazırlanmış mexanizm 
mövcuddur. Bu, həm beynəlxalq münasibətlərə, həm iqtisadi, həm də 
sərmayə ilə bağlı olan məsələlərə aiddir. Biz, Azərbaycan o ölkəyik ki, 
həmişə qanunun aliliyinə, beynəlxalq hüququn normalarına əməl edil-
məsinə, o cümlədən aparıcı beynəlxalq təşkilatların bütün qərar və qət-
namələrinin qeyd-şərtsiz yerinə yetirilməsinə çalışırıq. Odur ki, əlbət-
tə, bugünkü mənzərəni müşahidə etmək kədərlidir. Bu, dediyim kimi, 
həm beynəlxalq, həm də iqtisadi problemlərlə bağlı məsələlərə aiddir. 
Etimad itirilir, gözləntilər pozulur və biznesi aparmaq çətinləşir. Bizim 
ölkəyə gəlincə isə deməliyəm ki, biz həm beynəlxalq məsələlərdə, həm 
də bütün müqavilələr, investisiya layihələri üzrə öhdəliklərin icrası ilə 
bağlı imzaladığımız sənədləri həmişə tamamilə dəqiq yerinə yetirmək 
əzmindəyik”.
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Müsahibimiz akademik, Milli Məclisin 
(MM) İqtisadi siyasət, sənaye və sahib-
karlıq komitəsinin sədri Ziyad Səmədza-
dədir:
- Ziyad müəllim, yanvarın 29-da ölkə 
prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə re-
gionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iq-
tisadi inkişafı Dövlət Proqramının icra-
sının yekunlarına həsr olunan konfrans 
keçirildi. Qeyd edək ki, bu, 3-cü Dövlət 
Proqramı idi və artıq növbəti mərhələyə 
yekun vuruldu. Bu haqda nə deyərdiniz?
- Əvvəla qeyd edim ki, bu, Azərbaycanın 
inkişafının daha bir göstəricisidir. Məhz 
bu inkişaf, sistemli, düşünülmüş, düz-
gün, uzaqgörən siyasət nəticəsində bu 
günlərə gəlindi, regionların sosial-iqtisa-
di inkişafı yönündə 3-cü Dövlət Proqra-
mının icrasına nail olundu. Beş il bundan 
əvvəl qəbul edilmiş proqram artıqlaması 
ilə yerinə yetirildi, son beş il ərzində qar-
şımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr icra 
olundu. Üçüncü proqram həm də imkan 
yaratdı ki, regionlarda əvvəlki illərdə 
aparılan islahatlara, görülən işlərə yeni 
təkan verilsin.
Onu da xatırladaq ki, regionların sosial-iq-
tisadi inkişafı proqramlarının qəbul edil-
məsi  məhz 2003-cü ilin prezident seçkilə-
ri ərəfəsində o vaxt prezidentliyə namizəd 
olan və seçkilərdə Azərbaycan xalqının 
mütləq əksəriyyətinin səsini qazanaraq, 
dövlət başçısı seçilən cənab İlham Əliye-
vin vədlərindən biri idi. İlham Əliyev hələ 
o vaxt bəyan etmişdi ki, əgər Azərbaycan 
xalqı ona etimad göstərərsə, ilk növbədə 
regionların inkişafı ilə məşğul olacaq, böl-
gələrdə olan problemlərin həlli işində öz 
səylərini əsirgəməyəcək. Bunun üstündən 
çox keçməmiş, dövlət başçısı prezidenli-
yinin ilk ilində, 2004-cü ilin fevral ayında 
da birinci  Dövlət Proqramını təsdiq etdi 
və bununla da Azərbaycan regionlarının 
inkişafında yeni, əsl quruculuq, abadlıq, 
inkişaf, tərəqqi mərhələsi başlandı.  Qısa 
zaman ərzində Azərbaycan regionlarının 
siması dəyişdi, bölgələrimiz başdan-aya-
ğa gözəlləşdi, insanların maddi güzəra-
nı, sosial rifah halı yaxşılaşdı, yeni-yeni, 
saysız-hesabsız müəssisələr, obyektlər, iş 
yerləri açıldı.
Rəqəmlərə, statistikaya müraciət etsək, 
görərik ki, regionlarla bağlı dövlət proq-
ramlarının icrasına start veriləndən son-
ra, yəni ötən 15 il ərzində Azərbaycan 
iqtisadiyyatı dünya miqyasında rekord 
templərlə inkişaf etmiş, ümumi daxili 
məhsul 3,3 dəfə artmışdır.  Həmçinin,  sə-
naye istehsalı 2,6 dəfə, ixracımız 4,7 dəfə, 
valyuta ehtiyatlarımız  24 dəfə artmış və 
bu gün 45 milyard dollar təşkil etmişdir. 
Yəni, bu, onu göstərir ki, Azərbaycan re-
gionlarına və eyni zamanda, neft-qaz sek-
toruna, Bakı şəhərinin inkişafına böyük 
vəsait qoyulmasına baxmayaraq, valyu-
ta ehtiyatlarımızı 24 dəfə artıra bilmişik. 
Eyni zamanda,  ölkədə aparılan uğurlu 
siyasət Azərbaycana böyük həcmdə və-
saitin, sərmayənin yatırılmasına gətirib 
çıxardı. 15 il ərzində Azərbaycana təx-
minən 250 milyard dollar sərmayə qoyul-
du və bu sərmayənin yarısı xarici inves-
tisiyadır. Bu gün  xarici investorlar üçün 
Azərbaycan çox cəlbedici ölkədir.  Əgər 
ilk dəfə, 2006-cı ildə Azərbaycan Dünya 
Bankının “Doing Business” hesabatında 
98-ci yerdə qərarlaşmışdısa, ölkə prezi-
dentinin də vurğuladığı kimi, aparılan 
köklü islahatlar, investisiya iqliminin yax-
şılaşdırılması nəticəsində son hesabatda 
artıq ölkəmiz 25-ci yerdədir. Yəni, bu, bir 
daha onu deməyə əsas verir ki, bundan 
sonra da həm daxili, həm xarici investor-
lar Azərbaycana böyük həcmdə sərmayə 
qoyacaqlar. Həmçinin, bu sərmayə imkan 
verəcək ki, bundan sonra da iş yerləri, 
yeni müəssisələr yaradılsın və ölkəmiz 
inamla inkişaf etsin.
Bununla yanaşı, son 15 il ərzində 2 milyon 
yeni iş yeri yaradılmışdır. Əhalinin sayı 
isə 1,6 milyon artmışdır. Bu da çox gözəl 
göstəricidir. Əhali nə qədər çox olarsa, 
ölkəmiz də o qədər sürətlə inkişaf edər. 
Çox sevindirici və əlamətdar haldır ki, bu 
iş yerlərinin böyük hissəsi bölgələrin payı-
na düşür.  Eyni zamanda, son 15 il ərzində 
maaşlar 7, pensiyalar 9 dəfə artmış, 3 min 
200-dən çox məktəb əsaslı təmir edilmiş və 
ya yenidən tikilmiş, 640 tibb müəssisəsi ti-
kilmiş və yenidən qurulmuş,  44 olimpiya 
mərkəzi yaradılmışdır.
Daha bir vacib və önəmli məsələ - 31 ildən 
artıq məruz qaldığımız  Ermənistan-Azər-
baycan münaqişəsi, erməni işğalçıları tərə-
findən torpaqlarımızın 20 faizindən çoxu-

nun işğalı nəticəsində  öz evlərindən, yurd 
yerlərindən didərgin salınmış məcburi 
köçkünlərin problemləri həmişə diqqət 
mərkəzində olmuşdur və bu gün də belə-
dir. Heç təsadüfi deyil ki, məhz bu diqqət 
nəticəsində son illər ərzində yüzdən çox 
köçkün şəhərciyi tikilib, köçkünlərə təq-
dim edilmiş, şəhid ailələri, müharibə vete-
ranları, müharibə əlilləri üçün 6650 mənzil 
təqdim edilmişdir və bu proses davam et-
dirilir.  Ölkə prezidentinin də bu tədbirdən 
bir gün öncə, yəni yanvarın 28-də şəhid 
ailələri ilə görüşündə səsləndirdiyi kimi, 
bu kateqoriyadan olan bütün vətəndaşlar 
evlərlə təmin olunacaqlar, mənzilsiz qalan 
şəhid ailəsi və müharibə əlili olmayacaq.
Bundan başqa,  son 15 il ərzində  Azərbay-
canda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması 
ilə bağlı böyük addımlar atıldı. Sahibkar-
lığın inkişafına böyük dəstək verildi. Tək-
cə güzəştli şərtlərlə sahibkarlara verilən 
kreditlərin məbləği bu gün 2 milyard ma-
natı ötmüşdür ki, bu, balaca rəqəm deyil. 
Sevindirici hal həm də ondan ibarətdir ki, 
dövlət büdcəsindən bu məbləğin cəmi bir 
milyard manatı ayrılmışdır. Qalan bir mil-
yard manatdan çox vəsait verilmiş və qay-
tarılmış kreditlər hesabına yenidən kredit 
şəklində verilib. Beləliklə,  ölkədə kifayət 
qədər böyük maliyyə resursu yaradılıb ki, 
bununla da dövlət büdcəsinin yükünün 
azaldılması və gələcəkdə güzəştli şərtlər-
lə sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstə-
rilməsi mümkündür və realdır.
Ötən 15 il ərzində ölkədə sənayeləşmə 
prosesi uğurla gedib və bu gün də davam 
etməkdədir. Son vaxtlar sənaye parkları-
nın fəaliyyətə başlaması geniş vüsət almış-
dır. İndi bu proses bir neçə şəhərdə gedir 
və sənaye parklarında 67 rezident var ki, 
onlardan 40-ı artıq fəaliyyətdədir. Aqro-
parkların yaradılması çox müsbət hal kimi 
qiymətləndirilə bilər. Proqramda 51 aqro-
parkın yaradılması nəzərdə tutulub ki, 
onlardan 17-si fəaliyyətdədir.  Dövlət baş-
çısının nitqində qeyd edildiyi kimi, qalan 
aqroparkların işə düşməsi nəticəsində də 
həm bölgələrdə yeni iş yerləri yaradılacaq, 
həm də kənd təsərrüfatı məhsullarının is-
tehsalı və ixracı artacaq.
Daha bir mühüm məqam, heç kim üçün 
sirr deyil ki, 90-cı illərdə, 2000-ci illərin 
əvvəllərində Azərbaycanda, xüsusilə böl-
gələrdə enerji qıtlığı yaşanırdı. Saatlar-
la, hətta günlərlə insanlar işıqsız qalırdı, 
üstəlik, qaz təchizatı da tam bərbad du-
rumda idi. Evlərin, mənzillərin qızdırıl-
ması üçün yaşıllıqlar, meşəliklər məhv 
edilirdi. Yəni, 15-20 il bundan əvvəl biz 
özümüzü elektrik enerjisi ilə təmin edə 
bilmirdik, ya xaricdən idxal edirdik, ya 
da ki ölkəmizin bəzi yerləri işıqsız qalırdı.  
Ancaq çox önəmli  bir haldır və uğurlu bir 
göstəricidir ki, ötən 15 il ərzində ölkədə 
31 yeni stansiya tikilmişdir, 2500 meqa-
vatlıq yeni güclər yaradılmışdır.  Artıq 
nəinki özümüzü təmin edirik,  eyni za-
manda, elektrik enerjisini ixrac edirik. Tə-
bii qaz ilə təminat 15 il bundan əvvəl təx-
minən 50 faiz səviyyəsində idi, bu gün isə 
95 faizdir. İçməli su 26 faiz təmin edilirdi, 
bu gün 70 faizdir. Bununla belə, 90-cı və 
2000-ci illər ərzində Azərbaycanın yolla-
rında vəziyyət son dərəcə bərbad, xüsu-
silə  kənd və qəsəbələrdə dözülməz idi, 
insanlar gediş-gəliş zamanı böyük əziyyət 
çəkir, avtoqəzaların sayı gündən-günə ar-
tırdı. Bu vəziyyəti də aradan qaldırmaq 
üçün ötən on beş il ərzində böyük işlər 
görüldü və artıq 15 min kilometrdən çox 
avtomobil yolu tikilib, istifadəyə verilib.
Heç kim üçün sirr deyil ki, ölkə iqtisadiy-
yatının əsas sahəsi neft-qaz sektorudur. 
Bu, əvvəl də belə olub və bundan sonra da 
belə olacaq. Yəni, hansı ictimai-siyasi for-
masiyada yaşamasına baxmayaraq, Azər-
baycanda ilk neft tapılan dövrdən bu günə 
qədər bu, əsas iqtisadi potensial olub. Bu 
baxımdan, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbi-
lisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin işə 
düşməsi çox böyük tarixi hadisədir. Bu la-
yihələr icra edilməsəydi, biz bu qədər və-
sait əldə edə bilməzdik. Çünki bizim ixrac 
imkanlarımız məhduddur, açıq dənizlərə 
çıxışımız yoxdur və bizə mütləq neft-qaz 
kəmərləri lazımdır. Hazırda Avropada ən 
böyük infrastruktur layihələrindən biri 
olan Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisi sürət-
lə gedir. Dörd layihədən ibarət olan bu 
meqalayihə artıq son mərhələdədir. Dörd 
layihədən üçü istifadəyə verilib. Bununla 
yanaşı, 2017-ci ilin sonlarında Bakı-Tbili-
si-Qars dəmir yolunun işə düşməsi tarixi 
layihədir. Bu, artıq bizə imkan verir ki, 
Azərbaycan ərazisindən böyük həcm-

də yüklər şərqdən-qərbə, qərbdən-şərqə 
göndərilsin. Bunun sayəsində həm bizim 
geosiyasi əhəmiyyətimiz artacaq, həm də 
biz bundan daim valyuta qazanacağıq. 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradıl-
ması da böyük önəm daşıyır. Bu istiqamət-
də də böyük işlər görülür. Yəni, bunları 
deməkdə məqsədim odur ki, bu layihələrə 
diqqət yetirilməsəydi, onlar icraya yönəl-
dilməsəydi, bu gün heç bir inkişafdan söh-
bət gedə bilməzdi.
Hesab edirəm ki, bütün bunlar - sada-
ladıqlarım və sadalamadıqlarım böyük 
göstəricilərdir, dinamik, sürətli və daya-
nıqlı inkişaf, Azərbaycanın gücü və qüd-
rəti deməkdir. Dövlət başçının da giriş 
nitqində bildirdiyi kimi, görülmüş işlər 
haqqında danışmaq üçün saatlarla vaxt 
lazımdır.
O, “Sadəcə olaraq, əsas məqamları mən 
sizin diqqətinizə çatdırdım. Əminəm 
ki, bu gün çıxışlarda və müzakirələrdə 
həm görülmüş işlər, həm də görüləcək 
işlər haqqında danışacağıq və gələcək 
inkişaf planlarımızı təmin edəcəyik. Biz 
bu gün, eyni zamanda, görüləcək işlər-
lə bağlı fikirlərimizi bildirəcəyik. Proq-
ramların uğurlu icrası deməyə əsas verir 
ki, onların qəbulu tam məntiqə uyğun-
dur. Bizim iqtisadi göstəricilərimiz, böl-
gələrdə gedən quruculuq-abadlıq işləri 
bunun əyani sübutudur. Ancaq hələ də 
həll olunmamış məsələlər var. Hələ də 
elə məsələlər var ki, onların həlli üçün 
imkanlar olmayıb, yaxud da onların 
növbəsi gəlməyib”, - deyərək bəyan etdi 
ki, görülmüş işlərlə kifayətlənməməliyik, 
daim qabağa baxmalıyıq...
- Ziyad müəllim, məqamı düşmüşkən, bu 
yerdə bir məsələyə də münasibətinizi bil-
mək istərdik. Son 15 il ərzində dünyada, 
ətrafımızda müxtəlif proseslər gedib, dün-
ya, belə demək mümkünsə, çox dəyişib...
- Bəli, tamamilə doğrudur. On beş il əvvəl 
vəziyyət tam fərqli idi, son illər isə risk-
lər, təhdidlər, münaqişə, müharibə ocaq-
ları artır və bu meyil, əfsuslar olsun ki, 
güclənir. Əgər 2000-ci illərin əvvəllərində 
dünyada həm iqtisadi, həm siyasi, həm 
təhlükəsizlik baxımından  bir qədər nis-
bi sabitlik var idisə, Əfqanıstan, İraq ha-
disələrinin yenidən alovlandırılması, xü-
susilə də yanğısı, hələ də davam etməkdə 
olan başabəla və dəhşətli “Ərəb baharı” 
adlı “layihə”nin ortaya atılması ilə Yaxın 
Şərqdə - Suriyada, Liviyada, Yəməndə və 
digər ölkələrdə vətəndaş müharibələri, 
qanlı terraktlar, dinc və günahsız insanla-
rın qətlə yetirilməsi, kəndlərin, qəsəbələ-
rin, şəhərlərin yerlə-yeksan edilməsi baş-
landı. Bu gün də həmin ölkələrdə qanlı 
göz yaşları tökülməkdə, axıdılmaqda, in-
sanlar özlərini qorumaq üçün həyatlarını 
taleyin ümidinə buraxaraq, ölkələrindən, 
vətənlərindən didərgin düşməkdə, insan 
haqlarından gecə-gündüz hamıya dərs 
verməyə çalışan Avropa ölkələrində son 
dərəcədə acınacaqlı miqrant həyatı yaşa-
maqdadırlar. Eyni zamanda, bizim bölgə-
mizdə,  MDB məkanında, yaşadığımız re-
gionda çox təhlükəli proseslər bu gün də 
getməkdədir.  Azərbaycan isə hər zaman 
fəxr və qürur hissi ilə söylədiyimiz kimi,  
sabitlik, təhlükəsizlik məkanıdır. Yaxın 
tarix özü də əyani şəkildə göstərdi ki, sa-
bitlik pozulanda ölkələr çox pis vəziyyətə, 
idarəolunmaz vəziyyətə düşür, iqtisadiy-
yat çökür, sənaye iflic olur, insanlar əziy-
yət çəkir və sonra bu vəziyyətdən çıxmaq 
üçün onilliklər lazım olur.  Ancaq Azər-
baycanın uğurlu inkişaf modelinin əsas 
qayəsi ondadır ki, ölkəmizdə aparılan 
siyasət xalq tərəfindən dəstəklənir. Çün-
ki bu siyasət xalqımızın rifah halının yax-
şılaşmasına və ölkəmizin güclü dövlətə 
çevrilməsinə hesablanıb. Məhz bu siyasət 
nəticəsində bu gün Azərbaycan dünyanın 
müxtəlif kürsülərindən öz sözünü açıq 
deyir, öz müstəqil siyasətini aparır, öz ma-

raqlarını tam şəkildə qoruyur. Elə bilirəm 
ki, bu, hər kəs tərəfindən qiymətləndiril-
məli və təqdir edilməlidir. Heç kim artıq 
kənar, zərərli təsirlərə məruz qalmamalı-
dır, əksinə, bu təsirlərə qarşı daha səfərbər 
olmalıdır. Bu gün ölkəmizin müstəqilliyini, 
inkişafını, sabitliyini gözügötürməyən qü-
vvələr hələ də mövcuddur. Onlar hər an 
fürsət gözləyirlər. Ona görə də həmin qüv-
vələrə heç zaman fürsət verilməməlidir. Bu 
dövlət hamımızındır, onun üçün hamımız 
məsuliyyət daşıyırıq və daşımalıyıq.
-Bəs, konkret olaraq yaxın gələcəkdə daha 
çox nə kimi işlərin görülməsi və hansı ad-
dımların atılmasına ehtiyac var?
-Bilirsiniz,  adıçəkilən konfransda da səs-
ləndirildiyi kimi, özümüzü  elektrik ener-
jisi ilə tam təmin, hətta bunu böyük həcm-
də ixrac etsək də, iqtisadi müstəqilliyimiz 
və təhlükəsizliyimiz, gələcəkdə yenidən 
problemlər yaşamamaq üçün ölkədə yeni 
elektrik stansiyalarının tikilməsinə ehti-
yac var. Çünki bizim sənaye potensialımı-
zın, əhalimizin artımı, kənd təsərrüfatının 
inkişafı, böyük sənaye klasterlərinin yara-
dılması tələb edir ki, elektrik enerjisinin 
istehsalı artsın.
Çox yaxşı haldır ki, bu il Bakıda böyük 
elektrik stansiyasının açılışı planlaşdırılır, 
400 meqavat gücündə olan “Şimal 2” stan-
siyasının açılışı gözlənilir. Eyni zamanda, 
verilən məlumatlara görə, Bakı şəhərində 
yeni 300, 350, bəlkə də 400 meqavat gücün-
də stansiyanın tikintisi ilə bağlı işlər apa-
rılır.  Hazırda isə dəqiqləşmələr gedir və 
stansiyanın tikintisi ölkənin enerji poten-
sialını daha da möhkəmləndirəcək.  Konf-
ransda da vurğulandığı kimi, bununla pa-
ralel olaraq, mövcud stansiyalarda bərpa 
və təmir işləri apararaq onların potensialı-
nı böyük dərəcədə artıra, yəni təqribən 500 
meqavat əlavə güc əldə edə bilərik.
Bildiyiniz kimi, keçən il 118 min yeni iş 
yeri yaradılmışdır. Ancaq bununla belə,  
iş yerlərinin yaradılması daimi proses ol-
malıdır və bu sahədə özəl sektor əsas rol 
oynamalıdır. Məşğulluğun artırılması çox 
ciddi məsələdir. Bəzi ölkələrdə əhali art-
mır, bəzi ölkələrdə əhali azalır, Azərbay-
canda isə əhali artır.  Yuxarıda da qeyd 
edildiyi kimi, son 15 il ərzində əhalimizin 
sayı 1,6 milyon nəfər artmışdır ki, bu,  çox 
ciddi iş tələb edir, yəni iş yerlərinin yara-
dılması prioritet məsələlərdən biri kimi 
daim diqqətdə saxlanılmalıdır.  Həmçi-
nin, iş yerlərində ixtisarlar minimuma 
endirilməlidir. Bu məsələdə həm dövlət 
qurumları, həm də özəl sektor və sahib-
karlar son dərəcə həssas davranmalı, na-
razılıqlara yol verməməli, ölkədə aparılan 
böyük işlərin üzərinə kölgə salınmasına 
imkan yaratmamalıdırlar. Qeyd edim ki, 
bu məsələ dövlət başçısının çıxışında da 
ana xətlərdən birini təşkil etmişdir.
Dövlət başçısı çox haqlı olaraq “Əlbəttə 
ki, son illərdə bir çox müəssisələr yara-
dılıb və orada iş yerləri açılıb. Sahibkar-
lara tövsiyəm ondan ibarətdir ki, iş yer-
lərini ixtisar etməsinlər. Çünki bu gün 
dünyada ümumi meyil ondan ibarətdir 
ki, daha çox texnologiyalara üstünlük 
verilir, elmi-texniki tərəqqi yeni texno-
logiyalar ortaya çıxarır, robotlar insanla-
rı əvəzləyir, bütün bunlar reallıqdır. Biz 
bu reallıqla hesablaşmalıyıq”, - dedi və 
eyni zamanda, açıq şəkildə bəyan etdi ki, 
iş yerlərini  mütləq şəkildə qorumalıyıq - 
həm dövlət qurumlarında, həm özəl sek-
torda.
O, daha sonra “Dövlət qurumlarında 
aparılan struktur islahatları, - bütün 
dövlət qurumlarına artıq bildirilib, - iş 
yerlərinin ixtisarına gətirib çıxarma-
malıdır. Bu struktur islahatları, sadəcə 
olaraq, idarəetmə mexanizminin tək-
milləşməsinə yönəlib. Əlbəttə, dövlət 
müəssisələrində işləyən vətəndaşlar öz 
işlərində qalacaqlar”, - deyərək növbəti 
dəfə özəl sektor və sahibkarlara səsləndi 

və bir daha vurğuladı ki, heç bir ixtisar 
aparmamalıdırlar.
Həmçinin, kənd təsərrüfatında islahatla-
rın dərinləşdirilməsinə ehtiyac var. Yəni, 
kənd təsərrüfatı elmi əsaslarla inkişaf et-
məlidir. Müasir texnologiyalar, yanaşma-
lar tətbiq olunmalıdır.  Bu məsələ də döv-
lət başçısının çıxışında əsas tezislərdən 
biri oldu. Belə ki, o, çıxışında “Biz ərzaq 
təhlükəsizliyi ilə bağlı bundan sonra da 
mütləq ciddi iş aparmalıyıq, bu, prioritet 
məsələdir. Məhsuldarlığın artırılması is-
tiqamətində işlər görülür. Hesab edirəm 
ki, bu, yaxın gələcəkdə özünü göstərəcək. 
Biz kənd təsərrüfatı məhsullarının ix-
racını artırmalıyıq”, - deyərək  son 15 il 
ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ixracının təxminən 6 dəfə artdığını, ancaq 
potensialın daha böyük olduğunu, xüsu-
silə yeni bazarlara çıxmağın vacibliyini 
dilə gətirdi...
Burada ən önəmli, ən diqqət yetirilmə-
li, gələcək inkişafımızla bağlı ən vacib 
məqamlardan biri də, heç şübhəsiz ki, 
məmur-vətəndaş münasibətlərinin ən 
yüksək səviyyəyə qaldırılması, təmin 
edilməsidir.  Xüsusilə də, yerli icra orqan-
ları vətəndaşlara daim diqqət və qay-
ğı göstərməlidir.  Heç bir halda yaddan 
çıxarmamalı, unutmamalıdırlar  ki, onlar 
vətəndaşlar üçün çalışır, vətəndaşlara 
xidmət edirlər. Yerli icra orqanları diqqət-
li olmalı, problemləri həll etməlidirlər. 
Dövlət başçısının söylədiyi kimi, hansı 
problemləri özləri həll edə bilmirlərsə, 
mərkəzi icra orqanlarına, Prezident Ad-
ministrasiyasına məlumat verməlidirlər 
ki, biz problemləri operativ qaydada həll 
edək. Məmurlarla vətəndaşlar arasında 
daimi ünsiyyət, təmas olmalıdır. Heç təsa-
düfi deyil ki, bölgələrdə bir çox layihələr 
məhz vətəndaşların təklifləri əsasında re-
allaşıb. Ona görə daim bu təmas olmalıdır 
ki, insanları narahat edən, yarımçıq qalan 
məsələlər tam həll olunsun. Həmçinin, 
regionların son illərdəki inkişafı ilə bağlı 
müqayisəli təhlil, araşdırma aparılmalı, 
yeni iş yerləri yaradılmalıdır. Azərbay-
canda, regionlarda həm əmək ehtiyatla-
rı çoxdur, artır, həm əhali sayında artım 
yaşanır və bunlara da paralel olaraq, yeni 
əməkutumlu iş yerləri yaradılmalı, insan-
lar işlə təmin edilməlidir.
- Yeri gəlmişkən, konfransdan dərhal 
sonra ölkə prezidenti regionların so-
sial-iqtisadi inkişafına dair dördüncü 
Dövlət Proqramını təsdiqlədi...
-Hesab edirəm ki, bu, məntiqi və gözlə-
nilən bir addım idi. Çünki yuxarıda qeyd 
etdiyimiz kimi, uğurlarla və nailiyyətlərlə 
yanaşı, hələ bir çox işlərin görülməsinə eh-
tiyac var. Odur ki, ölkə prezidenti də belə 
bir addım ataraq, 4-cü Dövlət Proqramını 
təsdiqlədi. “Azərbaycan Respublikası re-
gionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iq-
tisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında Fərmanda da göstəril-
diyi kimi,  bu sənəd ölkə regionlarının, o 
cümlədən kənd yerlərinin sosial-iqtisadi 
inkişafı sahəsində görülmüş işləri növbəti 
illərdə də davam etdirmək, eləcə də inf-
rastrukturun və sosial xidmətlərin daha 
da yaxşılaşdırılması, bölgələrdə yaşayan 
əhalinin məşğulluğunun və maddi rifa-
hının yüksəldilməsi məqsədilə imzalanıb.
Həmçinin, sənəddə Dövlət Proqramında 
nəzərdə tutulan tədbirlərin maliyyələşdi-
rilməsi məqsədilə Maliyyə və İqtisadiyyat 
nazirliklərinə hər il, müvafiq olaraq, döv-
lət büdcəsinin və dövlət investisiya proq-
ramlarının tərtibi prosesində maliyyə 
vəsaitinin nəzərdə tutulması üçün zəruri 
tədbirlər görmək tapşırılıb.
Bütövlükdə isə qeyd etməliyəm ki, ilkin 
hesablamalara görə, regionların sosial-iq-
tisadi inkişafına dair dördüncü Dövlət 
Proqramının icrası üçün ən azı 17 milyard 
manatdan çox vəsait nəzərdə tutulur. 
Yəni, ilkin hesablamlara və proqnozlara 
görə, bu vəsaitin 4,6 milyard manatı özəl 
sektor tərəfindən indi icra edilən və hazır-
lığı gedən layihələrə investisiya şəklində 
qoyulacaq.  Eyni zamanda, dövlət tərəfin-
dən təxminən 13 milyard manata yaxın 
kapital qoyuluşu gözlənilir.
Ancaq təbii ki, dövlət başçısının qeyd et-
diyi kimi, bunlar ilkin rəqəmlərdir, yəni  
bu rəqəm gələcəkdə daha böyük olacaq. 
Çünki əvvəlki üç proqramın icrası da 
bunu göstərir, bu reallığı ortaya qoyur. 
Ona görə bütün bunlar tam əminlik yara-
dır və onu deməyə əsas verir ki, bundan 
sonra da ölkəmiz ancaq inkişaf, tərəqqi və 
qələbələr yolu ilə gedəcək.

Müsahibəni apardı: Kamil
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Bu günlərdə 1971-ci ildən ənənəvi olaraq 
İsveçrənin Davos şəhərində təşkil edilən 
və əsas məqsədi dünyanın taleyinə birba-
şa təsir edən mühüm strateji problemlərin 
və hadisələrin müzakirəsini aparmaqdan 
ibarət olan Dünya İqtisadi Forumu keçiril-
di. Həmişə olduğu kimi, bu Forumda da 
böyük siyasi və iqtisadi blokların və itti-
faqların maraqlarının toqquşmasının, ay-
rı-ayrı dövlətlərin və transmilli korporasi-
yaların bu istiqamətdə bir-birindən kəskin 
fərqlənən mövqelərinin şahidi olduq.
Dünya İqtisadi Forumunun az qala ya-
rım əsri haqlayan tarixinə nəzər saldıqda 
görürük ki, müxtəlif dövrlər üçün aktual 
və dünya iqtisadiyyatında və siyasətində 
mühüm rola malik problemlər bu dünyə-
vi Forumun müzakirə obyektləri sırasın-
da yer tutub.
Diqqət çəkən əsas məqamlardan biri də 
budur ki, öz tarixi fəaliyyəti dövründə bu 
mötəbər tədbir yalnız iki dəfə Davosdan 
kənarda təşkil edilib. Bizim üçün böyük 
qürur hissi doğuran hal ondan ibarətdir 
ki, bu dünyəvi Forum ABŞ-dan başqa yal-
nız Azərbaycanda - Bakı şəhərində keçi-
rilib. 2013-cü ildə “Cənubi Qafqazın və 
Mərkəzi Asiyanın gələcəyinə dair strateji 
dialoq” mövzusunda keçirilmiş Dünya 
İqtisadi Forumu, həqiqətən də, bu dün-
yəvi qurumun ölkəmizin iqtisadi inkişa-
fında qazanılmış uğurlara verilən yüksək 
tarixi dəyər kimi qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycana göstərilən bu yüksək etimad 
həm də ölkə rəhbərliyinin Dünya İqtisadi 
Forumunda fəal iştirakı, maraqlı və stra-
teji əhəmiyyət kəsb edən mülahizələrlə 
zəngin çıxışları, keçirdiyi çoxsaylı və yük-
sək səviyyəli işgüzar görüşlərin nəticəsi 
kimi qəbul olunmalıdır.
Azərbaycan Prezidentinin Dünya İqtisadi 
Forumunda ilk iştirakı 1995-ci il yanvarın 
27-31-də olub. Ölkəmizin Dünya İqtisadi 
Forumunda ilk dəfə iştirakı ilə əlaqədar 
Forum çərçivəsində Azərbaycana həsr 
olunmuş xüsusi görüş təşkil edilib. Həmin 
görüşdə Prezident Heydər Əliyev tədbir 
iştirakçılarına ölkəmiz haqqında, onun 
siyasi, iqtisadi və sosial-mədəni inkişafı 
barədə geniş məlumat verib. Ümummilli 
lider bəyan edib ki, karbohidrogen ehti-
yatları ilə zəngin olan Azərbaycan dün-
yanın inkişafı naminə bu ehtiyatlardan 
istifadə sahəsində istənilən ölkə ilə qar-
şılıqlı maraqlara əsaslanan xarici iqtisadi 
siyasətin tərəfdarıdır. Prezident Heydər 
Əliyev bəyan edib: “Azərbaycan zəngin 
neft və qaz yataqlarına və digər təbii eh-
tiyatlara malik bir ölkə olaraq xarici in-

vestorlar üçün, xarici 
şirkətlərlə əməkdaşlıq 
üçün beynəlxalq miq-
yasda qəbul edilmiş 
prinsiplərə uyğun ola-
raq dünyaya açıq bir 
ölkədir”.
2000-ci il yanvarın 27-
30-da Prezident Hey-
dər Əliyev Davosda 
“Qafqazın və Cənubi 
Asiyanın perspektiv-
ləri: İpək yolu və ya 
Böyük oyun” möv-
zusuna həsr olunmuş 
sessiyada iştirak edib. 
Həmin səfərdə ulu ön-
dər qeyd edib ki, Dün-
ya İqtisadi Forumu və 
Azərbaycan arasında 
əlaqələrin genişlən-
dirilməsi ölkəmizin 
iqtisadi gücünün artı-
rılması üçün geniş im-
kanlar açır.
2002-ci ildə Nyu-York-
da keçirilən beynəlxalq 
Forumdakı çıxışında 

Azərbaycan Prezidenti beynəlxalq terro-
rizmlə birgə mübarizə üçün dünya ölkələ-
rinin güclərinin birləşdirilməsinin vacibliyi-
ni vurğulayıb. Beynəlxalq terrorizmin əsas 
mənbələrindən birinin separatizm olduğu-
nu göstərən ulu öndər Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin timsalında bunun çox mükəm-
məl şərhini verib.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siya-
si kursunun layiqli davamçısı Prezident 
İlham Əliyevin Davos İqtisadi Forumun-
da son illərdə müntəzəm olaraq iştirakı, 
görüşləri bu beynəlxalq qurum və Azər-
baycan arasında əlaqələri daha da güclən-
dirməklə yanaşı, qarşılıqlı münasibətləri 
keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə çatdırıb.
Dövlət başçısı kimi Prezident İlham Əliyev 
Dünya İqtisadi Forumunda ilk dəfə 2007-ci 
ildə iştirak edib. Forum “Qlobal güc balan-
sında yerdəyişmələr” devizi altında keçi-
rilib. Bu Forumda Azərbaycan Prezidenti-
nin “Neft geosiyasətinin artan əhəmiyyəti” 
mövzusundakı çıxışı iştirakçılar tərəfindən 
böyük maraqla qarşılanıb. Prezident İlham 
Əliyev ölkəmizdə həyata keçirilən enerji 
layihələrinin bütün dünya üçün əhəmiy-
yətini əsaslandırmaqla Azərbaycanın regi-
onun enerji təhlükəsizliyində necə böyük 
rola malik olmasını sübut edib.
2008-ci ildə dövlətimizin başçısı Forum çər-
çivəsində Günəş enerjisinin enerji sənaye-
sində roluna həsr olunmuş iclasında iştirak 
edib. Həmin tədbirdə Prezident İlham Əli-
yev Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı, hə-
yata keçirilən islahatlar, enerji layihələrinin 
mahiyyəti barədə tədbirin mövzusu nöqte-
yi-nəzərindən öz mülahizələrini iştirakçıla-
rın diqqətinə çatdırıb.
2009-cu il 28 yanvar-2 fevral tarixlərində Da-
vosda keçirilmiş 39-cu Dünya İqtisadi Foru-
mu çərçivəsində təşkil edilmiş “Böyük oyun 
təkrarlanır” mövzusunda iclasda Prezident 
İlham Əliyevin müasir dövrün siyasi-iqti-
sadi problemlərini və qlobal inkişafın xü-
susiyyətlərini nəzərə alan çıxışı böyük ma-
raqla qarşılanıb. Eyni zamanda, Prezident 
İlham Əliyev həmin Forumun “Neft-qaz 
siyasəti – xəritədə dəyişikliklər” mövzusu-
na həsr olunmuş iclasında müzakirə edilən 
məsələlərə münasibətini bildirməklə bey-
nəlxalq enerji əməkdaşlığının əhəmiyyətini 
tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırıb.
2010-cu il yanvarın 27-28-də Azərbaycan 
Prezidenti növbəti dəfə Davos Forumun-
da iştirak edib. Forum çərçivəsində dövlə-
timizin başçısı “Neft-qaz geosiyasəti: yeni 
sərhədlər” mövzusunda məruzə ilə çıxış 
edib. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu 

tədbir müddətində Prezident İlham Əli-
yev yüksək səviyyəli görüşlər keçirməklə 
yanaşı, ölkəmizin iqtisadi potensialı, sosi-
al-iqtisadi inkişafı, həyata keçirilən islahat-
lar, mövcud problemlərə milli mənafeləri 
yüksək tutmaqla özünəməxsus yanaşma 
modelləri barədə çoxsaylı sualları cavab-
landırmaqla ölkəmizin nüfuzunun daha 
da yüksəlməsinə zəmin yaradıb.
Bu məqamda maraqlı bir faktı göstərmək 
yerinə düşər ki, Ermənistan Davos Foru-
munda sonuncu dəfə yalnız 2009-cu ildə 
iştirak edib. Özünün işğalçılıq siyasəti 
ilə separatçı imici qazanmış, islahatları 
pərakəndə halda həyata keçirən, əhali-
sinin həyat səviyyəsi və sayı durmadan 
aşağı düşən, mövcudluğunu yalnız xarici 
ianələr hesabına təmin edən bir ölkənin 
Dünya İqtisadi Forumu kimi tədbirdə, 
təbii ki, deməyə sözü ola bilməz. Üstə-
lik, yuxarıda göstərilən səbəblər üzündən 
regionda həyata keçirilən bütün iqtisadi 
layihələrdən təcrid olunması da mən-
fur qonşumuzun ələbaxımlılıq yolundan 
başqa bir mövqe tutmasına əsas qoyma-
yıb. Yalnız bu il Ermənistanın baş naziri 
9 ildən sonra Davos Forumunda iştirak 
edib. Ermənilərin özlərinin də etiraf et-
dikləri kimi, 2016-cı ildən bu vəzifəyə tə-
yin olunmuş baş nazir ilk dəfə Avropaya 
səfər etməyə “imkan tapıb”.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Dünya İq-
tisadi Forumunun “Cənubi Qafqazın və 
Mərkəzi Asiyanın gələcəyi barədə stra-
teji dialoq” mövzusunda iclası 2013-cü 
il aprelin 7-8-də Azərbaycanın paytaxtı 
Bakı şəhərində keçirilib. Bu mötəbər təd-
birin ölkəmizdə keçirilməsinə dair razılıq 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Davos İqtisadi Forumu-
nun təsisçisi və icraçı sədri professor Kla-
us Şvabla həmin il yanvarın 23-də Davos-
da keçirdikləri görüşdə əldə olunmuşdu. 
Forumun açılış mərasimində Klaus Şvab 
çıxışında qeyd edib ki, Bakıda keçirilən 
Dünya İqtisadi Forumu Cənubi Qafqa-
zın və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi nöqte-
yi-nəzərindən böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Eyni zamanda, o, bu dünyəvi tədbirin 
yüksək səviyyədə təşkilinə görə Prezi-
dent İlham Əliyevə minnətdarlığını bil-
dirib. Ölkəmizdə son illərdə əldə olunan 
nailiyyətləri və baş vermiş dəyişiklikləri 
yüksək qiymətləndirən Forumun rəhbəri 
qeyd edib ki, bu tədbirin Azərbaycanda 
keçirilməsi bizdə fəxr hissi doğurur. Kla-
us Şvab, eyni zamanda, vurğulayıb ki, 
Azərbaycan iqtisadiyyatın şaxələnməsi, 
təbii resurslardan səmərəli istifadə, infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyaları, 
maliyyə və tikinti sferalarında bir çox bö-
yük uğurlara imza atıb. Məlum olduğu 
kimi, bu il Dünya İqtisadi Forumu “Par-
çalanmış dünyada ümumi gələcəyin yara-
dılması” devizi altında keçirilib.
Dünya siyasətçilərinin, iqtisadçılarının və 
sosioloqlarının belə bir qənaəti formalaşıb 
ki, dünyada baş verən kataklizmlərin, böh-
ranların, münaqişələrin və müharibələrin 
əsas mənbəyi regionlar, ölkələr, qitələr və 
sivilizasiyalararası qütbləşmənin getdikcə 
artmasıdır. Son hesablamalara görə, dün-
ya kapitalının 82 faizi planet əhalisinin 1 
faizinin əlində cəmlənib. 2017-ci ildə 3,7 
milyard insan öz rifah halını yaxşılaşdıra 
bilməyib. 2010-cu ildən bəri dünyanın zən-
gin adamlarının sərvətləri 13 faiz artıb ki, 
bu da fəhlə və qulluqçuların əməkhaqları-
nın artım sürətini 6 dəfə üstələyir. 2017-ci il 
dünya milyarderlərinin ən çox gəlir götür-
dükləri (762 milyard ABŞ dolları) rekord 
il kimi artıq tarixə düşüb. Hesablamalar 
göstərir ki, 762 milyard dollar dünyada 
mövcud olan ən aşağı yoxsulluğu birdəfə-
lik həll etməyə kifayət edərdi.
Ümumi rəy bundan ibarətdir ki, milyar-

derlərin artım bumu və qütbləşmənin 
güclənməsi çiçəklənən iqtisadiyyatın tə-
zahürü kimi yox, qeyri-mükəmməl iqti-
sadi sistemin mövcudluğu əlaməti kimi 
qəbul edilməlidir. Tamamilə haqlı olaraq, 
baş verən qütbləşmə proseslərini ölkələ-
rin “korroziya” problemi adlandırırlar. 
Bu tendensiya istər inkişaf etmiş, istərsə 
də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün eyni 
dərəcədə xarakterik və təhlükəlidir. Son 
30 ildə dünyada daha sürətlə baş vermək-
də olan qütbləşmə prosesi nəticədə sosial 
gərginliyin artması və iqtisadiyyatın inki-
şaf tempinin zəifləməsi təhlükəsində özü-
nü göstərir. Ona görə də 2018-ci il Dünya 
İqtisadi Forumunun qütbləşmə problem-
lərinin müzakirəsinə həsr olunmasının bö-
yük bir zərurətdən irəli gəldiyini düşün-
mək olar. Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, 
dünyada baş verən münaqişələrin məhək 
daşları olaraq yoxsulluq, işsizlik və qütb-
ləşmə (qeyri-bərabərlik) hər bir ölkədə, 
regionda və bütövlükdə dünyada müasir 
dövrün çağırışı kimi qəbul edilməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Dünya İqtisadi 
Forumunun əsas istiqamətlərindən birini 
də dünyəvi əhəmiyyət kəsb edən problem-
lərin araşdırılması, monitorinqi və həllinə 
dair tədqiqatların aparılması təşkil edir. Bu 
baxımdan müvafiq reytinq cədvəllərinin 
hazırlanması və yayılması xüsusi vurğu-
lanmalıdır. Forumun tədqiqatçıları tərə-
findən hər il ölkələr üzrə aparılan qlobal 
tədqiqatların nəticələrinə dair çoxünsür-
lü indeksləri özündə ehtiva edən nəşrləri 
göstərmək olar. Bunlara qlobal rəqabətqa-
biliyyətlilik indeksini, insan kapitalı üzrə 
dünya ölkələrinin reytinq indeksini, qlobal 
risklərin təhlilini, ölkələrin beynəlxalq ti-
carətə cəlb olunma indeksini və digərlə-
rini aid etmək olar. Bu araşdırmalar ara-
sında qlobal rəqabətqabiliyyətlilik indeksi 
üzərində xüsusi dayanmaq istərdim. Çox 
önəmlidir ki, 2017-2018-ci illər üzrə rəqa-
bətqabiliyyətlilik reytinqində ölkəmiz bu 
göstəricinin monitorinqi ilə əhatə olunmuş 
137 ölkə arasında kifayət qədər uğurlu sa-
yılmalı olan 35-ci yeri tutur. Əslində isə 
indeks balı səviyyəsinə görə Azərbaycan 
32-ci yerdə qərarlaşmış Tailand ilə eyni 
bala (4,7) malikdir. Bu göstərici üzrə Azər-
baycan Polşa (39-cu yer), Litva (41-ci yer), 
İtaliya (48-ci yer), Bolqarıstan (49-cu yer), 
Türkiyə (53-cü yer), Latviya (54-cü yer), 
Qazaxıstan (57-ci yer), Macarıstan (60-cı 
yer) kimi ölkələrdən yüksək səviyyədə yer 
tutub.
Biz qonşularımız olan Gürcüstanı (67-ci 
yer), İranı (69-cu yer) və Ermənistanı (73-
cü yer) çox geridə qoymuşuq. Bir faktı da 
göstərmək yerinə düşər ki, bu reytinq sə-
viyyəsinə görə Azərbaycan böyük həcmdə 
neft-qaz istehsalına malik ölkələrin də bir 
çoxunu qabaqlayıb. Belə ki, bu göstərici 
üzrə Rusiya 38-ci, Bəhreyn 44-cü, Küveyt 
53-cü, Oman 62-ci, İran 69-cu, Venesuela 
127-ci yerdədir. Bu fakt özü də ölkəmizdə 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamə-
tində həyata keçirilən islahatların bariz nü-
munəsi hesab edilə bilər. Rəqabətqabiliy-
yətlilik göstəricisi üzrə Azərbaycan MDB 
ölkələri arasında 1-ci yerdə qərarlaşıb.
Builki Forumun Azərbaycan üçün ən 
ürəkaçan hadisələrindən biri ölkəmizin 
inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında 
inklüziv (hərtərəfli) inkişaf indeksinə 
görə 3-cü yeri tutmasıdır. Mütəxəssislərin 
qənaətinə görə, bu göstərici ÜDM göstə-
ricisinə alternativ olmaqla bərabər, daha 
mütərəqqi, obyektiv və sosial xarakterli 
inkişaf səviyyəsini özündə ehtiva edir. 
Fərəhli haldır ki, 4,69 bal qazanmaqla 
hərtərəfli inkişaf indeksinə görə Azərbay-
can yalnız Litva və Macaristandan sonra 
3-cü göstəriciyə malikdir. Qeyd etmək 
yerinə düşər ki, inkişaf etmiş ölkələr sıra-

sında bu göstəriciyə görə Latviya, Polşa, 
Panama, Xorvatiya, Uruqvay, Çili, Rumı-
niya kimi birinci onluğa daxil olan ölkələr 
Azərbaycandan sonrakı mövqedə qərar-
laşıblar. Bu göstəriciyə görə, Azərbaycan 
bütün qonşularını da geridə qoyub. Belə 
ki, Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan, İran, 
Qazaxıstan, Türkiyə Azərbaycandan ge-
ridədirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, ink-
lüziv (hərtərəfli) indeksi 3 qrupda birləş-
miş 12 indikator üzrə hesablanır. İnklüziv 
inkişafın birinci artım və inkişaf hissəsinə 
ÜDM-in artımı, məşğulluq, əmək məh-
suldarlığı və gözlənilən ömür uzunluğu 
kimi göstəricilərdaxildir. İkinci inklüziv-
lik qrupuna ev təsərrüfatlarının gəliri, 
yoxsulluq və qeyri-bərabərlik səviyyəsi 
indeksləri aid edilir. Üçüncü nəsillərarası 
ədalət, dayanıqlılıq qrupuna əmanətlə-
rin səviyyəsi, demoqrafik gərginlik, döv-
lət borcu və ətraf mühitin çirklənməsinə 
dair göstəricilər daxil edilir. Göründüyü 
kimi, inklüzivlik indeksi iqtisadiyyatın 
inkişaf zərurəti ilə yanaşı, onun nə dərə-
cədə hərtərəfli və ədalətli olduğuna də-
lalət edir. Heç də təsadüfi deyil ki, builki 
Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsin-
də yanvar ayının 23-də keçirilən “Strateji 
baxış: Avrasiya” mövzusunda interaktiv ic-
lasda iştirak edən və özünü bir daha dün-
ya səviyyəli siyasətçi və dövlət başçısı kimi 
göstərmiş, verilən suallara obyektiv, əsaslı 
və cəsarətli cavabları ilə iştirakçılarda böyük 
təəssürat yaratmış Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev inklüziv inkişafın öz dilimiz-
də daha doğma və anlaşıqlı tələffüzü kimi 
“hərtərəfli inkişaf” ifadəsini işlədib. Bir 
daha vurğulamaq yerinə düşər ki, inklüziv 
(hərtərəfli) inkişaf iqtisadi tərəqqinin daha 
düzgün mənzərəsini yaratmaqla onun özlü-
yündə məhsul və xidmət istehsalının artırıl-
masından yox, əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsini təmin etməkdən ibarət ol-
duğunu göstərir. İnklüziv inkişaf iqtisadi ar-
tımın cəmiyyət həyatının bütün sferalarında 
tərəqqini təmin etməklə bərabər, cəmiyyətin 
hər bir üzvünün bu inkişafı öz üzərində hiss 
etməsinin təminatı kimi başa düşülməlidir. 
Eyni zamanda, dünyanın görkəmli iqtisad-
çılarının qənaətincə, inklüziv inkişaf daya-
nıqlı inkişafın mühüm təminatçısıdır.
Azərbaycanın inklüziv inkişaf indeksinə 
görə 3-cü yerdə qərarlaşması dostlarımızı 
sevindirməklə bərabər, bəzi qonşu ölkələ-
rin siyasətçilərini gözlənilməz dilemma 
qarşısında qoyub.Onlar açıq-aydın olaraq 
keçirilən müzakirə və disputlarda özləri-öz-
lərinə belə suallar verirlər: “Biz Azərbay-
candan nəyi öyrənməliyik?”. Mən onlara 
prezidentimizin bu günlərdə Davos Dün-
ya İqtisadi Forumunda səsləndirdiyi fi-
kirlərə diqqət yetirməyi tövsiyə edərdim: 
“Bir neçə il bundan öncə bizim əsas hə-
dəflərimizdən biri yoxsulluq və işsizliyin 
azaldılması idi. Buna uğurla nail olundu. 
Yoxsulluq 5,4 faiz, işsizlik isə 5 faiz səviy-
yəsindədir. Son 15 il ərzində əhalimiz 1,5 
milyon nəfər artıb və iş yerlərinin yaradıl-
ması bizim üçün daimi prosesdir. Ötən il 
biz 177 min daimi iş yeri yaratmışıq və bu, 
bizim siyasətimizi nümayiş etdirir. Neft-
qaz sahəsi kifayət qədər iş yeri yaratmır 
və işsizliyin aşağı səviyyədə olması üçün 
biz təhsil, idarəçilik, kənd təsərrüfatı, tu-
rizm və xidmətlər sahələrinə diqqət ye-
tirməliyik. Əhalimiz islahatlara hazırdır 
və islahatlar cəmiyyət tərəfindən müsbət 
qarşılanır. İslahatlar ağır olmayıb. Çünki 
radikal islahatlar həyata keçirilərkən ilkin 
mərhələdə əhali bundan əziyyət çəkir. Biz 
dövlət yardımına ehtiyacı olanlara geniş 
sosial dəstək təklif etdik. Ona görə də bu 
proses olduqca əngəlsiz keçdi. Qarşıdan 
gələn illərdə biz iki il bundan öncə başla-
dığımız dərin və geniş islahatlar siyasətini 
davam etdirməliyik”.

Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti-
nin 2018-ci ilin yekunlarına həsr 
olunmuş geniş iclası keçirilmiş-
dir. E.Rüstəmov bildirmişdir ki, infl-
yasiya aşağı birrəqəmli səviyyədə sa-
bitləşmiş, iqtisadi artım davam etmiş, 
milli valyutanın məzənnəsi dayanıqlı 
olmuş, ölkənin strateji valyuta ehti-
yatları artmaqda davam etmişdir.
Vurğulanıb ki, 2018-ci ildə Mərkəzi 
Bankın həyata keçirdiyi pul-kredit 
siyasəti milli iqtisadiyyatda qiymət-
lər sabitliyinə, aşağı və stabil infl-
yasiyanın təmin edilməsi vasitəsilə 
əhalinin yaşayışı və işgüzar fəaliyyət 
üçün əlverişli sosial-iqtisadi mühitin 
formalaşmasına yönəlmişdir. 2018-ci 
ildə inflyasiya gözləniləndən daha 
yüksək templə azalmış və təkrəqəm-

li səviyyədə sabitləşmişdir. 2018-ci 
ildə orta illik inflyasiya 2,3% təşkil 
etmişdir. Dövr ərzində inflyasiyaya 
azaldıcı təsir edən başlıca amillər 
manatın məzənnəsinin dayanıqlı-
ğı, pul təklifinin optimal səviyyədə 
idarə olunması və inflyasiya gözlən-
tilərinin azalması olmuşdur. 
2018-ci ildə makroiqtisadi sabitlik 
ölkədə iqtisadi artıma şərait ya-
ratmışdır. Ümumi daxili məhsul 
real olaraq 1,4%, o cümlədən qey-
ri-neft sektorunda 1,8% artmışdır. 
Qeyri-neft sənayesi daha yüksək 
artım nümayiş etdirmişdir ki, bu 
da ölkədə sənayeləşmənin sürət-
ləndiyini, qeyri-neft sektorunun 
artımında ticari sektorun rolunun 
artdığını göstərir. İqtisadi artım 

xarici tələb və daxili tələbin isteh-
lak və dövlət tələbi komponentləri 
ilə dəstəklənmişdir.
2018-ci ilin 9 ayında cari əməliyyat-
lar balansında 5,1 mlrd. ABŞ dolla-
rı və ya ÜDM-in 15%-i səviyyəsin-
də profisit yaranmışdır ki, bu da 
kapitalın və maliyyənin hərəkəti 
hesabındakı kəsiri tam örtmüş və 
ölkənin strateji valyuta ehtiyatları-
nın artmasına şərait yaratmışdır.
2018-ci ilin əvvəlinə nəzərən stra-
teji valyuta ehtiyatları 6,5% artaraq 
ilin sonuna 45,0 mlrd. ABŞ dollarına 
yaxın olmuş, Mərkəzi Bankın rəsmi 
valyuta ehtiyatları isə 5,5% artaraq 5,6 
mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir.
Manatın xarici valyutalara nəzərən 
məzənnəsi tədiyə balansı üzrə meyil-

lərə və bundan asılı olan valyuta ba-
zarındakı tələb-təklif nisbətinə uyğun 
olaraq formalaşmışdır. Valyuta ba-
zarında təklif kanallarının artmasını 
şərtləndirən mühüm amil möhtərəm 
prezidentin müəyyən etdiyi iqtisadi 
inkişaf kursuna uyğun olaraq ölkədə 
qeyri-neft sektorunun şaxələnməsi, 
ixracat potensialının artırılması ol-
muşdur.
 2018-ci ildə pul təklifinin dəyişimi 
makroiqtisadi sabitlik hədəflərinin 
reallaşdırılması ilə iqtisadiyyatın lik-
vidliyə olan tələbinin ödənilməsi ara-
sında optimal balansı təmin etmişdir. 
Manatla pul bazası 11,7% artmışdır. 
Pul təklifinin de-dollarlaşması prosesi 
davam etmişdir. Mərkəzi Bank 2018-
ci ildə son makroiqtisadi prosesləri 

və yenilənmiş proqnozları nəzərə al-
maqla özünün likvidlik əməliyyatları 
üzrə faiz dəhlizinin parametrlərinə 
zəruri korreksiyalar edərək, ilin əvvə-
lindən faiz dəhlizinin parametrlərini 
bir neçə dəfə dəyişdirmiş, uçot dərə-
cəsini mərhələlərlə 15%-dən 9,75%-ə 
endirmişdir.
E.Rüstəmov iclasa yekun vura-
raq bildirmişdir ki, möhtərəm 
pre zidentin irəli sürdüyü inkişaf 
stra tegiyasına, eləcə də Mərkəzi 
Bankın 2019-cu il və ortamüddətli 
dövr üçün pul siyasətinin əsas is-
tiqamətləri barədə bəyanatına uy-
ğun olaraq makroiqtisadi sabitliyin 
dayanıqlığının artırılması və onun 
iqtisadi artımın sürətləndirilməsin-
də rolunun yüksəldilməsi qarşıda 

duran başlıca strateji vəzifədir. Bu 
məqsədlə Mərkəzi Bank öz man-
datına – qiymət sabitliyinin təmin 
olunmasına yönəldilmiş pul siya-
sətini davam etdirəcəkdir. Aşağı 
inflyasiyalı makroiqtisadi mühitin 
formalaşdırılması üçün pul siyasə-
tinin strateji və əməliyyat çərçivəsi 
daha da təkmilləşdiriləcəkdir.
Qeyd edib ki, 2019-cu il və ortamüd-
dətli dövr üçün pul-kredit siyasəti-
nin əsas məqsədi stabil aşağı inflya-
siya səviyyəsinin təmin edilməsidir. 
Bunu nəzərə alaraq Mərkəzi Bank 
özünün stabilləşmə xarakterli mo-
netar və məzənnə siyasətini davam 
etdirməklə dolayı yolla ictimai rifa-
ha, iqtisadi artıma və məşğulluğa 
dəstək verəcəkdir.

Vahid Novruzov, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor
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“Bu günə qədər 1300 nəfərin pensiya 
təyinatı tam elektronlaşdırılıb. Cari il 
iyul ayının 1-dək kişilər üçün pensi-
ya yaşı 64, xanımlar üçün 61-dir.
Pensiya yaşı tamam olan kimi 
vətəndaşa elektron məlumat gön-
dərilir və nə qədər pensiya alacağı 
barədə məlumat verilir. Burada 
vətəndaşın müraciətinə ehtiyac qal-

mır. Qarşıdakı dövrdə sayın artaca-
ğını gözləyirik. Bu il pensiya yaşına 
çatan insanların 70 faizi məhz bu 
şəkildə pensiya alacaq”.
Bunu əmək və əhalinin sosial mü-
dafiəsi naziri Sahil Babayev deyib. 
Nazir qeyd edib ki, pensiyaların 
indeksasiyası ilə bağlı bəzi şəxslər 
mətbuatda düzgün informasiya 

vermədilər: “İndeksasiya orta ay-
lıq əməkhaqqının artımına uyğuna 
aparılır, inflyasiyaya uyğun aparıl-
mır. Bizim ehtimalımız 5,7 faizdir. 
Dövlət Statistika Komitəsinin mə-
lumatını gözləyirik. Bundan sonra 
müvafiq təklif hazırlayarıq. Fevral 
ayında vətəndaşlar həm yanvar, 
həm də fevral ayının artımını ala-
caqlar”,
S.Babayevin sözlərinə görə, pen-
siya sistemində sosial ədalət prin-
sipinin gücləndirilməsinə dair 
araşdırmalar davam edir: “Təklif-
lər hazırlanır. 
Bunların sırasında minimum pen-
siyanın ehtiyac meyarına qədər 
qaldırılması məsələsi var. 100 minə 
yaxın vətəndaşın pensiyasında 
ciddi artım baş verəcək. Ölkə üzrə 
orta pensiyanın həcminin orta ay-
lıq əməkhaqqının 60-70-80 faizinə 
yaxınlaşdırılmasına dair uzun-
müddətli proqramlar hazırlanır”.

Ölkənin aparıcı korporativ bankı 
olan PAŞA Bank unikal bir imka-
nı, filiala gəlmədən Bankın müş-
tərisi olmaq və onlayn açılmış 
hesab üzrə rekvizitlərin əldə edil-
məsi imkanını təqdim edir.
Yeni müştərilərə vaxta qənaət 
etməklə müxtəlif valyutalarda 
hesabın açılması üçün onlayn 
edilən müraciəti bir neçə dəqiqə 
ərzində rəsmiləşdirmək fürsəti-
ni verən bu xidmət hazırda fər-
di sahibkarlar üçün əlçatandır. 
Müştərilərin istifadəsinə verilmiş 
xidmət minimum tələblərə cavab 
verir və bu həll davamlı olaraq 
təkmilləşdirilir. Ölkədə ilk dəfə 
olaraq fərdi məlumatlar fərdi sa-
hibkarın elektron razılığı əsasın-
da Elektron Hökumət İnforma-

siya Sistemindən əldə olunaraq 
vaxta qənaət etməyə imkan verir 
və müştərilər “Asan İmza” mobil 
elektron imza vasitəsilə xidmət-
dən istifadə edərək lazımi sənəd-
ləri təsdiqləyirlər.
PAŞA Bankın Baş icraçı direktoru və 
İdarə heyətinin sədri Taleh Kazımo-
vun dediklərinə əsasən, 2018-2020-ci 
illəri əhatə edən İnkişaf Strategiyası 
çərçivəsində PAŞA Bank müştərilə-
rin işgüzar fəaliyyəti ilə bağlı tələ-
batlarını öyrənərək müasir texnoloji 
həllər üzərində işləyir və tezliklə öz 
müştərilərini digər rəqəmsal həllər-
lə də sevindirəcək.
“Sahibkarların əsas diqqəti biz-
nesin strateji idarə olunmasında 
cəmləşir və bu səbəbdən, vaxta 
qənaət və onlayn bank xidmət-

lərindən istifadə ön plana çıxır. 
PAŞA Bank tərəfindən hazırlan-
mış və təqdim edilmiş bu imka-
nın bankla müştərilər arasında 
münasibətlərin yeni daha təkmil 
səviyyəyə qalxmasına, beləliklə, 
bank sektorunda rəqəmsal həl-
lərin inkişafına töhfə verəcəyinə 
əminəm. Bu sahədə həyata ke-
çirdiyimiz təşəbbüslər həmçinin 
ölkəmizin “Milli iqtisadiyyat və 
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 
strateji yol xəritələri”-nin icrasının 
dəstəklənməsini də hədəfləyir” – 
deyə cənab Kazımov bildirmişdir. 
Bundan əlavə, PAŞA Bank yaxın 
zamanda yeni hüquqi şəxs müştə-
riləri üçün onlayn müştəri olmaq 
və hesab açmaq imkanını təqdim 
edəcək. 

Bankdan verilən məlumata görə, 
son iki ildə müsbət inkişaf dina-
mikasına nail olan bank ili uğurlu 
nəticələrlə başa vurub.
31 dekabr 2018-ci il tarixinə Azər-
baycan Beynəlxalq Bankının aktiv-
ləri 7,9 milyard manat təşkil edib. 
İl ərzində gəlirliliyin artırılması, 
xərclərin optimallaşdırılması, xid-
mət keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
istiqamətində həyata keçirilən da-
vamlı tədbirlər sayəsində bankın 
kapital mövqeyi daha da möhkəm-
lənib. Belə ki, Azərbaycan Bey-
nəlxalq Bankının məcmu kapitalı 

2018-ci ildə də artaraq 982 milyon 
manata çatıb. Kapital adekvatlığı 
isə 17%-dən 32%-ə yüksəlib.
Hesabat dövründə bankın kredit 
portfeli 8%-dən çox artaraq 1,9 mil-
yard manat olub. Bank tərəfindən 
iri korporativ müştərilərə, eləcə də 
kiçik və orta sahibkarlıq subyektlə-
rinə 500 milyon manatadək kredit 
və qarantiyalar verilib. Fəaliyyətin 
səmərəliliyinin və effektivliyinin ar-
tırılması istiqamətində görülən işlər 
il ərzində bankın mənfəətliliyinə də 
müsbət təsir göstərib. Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankı 2018-ci ili 425,8 

milyon manat xalis mənfəətlə başa 
vurub. Ötən illərdə dövlət tərə-
findən Bankın sağlamlaşdırılması 
tədbirləri çərçivəsində aparılmış 
maliyyə əqdlərinin nəticələri çıxıl-
maqla, Bankın əməliyyat fəaliyyə-
tindən əldə etdiyi xalis mənfəət 200 
milyon manat ətrafındadır.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 
İdarə Heyətinin sədri Abbas İbra-
himov bankda yenilənmə və inki-
şaf proseslərinin davam etdirildi-
yini bildirib.

Bazardakı qiymət dalğalan-
malarına baxmayaraq, SO-
CAR-ın gəlirləri və büdcə 
ödənişləri artan xətt üzrə in-
kişaf edir.
Bu sözləri SOCAR-ın pre-
zidenti Rövnəq Abdullayev 
şirkətin gəlirliliyinin artma-
sını şərh edərkən deyib.
“Prezident İlham Əliyevin 
tapşırıqlarını rəhbər tutaraq, 
SOCAR inteqrasiya olunmuş 
müasir qlobal enerji şirkə-
tinə çevrilməsi və əməliyyat 
effektivliyinin artırılması is-
tiqamətində son 10 ildə bir 
çox zəruri islahatlar həyata 
keçirib. O cümlədən göstər-
diyi xidmət və istehsal etdiyi 
əmtəə növlərini bütün dəyər 
zənciri üzrə şaxələndirməyə 
başlayıb. Məhz vaxtında 

görülmüş səmərəliləşdiri-
ci tədbirlərin nəticəsidir ki, 
bazardakı qiymət dalğalan-
malarına baxmayaraq, SO-
CAR-ın gəlirləri və büdcə 
ödənişləri artan xətt üzrə in-
kişaf edir. Bu gün Azərbay-
canın qlobal brendi SOCAR 

artıq gəlirlərinin böyük his-
səsini xarici ölkələrdə həya-
ta keçirdiyi əməliyyatlardan 
əldə edir, həmin gəlirləri 
ölkəmizin rifahı naminə tək-
rar sərmayə qoyur, dövlət 
büdcəsinə ödənişlərini ilbəil 
artırır”.

Bu barədə “SOCAR Turkey 
Enerji A.Ş.” (STEAŞ) məlu-
mat yayıb. Bildirilir ki, “Star” 
zavodunun “SAP S/4 HANA 
IS-OIL” layihəsi ötən həftə 
Frankfurtda keçirilən, 50-dən 
çox ölkədən 3000-dən artıq 
layihənin iştirakı etdiyi “SAP 

S-KOM” konfransında nü-
munəvi layihə seçilib.
“Star”ın informasiya texno-
logiyaları direktoru Gülsün 
Akhisaroğlu konfransda 
NEZ-in strateji əhəmiyyəti 
və rəqəmsal neftayırma za-
vodu olmaq yolunda atılan 

addımlardan danışıb. Qeyd 
edək ki, SOCAR-ın Türkiyə-
nin İzmir şəhərinin Əliağa 
rayonunda inşa etdiyi “Star” 
neft emalı zavodunda ildə 
5 milyon ton dizel yanaca-
ğı, 1,5 milyon ton nafta, 1,6 
milyon ton təyyarə yanacağı, 
1 milyon ton qarışıq ksilen/
reformat, mayeləşdirilmiş 
neft-qaz (LPG), neft koksu 
və kükürd istehsal ediləcək. 
Layihənin ümumi sərmayə 
qoyuluşu 6,3 milyard dollar 
təşkil edir ki, bunun 90 fai-
zi artıq investisiya olunub. 
2021-ci ilədək başa çatacaq 
investisiya ilə “Star”ın ümu-
mi tutumu artırılacaq. Son-
da investisiya ümumilikdə 7 
milyard dollara çatacaq.

2018-ci ildə təxminən 1500-ə 
yaxın səyyar vergi yoxlaması 
aparılıb.
Bu barədə vergilər nazirinin 
müavini Sahib Ələkbərov 
yanvarın 29-da Bakıda keçi-
rilən “Azərbaycan Respub-
likası regionlarının 2014-
2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı”nın 
icrasının yekunlarına həsr 
olunan konfrans çərçivəsin-
də sahibkarlarla aparılan 
müzakirələr zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, keçən 
il aparılan səyyar vergi yox-
lamaları 2017-ci ilə nisbətən 3 
dəfə azalıb. 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə 
Azərbaycanda fəaliyyət gös-
tə rən bankların cəmi aktivləri 
29 milyard 502.4 milyon ma-
nat, cəmi öhdəlikləri isə 25 
milyard 430.6 milyon manat 
təşkil edib.
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatasının yaydığı məluma-
ta görə, sektorun balans ka-
pitalı 4 milyard 71.8 milyon 
manat olub. 2018-ci ilin dekabr 
ayı ərzində bank sektorunun 
aktivləri 1.1% (324.8 milyon 
manat), öhdəlikləri 0.6% (149.2 
milyon manat), balans kapitalı 
isə 4.1% (175.6 milyon manat) 
azalıb.
Dekabr ayında bankların kre-

dit portfeli 3.7% (456.2 milyon 
manat) artaraq 12 milyard 
628.3 milyon manat təşkil 
edib. Ümumilikdə isə 2018-ci 
ildə bank sektorunun kredit 
portfeli 11.4% (1 milyard 290.7 
milyon manat) artıb.
Dekabr ayında fiziki şəxs-
lərin əmanətləri 3.5% (279.8 
milyon manat) artaraq 8 mil-
yard 269.7 milyon manat təş-
kil edib. 2018-ci il ərzində isə 
fiziki şəxslərin əmanətlərin-
də 9.6% (727.2 milyon manat) 
artım olub.
 2018-ci ili bank sektoru mən-
fəətlə başa vurub. Banklar 
694.6 milyon manat əmə-
liyyat mənfəəti, 279.4 mil-

yon manat məbləğində xalis 
mənfəət generasiya edib.
 Fəaliyyət göstərən 30 ban-
kın filiallarının sayı 508, şö-
bələrinin sayı 130, ATM-lərin 
sayı 2,502 olub.Bank sekto-
runun işçi heyətinin artım 
trendi dekabr ayında da da-
vam edib. Belə ki, dekabrda 
işçi sayı 0.5% (94 nəfər) arta-
raq 17 415 nəfər təşkil edib. 
Ümumilikdə isə 2018-ci ildə 
bank sektorunda çalışanların 
sayı 7.7% (1 244 nəfər) artıb.
 31 dekabr 2018-ci il tarixinə 
bank sektorunun əsas göstə-
riciləri bank sektorunun ic-
mal göstəricilərində öz əksi-
ni tapmışdır .

Azərbaycan təbii qazını Avropa-
ya nəql edəcək “Trans-Adriatik” 
(TAP) qaz boru kəməri layihəsi 
üzrə işlərin - mühəndis, təchizat 
və tikinti işləri də daxil olmaqla 
84 faizdən çoxu icra olunub.
Bu barədə Vyanada keçirilən 
ənənəvi Avropa Qaz Konfransın-
dakı (European Gas Conference) 
çıxışında TAP-ın icraçı direktoru 
Luca Schieppati deyib. Onun söz-
lərinə görə, TAP-ın Yunanıstan və 
Albaniya hissəsində boruların 97 
faizi xəndəyə endirilib. İtaliyada isə 
boru kəmərinin qəbulu terminalı, 
mikrotunel sahəsi və dənizə çıxış 
hissəsində işlər davam etdirilir.

Qeyd edək ki, ötən ilin sonuna 
TAP-ın Yunanıstandan keçən 550 
kilometrlik hissəsində ərazi tama-
milə təmizlənib və qiymətləndiri-
lib. Bu ölkədə boruların 547 kilo-
metri qaynaq edilib. 535 kilometr 
boru torpağa basdırılıb. Boru 
kəmərinin Albaniyadan keçən 215 
kilometrlik hissəsində də ərazi tə-
mizlənib və qiymətləndirilib. Bo-
ruların 214 kilometri qaynaqlanıb 
və 177 kilometr ərazi isə tamamilə 
əvvəlki vəziyyətinə gətirilib.
TAP-ın ötürücülük qabiliyyəti ildə 
10 milyard kubmetr olan ilkin la-
yihəsi üzrə biri Kipoidə (Yunanıs-
tan), digəri isə Fierdə (Albaniya) 

olmaqla 2 kompressor stansiyası-
nın inşası qrafik üzrə davam edir. 
Boru kəmərinin Adriatik dənizin-
dən keçəcək 105 kilometrlik hissə-
sində tikinti işlərinin 10 faizi yekun-
laşıb. Hazırda Albaniyada sualtı 
işlər üzrə bəndin və müvəqqəti gi-
riş dokunun inşası aparılır. 
Layihə üzrə kapital xərcləri 4,5 
milyard avrodur. Boru kəməri Av-
ropanın üç ölkəsinin ərazisindən 
– Yunanıstan, Albaniya və İtali-
yadan keçir. TAP-ın ilkin ötürü-
cülük qabiliyyəti ildə 10 milyard 
kubmetr olacaq və bu həcmin 
gələcəkdə 20 milyard kubmetrə-
dək artırılması nəzərdə tutulur.
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Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 
tərəfindən maliyyələşdirilən “Azad sahibkarlığın və liberal iqtisadiyyatın təşviqi” layihəsi çərçivəsində çap olunub

Paxlavanın, halvanın 
naxışısan, dadısan. 
Ləzzətisən xörəyin, 
ətirisən çörəyin...

Süfrələrimizin bəzəyi, şirniyyatla-
ra, plova ətir və dad verən zəfəran. 
Milli mətbəximizin qiyməti qızıla 
bərabər olan, bir vaxtlar nənələ-
rimizin kiçik torbalarda qoruyub 
saxladıqları, analarımızın paxla-
vasında, hal vasında, aşında əvəz-
siz yeri olan, hazırda isə tapılması 
müşkülə çevrilən ədviyyatı. Zəfə-
ran təkcə yeməklərə dad vermir, 
onu ürəyi xəstə olanlar da dəmlə-
yib içəndə şəfa tapırlar. 
Zəfəran dünyada ən qiymətli kənd 
təsərrüfatı məhsullarından biridir və 
şübhəsiz, münbit torpaqları ilə zən-
gin olan Azərbaycanda da onun ye-
tişdirilməsi üçün hər cür şərait var. 
Dünyanın bir neçə ölkəsində ye-
tişdirilən zəfəran, necə deyərlər, 
min bir dərdin dərmanıdır. Qoxu-
su bədənin müqavimətini artırır, 
sinir zəifliyini aradan qaldırır, sa-
kitləşdirici təsirə malikdir. Zəfəran 
temperaturu salır, öskürəyi kəsir. 
Bu xüsusiyyətlərinə görə, astma və 
bronxit xəstəliklərində faydalıdır. 
Bundan əlavə, bu qiymətli bitki 
qaraciyər, öd, ürək, göz xəstəliklə-
rinin də dərmanı ola bilər. Zəfəran 
diş əti ağrılarını azaldır və dişləri 
qüvvətləndirir.

Qızıl qiymətinə 
dəyərləndirilən bitki

Dünya bazarında zəfəran istehsal 
edən ölkələr arasında İran birinci 
yerdədir. Bu ölkə 2015-2016-cı illər-
də 350 ton zəfəran istehsal edib ki, 
bu da dünya istehsalının 90-95 faizi 
deməkdir. Sonrakı yerləri Hindis-
tan (10-15 ton), Yunanıstan (6-10 
ton), Əfqanıstan (6 ton), Əlcəza-
ir (3-4 ton), İspaniya (2 ton) tutur. 
2015-2016-cı illərdə bütün dünyada 
95 min hektarda zəfəran əkilib.
 2016-cı ildə İspaniya 53 milyon 
dollar dəyərində zəfəran idxal 
edib, bu isə dünya idxalının 25 faizi-

ni təşkil edir. Onu da qeyd edək ki, 
İspaniyada zəfəran becərilmir, bu 
ölkə İrandan aldığı xammalı qablaş-
dıraraq, öz brendi ilə dünya bazarı-
na çıxarır. Ən iri ixracatçı olan İran 
isə 2016-cı ildə xarici bazarlara 246,7 
milyon ABŞ dolları dəyərində 172 
ton məhsul göndərib. İranın zəfə-
ran ixrac etdiyi ölkələr Birləşmiş 
Ərəb Əmirlikləri, İspaniya, Səudiy-
yə Ərəbistanı, Fransa və İtaliyadır. 
Son vaxtlar Azərbaycana da zəfəran 
İrandan gətirilir. 
 Bu qiymətli bitkinin yetişdirilmə-
si ixrac potensialının artırılmasın-
da, ölkəyə əlavə valyuta gətirilmə-
sində də mühüm rol oynaya bilər. 
Həm qida, həm də əczaçılıq səna-
yesində mühüm xammal hesab 
olunan zəfəranın dünya bazarın-
da bir qramı növ və keyfiyyətin-
dən asılı olaraq 5-35 avro arasında 
dəyişir. Çox təəssüf ki, hazırda bu 
səmərəli sahə bir qədər kölgədə 
qalıb. Qeyd etmək yerinə düşər ki, 
Abşeron zəfəranının keyfiyyətinə 
görə tayı-bərabəri yoxdur. Hazır-
da ölkəmizə İrandan gətirilmiş 
zəfəran satılsa da, onun keyfiyyəti 
Abşeron zəfəranı ilə müqayisə-
də aşağıdır. İspaniya, Portuqaliya 
zəfəranı da keyfiyyətcə İran zəfə-
ranından geri qalır. Zəfəranın ən 
keyfiyyətlisi məhz Abşeron torpa-
ğında yetişir. Sözsüz ki, məhsulun 
bu qədər keyfiyyətli olmasına iq-
lim şəraiti də təsir göstərir.

Azərbaycanda zəfəranın tarixi
Azərbaycanda zəfəran bitkisinin 
əkilib-becərilməsi qədim tarixə 
malikdir. Bəzi mənbələrə görə, 
zəfəran Azərbaycana VIII-IX əsr-
lərdə Kiçik Asiyadan gətirilib. IX 
əsrdə Abşeronda yetişdirilən zəfə-
ran əsasən Rusiyaya və bir sıra 
Avropa ölkələrinə ixrac edilirdi. 
Azərbaycan zəfəranı keyfiyyətinə 
görə şöhrət qazanmışdı.
Əvvəllər Dərbənd ərazisində, Ağ-
dam, Salyan və Gəncə ətrafında 
zəfəran becərilirmiş. Xüsusən də, 

Abşeronun soyuq keçməyən qışı, 
günəşli yayı və münbit torpağı zəfə-
ranın becərilməsi üçün çox əlve-
rişlidir. 1927-ci ildə Bilgəhdə Zəfə-
rançılıq sovxozu da yaradılmışdı. 
Burada mövsüm ərzində 252 hek-
tarda zəfəran becərilərdi. 1980-1985-
ci illərdə Azərbaycanda ildə 100-120 
kiloqram zəfəran istehsal olunurdu. 
XX əsrin əvvəllərində ölkəmizdə 
təxminən 150 hektar ərazidə zəfə-
ran əkilirdi. Sonralar Abşeronda 
zəfəran əkinləri azalaraq 2000-ci ildə 
yox olma səviyyəsinə çatdı. Hazırda 
ölkə əhalisinin zəfərana olan tələbatı 
əsasən idxal hesabına ödənilir.

 Zəfəran istehsalı ilə bağlı 
Dövlət Proqramı hazırlanacaq

 Azərbaycanda zəfəran istehsa-
lının genişləndirilməsi ilə bağlı 
Dövlət Proqramının hazırlanma-
sı planlaşdırılır. Bu barədə danı-
şan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
bitkiçiliyin təşkili və monitorinqi 
şöbəsinin müdir müavini Fərman 
Kərimov deyib: “Hazırda Azər-
baycanda zəfərana olan tələbat 
daha çox İrandan ucuz idxal hesa-
bına ödənilir. Halbuki yerli məhsu-
lun keyfiyyəti nəinki İranda, hətta 
İspaniya və İtaliyada yetişdirilən 
zəfəranın keyfiyyətindən yüksək-
dir. Daxili bazardan İranın saxta 
və keyfiyyətsiz zəfəranı yığışdırıl-
sa, yerli fermerlərin məhsullarına 
tələbat da artar. Bununla da, nəinki 
daxili tələbat ödənər, həm də ixrac 
hesabına ölkəyə valyuta daxil olar. 
Bütün bu perspektivlər nəzərə alı-
naraq, zəfəranla bağlı Dövlət Proq-
ramının hazırlanması, bu sahədə 
seleksiya və toxumçuluq işlərinin 
görülməsi nəzərdə tutulub”.
Onun sözlərinə görə, hazırda 
ölkədə zəfəran əkini sahələri SSRİ 
dövrü ilə müqayisədə təxminən 30 
dəfə azdır: “Əvvəllər Bakı, Gəncə 
və Şəkidə 430 hektar ərazidə zəfə-
ran əkilib. Hazırda yalnız Bakının 
Zirə qəsəbəsində 6,5 hektar ərazi-
də zəfəran yetişdirilir. Bu rəqəmin 

12 hektara çatdırılması nəzərdə 
tutulub. Bundan başqa, SSRİ döv-
ründə Bilgəh qəsəbəsində zəfəran 
sovxozu var idi. Ondan da 8 hek-
tar qalıb. Əvvəllər Azərbaycanda 
ildə 600 kiloqram zəfəran istehsal 
olunardı, hazırda bu rəqəmin nə 
qədər olduğu məlum deyil. Bu-
nunla bağlı statistikanın aparılma-
sına gələn ildən başlanacaq”.
Fərman Kərimov onu da qeyd 
edib ki, gələcəkdə zəfəran istehsal-
çılarına subsidiya da verilə bilər. 
“Nazirlər Kabinetinin subsidiya 
ilə bağlı qərarında zəfəran istehsa-
lının stimullaşdırılması məsələsi 
yer almayıb. Gələcəkdə bu məsələ-
nin həmin qərara salınmasını tək-
lif edəcəyik. Çünki kifayət qədər 
vacib sahədir. Zəfərandan 300 
adda dərman preparatı hazırla-
nır. Bunlar əsasən ürək-damar və 
onkoloji xəstələr üçündür. Həmçi-
nin, zəfəran 50-yə yaxın şirniyyat 
növünün tərkibində istifadə edilir. 
Bir müddət əvvəl ölkədə zəfəran 
balını istehsal etməklə bağlı təklif 
irəli sürülmüşdü. Sözügedən ad-
dım reallaşsa, bu, Azərbaycanın 
brendi ola bilər”, - deyə nazirliyin 
rəsmisi əlavə edib.

Zəfəran becərən sahibkara 
ilk olaraq nə qədər 

vəsait lazımdır?
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan-
da zəfəran istehsalının artırılması 

üçün müvafiq potensial var. Ölkə-
mizdə bir hektar ərazidə zəfəran 
becərilməsi üçün 2-2,5 ton soğa-
naq tələb olunur. Bir kiloqram so-
ğanağın qiyməti isə təxminən 5 
manatdır. Beləliklə, təkcə toxum 
xərci 10-12,5 min manat təşkil edir. 
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda il ər-
zində bir hektar zəfəran sahəsindən 
2-2,5 kiloqram məhsul əldə etmək 
mümkündür. Bu isə o deməkdir ki, 
zəfəran becərən sahibkara ilk ola-
raq 15 min manata yaxın vəsait la-
zımdır. Sahibkar iki il ərzində zəfə-
ran yetişdirməklə xərclərini çıxara, 
növbəti üç ildə isə böyük məbləğdə 
mənfəət əldə edə bilər.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sə-
naye və sahibkarlıq komitəsinin 
üzvü Mahir Abbaszadənin sözlə-
rinə görə, son illər cənab preziden-
tin rəhbərliyilə Azərbaycanda qey-
ri-neft sektorunun inkişafına ciddi 
diqqət yetirilir. Hazırda Azərbay-
canda zəfəran istehsalına da ehti-
yac var: “Bilirsiniz, sovet dövründə 
zəfəran istehsalı Bakı və Bakı kənd-
lərində xüsusilə inkişaf etdirilmiş-
di. Bu sahənin potensialı hələ də 
yerindədir. Bakıda az miqdarda 
olsa da, həmin ənənələr qalır. Düz-
dür, zəfəranın satışı ilə şəxsi adam-
lar məşğul olur. Amma bunu döv-
lət səviyyəsinə qaldırmaq, daha 
böyük əraziləri əhatə etmək üçün 
tədbirlər görülməlidir”.

 Abşeronda zəfərançılığın 
bərpasına başlanıb

Bilgəh Zəfərançılıq Sovxozunun 
briqadiri Rafiq Xaliqovun söz-
lərinə görə, Abşeron rayon İcra 
Hakimiyyətində zəfərançılığın 
inkişafı ilə bağlı xüsusi bir layihə 
də hazırlanıb. Bu sahədə fəaliyyət 
göstərən sahibkarlara güzəştli kre-
ditlərin ayrılmasına yardım göstə-
rilib. Bundan əlavə, “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2014-
2018-ci illərdə sosial-iqtisadi in-
kişafı Dövlət Proqramı”nda kənd 
təsərrüfatı rayonu kimi formalaş-
mış Abşeronun əvvəlki şöhrətinin 
özünə qaytarılması, xüsusilə cənab 
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı-
na uyğun olaraq rayon ərazisində 
Abşerona xas olan zeytun, badam, 
üzüm bağlarının, zəfərançılığın 
inkişafı, heyvandarlıq məhsulla-
rı istehsalının artırılmasına dair 
müddəalar yer alıb. Dövlət Proq-
ramında Abşeron yarımadasında 
və digər regionlarda zəfərançılığın 
bərpası və genişləndirilməsinin 
dəstəklənməsi qeyd olunub. 
Bu günlərdə, yanvarın 23-də Piral-
lahı Sənaye Parkında yeni rezident 
- “Absheron Saffron Ltd” MMC 
qeydiyyata alınıb. Şirkət müasir 
texnologiyalar və yerli xammal əsa-
sında zəfəranın emalını və ondan 
müxtəlif növ məhsulların istehsalı-
nı həyata keçirəcəkdir. Müəssisədə 
50 yeni iş yeri açılacaq. İqtisadiyyat 
Nazirliyinin geniş kollegiya iclasın-
da nazir Şahin Mustafayev bildirib 
ki, Pirallahı Sənaye Parkında inves-
tisiya dəyəri 100 mln. ABŞ dolla-
rından artıq olan əczaçılıq, şpris və 
uşaq bezlərinin istehsalı müəssisələ-
rinin yaradılması işləri aparılır.
Bütün bunlar onu deməyə əsas 
verir ki, tezliklə Azərbaycanın 
yüksək keyfiyyətli zəfəranı yeni-
dən süfrələrimizə qayıdacaq, ləziz 
təamlarımıza dad verəcək.

Yeganə MƏMMƏDOVA

Azərbaycan Respublikası Sahib-
karlar (İşəgötürənlər) Təşkilat-
ları Milli Konfederasiyasının 
(ASK) Rəyasət Heyətinin yeni 
tərkibdə ilk iclası keçirilib.
ASK-dan bildirilib ki, iclasda kon-

federasiyanın cari ildə iş planı, 
üzvlük strategiyasının hazırlan-
ması, ASK-nın ümumi strukturu-
nun, komissiyaların və regional 
nümayəndəliklərin təşkili, 2019-
cu ildə ASK-nın təsis edilməsi-

nin 20-ci ildönümü ilə əlaqədar 
tədbirlərin keçirilməsi məsələləri 
müzakirə olunub. Struktur dəyi-
şikliyi çərçivəsində konfedera-
siyanın ictimaiyyətlə əlaqələr və 
kadrlar şöbəsinin dövlət orqan-
ları və sahibkarlarla iş şöbəsi 
ilə birləşdirilərək sahibkarlarla 
iş və kommunikasiya şöbəsi, 
hüquq və əmək münasibətlə-
ri şöbəsinin hüquq və sosial 
tərəfdaşlıq şöbəsi, beynəlxalq 
əlaqələr və biznesin inkişafı şö-
bəsinin beynəlxalq əlaqələr və 
dayanıqlı inkişaf şöbəsi adlan-
dırılması təklif edilib.

Yanvarın 29-da Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Gömrük 
Komitəsinin sədri, gömrük xid-
məti general-leytenantı Səfər 
Mehdiyev Ümumdünya Göm-
rük Təşkilatının (ÜGT) poten-
sialın gücləndirilməsi üzrə di-
rektor müavini, xanım Brenda 
Mundiya ilə görüşüb.
Dövlət Gömrük Komitəsindən 
bildirilib ki, komitə sədri Səfər 
Mehdiyev Azərbaycan göm-
rük xidmətinin Ümumdünya 
Gömrük Təşkilatı ilə qarşılıqlı 
əlaqələrinə toxunub, əməkdaş-
lığın hazırkı vəziyyətindən ra-
zılıqla söhbət açıb.
ÜGT-nin bir sıra beynəlxalq və 
regional tədbirlərinə Azərbayca-
nın ev sahibliyi etdiyini diqqətə 
çatdıran komitə sədri gələcək-
də də belə tədbirlərin Azərbay-
canda keçiriləcəyinə, əlaqələrin 
daha da inkişaf etdiriləcəyinə və 
birgə fəaliyyət nəticəsində yeni 
nailiyyətlər əldə olunacağına 
əminliyini ifadə edib.
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə 
həyata keçirilən davamlı is-

lahatlardan bəhs edən komitə 
sədri, eyni zamanda, gömrük 
sahəsində şəffaflığın artırılması 
və gömrük orqanlarının fəaliy-
yətinin daha da təkmilləşdiril-
məsindən söhbət açıb və qeyd 
edib ki, gömrük sistemində 
şəffaflığın təmin olunması və 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində atılan qətiyyətli ad-
dımların nəticəsi olaraq həm 
fiskal, həm də hüquqpozmalara 
qarşı mübarizə istiqamətində 
ciddi nailiyyətlər əldə olunub.
Səmimi qəbula görə Dövlət 
Gömrük Komitəsinin səd-

ri Səfər Mehdiyevə təşəkkür 
edən ÜGT-nin potensialın 
gücləndirilməsi üzrə direk-
tor müavini Brenda Mundiya 
ÜGT ilə Azərbaycan gömrü-
yü arasında əlaqələrin müsbət 
məcrada inkişafından razılı-
ğını ifadə edib, ÜGT-nin Po-
tensialın Gücləndirilməsi üzrə 
Avropa Regional Ofisinin 
fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
daha da artırılması ilə bağlı 
perspektivlərdən söhbət açıb. 
Sonra görüşdə qarşılıqlı maraq 
doğuran məsələlər barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb.

İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzinin (İİT-
KM) operatoru olduğu Rəqəmsal 
Ticarət Qovşağı Ukraynanın Xar-
kov şəhərində təqdim edilib. 
Mərkəzdən AZƏRTAC-a bildi-
rilib ki, İİTKM-nin nümayən-
dəsi Elnur Əliyev tərəfindən 
Xarkovdakı fəxri konsulluqda 
keçirilən təqdimat zamanı bu 
şəhərdə yaşayan soydaşlarımıza 

Azərbaycanın dünya tarixində 
ilk dəfə olaraq qeyri-rezidentə 
mobil imza, eyni zamanda, Es-
toniyadan sonra xaricilərə e-re-
zidentlik təqdim edən ikinci 
ölkə olması barədə ətraflı mə-
lumatlar verilib. Qeyd edilib ki, 
dövlət başçısının tapşırığı ilə 
yaradılan "Bir Pəncərə" İxraca 
Dəstək Mərkəzi, "Azexport.az" 
və "EnterpriseAzerbaycan.com" 

portalları Azərbaycanda rəqəm-
sal iqtisadiyyatın inkişafına ge-
niş töhfə verir.
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5-8 февраля в немецком горо-
де Лейпциг откроется веду-
щая промышленная выставка 
Саксонии - «Z и Intec». Па-
лата в рамках проекта «Про-
движение промышленного 
экспорта» с 4 по 7 февраля 
организует бизнес-поездку 
на выставку для представи-

телей машиностроительных 
предприятий, а также пред-
ставителей предприятий и 
организаций по производ-
ству машин и промышленно-
го оборудования Азербайд-
жана. Программа проекта 
включает посещение выстав-
ки, участие в семинарах, дву-

сторонние встречи с пред-
приятиями и отобранными 
по соответствующим сферам 
компаниями Саксонии, а так-
же неформальные обсужде-
ния и культурные меропри-
ятия.
Основная цель деловой по-
ездки – организация встречи 
представителей азербайд-
жанских и немецких ком-
паний схожих бизнес-про-
филей, а также расширение 
двустороннего делового со-
трудничества.
Проект, финансируемый 
Министерством экономики, 
труда и транспорта Саксо-
нии (SMWA), реализуется в 
рамках сотрудничества Сак-
сонской корпорации эконо-
мического развития (WFS) 
совместно с «AHK Азербайд-
жан».

В 2018 году 21 страховая ком-
пания Азербайджана собра-
ли премий на 728 миллионов 
манатов, выплаты страховых 
компаний за этот же пери-
од составили 240,3 миллиона 
манатов.
Как сообщили в пресс-служ-
бе Палаты надзора над фи-
нансовыми рынками, 536,2 
миллиона манатов всех сбо-
ров на рынке пришлись на 
добровольное страхование, 
по выплатам доля добро-

вольного страхования соста-
вила 172,5 миллиона манатов. 
191,8 миллиона манатов всех 
сборов на рынке пришлись 
на обязательное страхование, 
по выплатам доля обязатель-
ного страхования составила 
67,8 миллиона манатов.
Согласно данным Палаты, 
73,7 процента всех сборов на 
рынке пришлись на добро-
вольное страхование, 26,3 
процента - на обязательное. 
По выплатам доля добро-

вольного страхования со-
ставила 71,8 процента, а на 
обязательное страхование 
пришлось 28,2 процента вы-
плат.

Международный банк Азербайд-
жана (МБА) стал одним из по-
бедителей первого общереспу-
бликанского конкурса проектов 
корпоративной социальной от-
ветственности (КСО). Как переда-
ет Trend со ссылкой на сообщение 
МБА, банк получил националь-
ную КСО награду в номинации 
«Проект года по обеспечению 
инклюзивности образования» 
за реализацию проекта www.
kitabidinle.az, нацеленного на со-

здание электронных ресурсов на 
родном языке и поддержку ак-
тивной интеграции в общество 
молодых людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Награда была представлена бан-
ку в рамках церемонии, прошед-
шей 29 января в Бакинском кон-
гресс-центре.
Отметим, что общереспубликан-
ский конкурс проектов корпора-
тивной социальной ответствен-
ности проводится со стороны 

Национальной конфедерации 
предпринимателей Азербайд-
жана, компании PROAKTİV PR 
и общественного объединения 
международных отношений и 
исследований Avrasiya, а также 
ряда государственных структур.
«Международный банк Азер-
байджана всегда уделяет особое 
внимание реализации проек-
тов корпоративной социальной 
ответственности. Для нас стало 
большим успехом получение на-
циональной награды за один из 
реализованных нами проектов в 
этой сфере в прошлом году. И мы 
хотели бы поблагодарить молодых 
людей, принявших активное уча-
стие в его реализации, ведь успех 
проекта это и их успех. Мы, в свою 
очередь, продолжим реализацию 
подобных значимых проектов и в 
будущем», - отметила директор 
департамента маркетинга МБА 
Нигяр Тагирова.

Азербайджан в 2020 году нач-
нет экспортировать в различ-
ные страны Европы мебель под 
брендом Made in Azerbaijan.
Об этом сказал директор дей-
ствующей в Агстафинском 
районе мебельной фирмы 
Saloglu Таджаддин Муста-
фаев в ходе выступления на 
конференции по итогам ис-
полнения «Государственной 
программы социально-эко-
номического развития реги-
онов Азербайджанской Ре-
спублики в 2014-2018 годах», 
проведенной с участием Пре-
зидента Ильхама Алиева.
Мустафаев отметил, что по-
сле расширения производ-
ственных мощностей пред-
приятия, где в настоящее 
время работают 400 человек, 
планируется открыть 2500 
рабочих мест.
«Уже началось строительство 

новой мебельной фабрики 
с общей площадью 17,5 ква-
дратных метров. Общая сто-
имость проекта составляет 25 
миллионов манатов», - сказал 
директор фирмы.
Мустафаев также отметил, 
что при поддержке государ-
ства на реализацию проекта 

выделен льготный кредит на 
сумму 10 миллионов мана-
тов, подписан контракт с не-
мецкой компанией HOMAG 
Group для покупки самого 
передового технологическо-
го оборудования, и в скором 
времени оно будет доставле-
но в Азербайджан.

До конца 2019 года в Сумгай-
ытском химико-промышлен-
ном парке (СХПП) откроются 
новые предприятия.
Об этом в среду во время 
визита в Сумгайыт предста-
вителей посольств и меж-
дународных организаций, 
аккредитованных в Азер-
байджане, сказал глава Ис-
полнительной власти города 
Сумгайыт Закир Фараджев.
Фараджев отметил, что часть 
предприятий в СХПП уже 
действует. Девяносто процен-

тов работников промпарка 
- жители города Сумгайыт, 
добавил глава ИВ.
Глава исполнительной вла-
сти отметил, что СХПП явля-

ется одним из самых крупных 
промышленных парков на 
Южном Кавказе.
"Так, если раньше в Сумгай-
ыте существовала проблема с 
безработицей, то сегодня эта 
проблема устранена. Этого 
удалось добиться благодаря 
постоянному вводу в строй 
новых промышленных пред-
приятий. 90 процентов ра-
ботающих здесь инженеров 
и рабочих - жители города 
Сумгайыт", - добавил Фарад-
жев.

Как сообщает АЗЕР-
ТАДЖ со ссылкой на 
сайт компании, этот 
рейтинг публикуется на-
чиная с 2004 года. Он ос-
нован на трех ключевых 
индикаторах – доля рын-
ка, лояльность бренду и 
мировое лидерство.
В рамках исследова-
ния эксперты проводят 
оценку свыше 20 тысяч 
мировых брендов. По 
данным за 2018 года, в 
рейтинге «World's 500 
Most Influential Brands» 
223 бренда из США, что 
делает эту страну лиде-

ром по числу влиятель-
ных брендов в мире. В 
первой тройке за США 
расположились Фран-
ция и Великобритания.
США (представлен-
ные бренды: Google, 
Amazon, Apple, Coca-
Cola), экономика ко-
торой составляет око-
ло четверти мирового 
ВВП, производит треть 
глобальных военных 
расходов, что делает 
Америку главной эко-
номической и воен-
ной державой плане-
ты. Кроме того, США 

имеют наибольшее 
политическое влияние 
в мире, а также явля-
ются лидером в сфере 
научных исследований 
и технологических ин-
новаций.
Среди 10 стран с самы-
ми влиятельными брен-
дами - Швеция и Корея 
на десятой строчке. На 
9-ой строке в рейтин-
ге Нидерланды (Shell, 
Philips, Heineken). В 
Нидерландах распо-
ложены штаб-кварти-
ры и производствен-
ные мощности таких 

транснациональных и 
европейских компа-
ний, как «Royal Dutch/
Shell», «Unilever, Royal 
Philips Electronics». 
Восьмой в рейтинге 
идет Италия (Gucci, 
Prada, Ferrari, Fiat). 
Седьмая страна - Швей-
цария (Nestle, Credit 
Suisse, Rolex, UBS). За-
тем следуют Германия 
(BMW, Mercedes-Benz, 
Volkswagen, Audi), Ки-
тай (State Grid, Tencent, 
Haier, ICBCКНР) и 
Япония (Canon, Sony, 
Toyota, Panasonic).

Товарооборот между Казахста-
ном и Азербайджаном вырос 
почти в два раза в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом. Об 
этом сказал журналистам по-
сол Казахстана в Азербайджане 
Бейбит Исабаев в ходе визита 
представителей дипломатиче-
ских корпусов, действующих в 
стране, в Сумгайыт.
«По предварительным стати-
стическим данным, товарообо-
рот между нашими братски-
ми странами - Казахстаном и 
Азербайджаном, вырос почти в 

два раза. Как вы знаете, два года 
назад, в апреле 2017 года Прези-
дент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев совершил визит в Баку. 
Во время встречи Президента 
Казахстана Нурсултана Назар-
баева с Президентом Азербайд-
жана Ильхамом Алиевым перед 
нашими правительствами была 
поставлена задача увеличить 
товарооборот в два раза в бли-
жайшие два года, то есть до 2020 
года, а затем, по мере возможно-
сти, увеличить его втрое. Могу 
сейчас с уверенностью сказать, 

что поручения наших уважае-
мых президентов мы уже на 90 
процентов выполнили по ито-
гам 2018 года. По итогам следу-
ющего года товарооборот будет 
в 2,5 раза больше по сравнению 
с 2017 годом», - сказал Исабаев.
Дипломат отметил, что взаи-
мовыгодные торгово-экономи-
ческие отношения между Азер-
байджаном и Казахстаном растут 
почти во всех сферах, в том числе 
в химической промышленности, 
нефтегазовой сфере, в области 
сельского хозяйства.

К концу 2019 года в Азербайджане 
будет налажено производство зап-
частей для автомобилей «Khazar».
Об этом, как сообщает Trend, 
сказал директор автомобильно-
го завода «Хазар» Эмин Ахундов 
на конференции, посвященной 
итогам исполнения «Государ-
ственной программы социаль-
но-экономического развития 
регионов Азербайджанской Ре-
спублики в 2014-2018 годах».
По словам Ахундова, в насто-
ящее время речь идет о про-
изводстве определенной части 
запчастей в стране.

Говоря об итогах прошлого 
года, директор завода отметил, 
что за этот период было произ-
ведено свыше тысячи автомоби-
лей, 95 процентов из которых 

нашли своих покупателей.
При этом, по словам Ахундова, 
если 40 процентов автомомби-
лей купили государственные 
структуры, то 60 процентов - на-
селение, что по его мнению, го-
ворит о конкурентоспособности 
автомобилей.
Автомобильный завод «Ха-
зар» расположен на юго-востоке 
Азербайджана в Нефтчалинской 
промышленной зоне. Все автомо-
били, производимые на заводе, 
соответствуют стандартам Евро-5. 
Продажа автомобилей началась 
летом прошлого года.
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Dərc olunan materiallardakı fikirlər 
Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 

uyğun gəlməlidir. “İQTİSADİYYAT” 
qəzetinin kompüter mərkəzində yığılmış 

və səhifələnmiş, “Azərmedia” MMC 
mətbəəsində çap edilmişdir. Lisenziya: 

022201; İndeks: 0355; Tiraj: 2500

31 yanvar - 7 fevral 2019-cu il

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, 
akademik Ziyad Səmədzadə Milli Məclisin deputatı Əsabil Qasımova oğlu

ELÇİN QASıMOVuN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

      A-Qroup sığorta şirkətinin rəhbərliyi və kollektivi şirkətin direktorlar 
şurasının üzvü, Beynəlxalq Neft Fondunun prezidenti, Bakı və Rusiya Nobel 

İrsi Fondlarının sədri, Energetika təhlükəsizliyi üzrə aparıcı beynəlxalq 
ekspert, Rusiya Federasiyası XİN MDU-nun professoru, İsveçin “Qütb 

ulduzu” ordeninin kavaleri, Fransanın “Fəxri legion” ordeninin kavaleri, 
“Vətənə xidmətə görə” II dərəcəli ordenli həmyerlimiz və mesenat 

TOğRuL ADİL OğLu BAğıROVuN 
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə mərhumun ailə 

üzvlərinə, dostlarına və qohumlarına başsağlığı verir.

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, 
akademik Ziyad Səmədzadə  A-Qroup sığorta şirkətinin direktorlar şurasının üzvü

TOğRuL BAğıROVuN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun 

ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

“AtaTravel” MMC-nin pri-
o ritet istiqamətlərindən 
biri də daxili turizmin 
inkişafı və təbliğatıdır. 
Şirkət daim daxili turizmlə 
bağlı yeni istiqamətlərdə 
müxtəlif turlar təşkil edir. 
“AtaTravel” MMC-nin baş 
direktoru Vüsal Əliyev bil-
dirir ki, insanın peşəkar 
fəa liyyətinin uğurlu olma-
sında yüksək səviyyədə 

təş kil edilmiş istirahət bö-
yük  əhəmiyyət daşıyır. Bu 
nöqteyi-nəzərdən daxili 
turizmin insanın həyatında 
oynadığı rolun daha ətraf-
lı araşdırılması məqsədilə 
“AtaTravel” MMC “Daxili 
turizm” mövzusunda yazı 
müsabiqəsi elan edir. Biz 

daxili turizm sahəsində 
təcrübəyə malik olan gənc-
ləri yazı müsabiqəsində iş-
tirak etməyə dəvət edirik. 
Müsabiqənin şərtlərinə gö-
rə, AtaTravel MMC tərə-
findən keçirilən “Daxi-
li tu rizm” mövzusunda 
müsabiqədə iştirak etmək 
istəyənlər məqalənin linki-
ni info@atatravel.aze-mail 
ünvanına göndərə bilərlər. 

İsveçrənin Sankt-Moritz şəhərində 
keçirilən Dünya Polo yarışları çərçi-
vəsində Dövlət Turizm Agentliyi və 
Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfin-
dən hazırlanan Azərbaycan pavil-
yonunda ölkənin turizm imkanları 
nümayiş etdirilib.
Turizm Agentliyindən bildirilib ki, 
turnir müddətində yarış iştirakçı-
ları və çoxsaylı qonaqlar ölkəmizin 
atçılıq ənənələri, milli mədəniyyəti 
və qonaqpərvərliyi ilə tanış olublar. 
Pavilyonda Lahıc misgərliyi və Şəki 
şəbəkə sənətkarlığı nümunələri və 
milli xalçalar nümayiş olunub, caz 
üslubunda milli musiqi fonunda 
Azərbaycanı əks etdirən fotolardan 
ibarət sərgi təşkil edilib. Həmçinin, 
VR texnologiyası sayəsində ziyarət-
çilər ölkəmizi canlı izləmək və Azər-
baycanın gözəlliyi ilə tanış olmaq 
imkanı əldə ediblər.
Yarışlar çərçivəsində izləyicilərə Qa-
rabağ atları və milli rəqslərimizdən 
ibarət çıxış təqdim edilib.
Qeyd edək ki, 35 ildir dünyanın 
müxtəlif ölkələrindən polo yarışları həvəskarlarını bir yerə toplayan, İs-

veçrədə donmuş St.Moritz gölü üzə-
rində keçirilən turnir bu il rekord 
sayda 18 min ziyarətçi qəbul edib.

ABŞ-Azərbaycan Ticarət Pa-
latası (USACC) və İllinoys 
Ticarət Palatasının birgə təş-
kilatçılığı ilə bu il aprelin 4-5-
də ABŞ-ın aparıcı maliyyə və 
ticarət mərkəzlərindən olan 
Çikaqo şəhərində birinci İlli-
noys-Azərbaycan Kənd Təsər-
rüfatı Forumu keçiriləcək.
Forumun məqsədi həm 
Azərbaycanda, həm də ABŞ-
ın nəhəng kənd təsərrüfa-
tı ştatlarından olan İllinoys 
ştatında fəaliyyət göstərən 
kənd təsərrüfatı bizneslərini 
bir araya gətirməklə tərəf-
lər arasında aqrar sahədə 
əməkdaşlığın yaradılması, 
məhsuldarlığın artırılması 
ilə bağlı ABŞ istehsalı olan 
texnologiyalarla, eləcə də 
kənd təsərrüfatının müxtə-

lif sahələrində tətbiq olunan 
yeni metodlarla tanışlıqdır.
Forum çərçivəsində İllinoys 
ştatına Azərbaycanda kənd 
təsərrüfatı sahəsində çalışan 
şirkətlərdən ibarət ticarət 
missiyasının təşkili nəzərdə 
tutulur. 
İkigünlük proqram çərçi-
vəsində Azərbaycan şirkət-
lərinin nümayəndələrinin 

İllinoys ştatının aparıcı isteh-
sal müəssisələrində, ferma 
və təd qiqat mərkəzlərində, 
eləcə də gübrə və protein is-
tehsalı sahələrində olmaları 
nəzərdə tutulur.
Forum Azərbaycanın Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi, ölkəmi-
zin ABŞ-dakı səfirliyi, Birləş-
miş Ştatların Bakıdakı səfirli-
yi, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf 
Agentliyi (USAID), İllinoys 
ştatının Kənd Təsərrüfatı 
Departamenti, Azərbaycan-
da Amerika Ticarət Palatası 
(AmCham), Avropa Yeni-
dənqurma və İnkişaf Bankı, 
CNFA, Global Chamber, John 
Deere və Dentons şirkətləri-
nin tərəfdaşlığı və BrandBuild 
şirkətinin media tərəfdaşlığı 
ilə təşkil olunacaq.

Mağazanın interyeri malların uğur-
lu satışına və kommersiya fəaliyyə-
tinin səmərəliliyinin yüksəldilmə-
sinə kömək edir.  Mağazanın hər 
hansı cəlbedici cəhəti, necə deyərlər, 
müəyyən “firma siması” olmalıdır.  
Müasir  mağaza yalnız malların bi-
lavasitə satış yeri kimi yox, həm də 
onların reklam vasitəsi kimi nəzər-
dən  keçirilir. 
Mağazanın interyeri yeni alıcıların 
cəlb edilməsində və onların möh-
kəmlənməsində mühüm yer tutur. 
Məlumdur ki, alıcı heç də həmişə 
mağazaya müəyyən malı almaq 
üçün gəlmir. 

Ticarət zalında malların reklamı 
üçün avadanlıq

Müasir mağazanın interyerində alı-
cıların əsas diqqəti ticarət avadan-
lığında yerləşdirilən mallara yönəl-
dilir. Ticarət avadanlığının ən geniş 
yayılmış  növlərinə piştaxtalar, sər-
bəst yerləşdirilən  vitrinlər, şüşə 
şkaturlar, rəflər, kassa kabinələri, 
səbətlər, müxtəlif geyimlər üçün 
asılqanlar, xırdavatçı  qurumları və 
s. aiddir.  Ticarət avadanlığının es-
tetik  keyfiyyəti mağazanın interye-
rinin bədii tərtibatını təşkil etməyə 
imkan verir. 
Müasir ticrət avadanlığına olan 

mühüm tələb  ondan ibarətdir ki, 
o, daha da nəzərə çarpan  olmalı, 
alıcının diqqətini orda nümayiş et-
dirilən mallardan   yayındırmama-
lı, hətta  malı yaxşı şəkildə təqdim  
etməlidr. Mağazalarda malların nü-
mayiş  etdirilməsi üçün inifikasiya 
olunmuş (vahid şəklə salınmış) ti-
carət avadanlığı geniş tətbiq olunur 
ki, onun yığılıb-sökülmüş hissələri-
ni yenidən yığmaq və sökmək, onun 
konfiqurasiyasını və qısa zaman kə-
siyində ticarət zalının planlaşdırıl-
masını dəyişmək olar. 
Unifikasiya olunmuş ticarət ava-
danlığı əsasən  müstəvi, oxlu, mil-
li, qollu və həcmli elementlərdən 
ibarətdir. O, həm müstəqil, həm də  
kompleks blokda tətbiq olunur. 
Asma (divar) karkaslardan, düzgün 
profil  verilmiş elementdən ibarət 
olan ayrı-ayrı dayaqlardan, dirək-
lərdən və s. geniş istifadə olunur. 
Bu, ekspozisiya məkanını artıraraq 
ticarət   zalının sahəsindən maksi-
mum istifadə etməyə  imkan verir. 
Universal dayaqlar müxtəlif növ 
asmaların tətbiqi zamanı manevr 
etməyə imkan yaradır. Konstruksi-
yanın prinsipi piştaxtanın, element-
lərin birləşmələrinin sadəliyini, on-
ların yüngüllüyünü, nəql  edilmənin 

rahatlığını təmin edir.  Yükləmənin 
və texnoloji təyinatın dəyişməsi za-
manı onlar  sərbəst əvəz olunur. 
Praktikada əsas elementlərin ən ra-
hat ölçüləri aşağıdakı kimi müəy-
yən olunur: rəflərin dərinliyi 32, 40, 
56 və 64 sm, yuxarı rəflərin hündür-
lüyü döşəmə səviyyəsindən 175-180 
sm yüksək. Hər bir mağazada bir-
tipli ticarət avadanlığını quraşdır-
maq məqsədəuyğundur. Əks  halda 
malların bəzədilməsi effekti azalır,  
satış üçün nümayiş etdirilən mallar-
dan alıcıların diqqəti yayınır. 
Ticarət zalının interyeri qəşəngliyi,  
yüksək bədii səviyyəsi ilə fərqlən-
məlidir. Divarların və tavanın 
rənglənməsində əsaslandırılmayan 
ala-bəzəklikdən, həddən artıq güz-
gülərdən, bəzəklərdən, vitrinlərin, 
qapıların çox yer tutan konstruksi-
yalarından, interyeri kobud, yön-
dəmsiz, zövqsüz edən avadanlıqla-
rından çəkinmək lazımdır. 
Ticarət zalının interyerində divar-
ların rəngi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir ki, bu  da malın rəngi, faktura-
sı və forması haqqında alıcıda ki-
fayət qədər tam təsəvvür yaratmağa 
kömək edir. Mağazaların divarları 
yumşaq üslubda rənglənir, özü də  
eyni rəng olması vacib deyil. Rəng  
çalarlarının uyğunlaşdırılması ma-
raqlı kalorit  effekti verir. Qızılgül 
(çəhrayı) və  yaşılımtıl, bənövşəyi və 
sarı rənglər daha yaxşı  uzlaşır. 
Mağazanın interyerində döşəmə və 
tavan müəyyən rol oynayır. Döşəmə 
alıcıların hərəkəti üçün  bəzək-
li-düzəkli, qəşəng və rahat olmalı, 
ticarət zalında yaranan artıq səs-kü-
yün udulmasına kömək etməlidir. 
Tavan da artıq səs-küyü udmalı və 
çıraqların səmərəli yerləşməsini tə-
min etməlidir.  

F.M.Qarayev,
BDu-nun dosenti  

Ölkəmiz adından Beynəlxalq Telekom-
munikasiya İttifaqının “İnformasiya 
Cəmiyyəti üzrə Ümumdünya Sammiti 
– 2019 Mükafatları” beynəlxalq müsa-
biqəsinə bir sıra layihə təqdim olunub. 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya-
lar Nazirliyindən (NRYTN) AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, nazirliyin həyata keçirdiyi 
layihələr, tabeli qurumların mütəxəssis-
ləri tərəfindən hazırlanan proqram və 
tətbiqlər müxtəlif nominasiyalar üzrə 
müsabiqədə iştirak hüququ qazanıb. Yer-
li mütəxəssislər tərəfindən hazırlanan bir 
neçə layihə Təşkilat Komitəsi tərəfindən 
seçilərək artıq səsverməyə təqdim olu-
nub. Fevralın 10-dək davam edəcək on-
layn səsvermə nəticəsində 18 nominasiya 
üzrə qaliblər, eyni zamanda, 72 çempion-

luq layihəsi müəyyən olunacaq. Qaliblər 
bu il aprelin 8-12-də Cenevrədə keçirilə-
cək “İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Ümum-
dünya Sammiti – 2019” forumunda elan 
ediləcək.
İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Ümumdün-
ya Sammiti 2004-cü ildən BMT-nin İnfor-
masiya və Kommunikasiya Texnologi-
yaları üzrə xüsusi ixtisaslaşmış qurumu 
olan Beynəlxalq Telekommunikasiya İt-
tifaqı tərəfindən keçirilir. “Made in Azer-
baijan” brendi altında layihələri qalib 
etmək üçün onlayn səsvermədə yüksək 
nəticə toplamaq lazımdır.


