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Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev fevralın 12-
də REAL televiziyasının rəhbəri 
Mirşahin Ağayevə geniş müsahi-
bə verib. Müsahibəni ixtisarla təq-
dim edirik.
- Azərbaycanda 2019-cu il isla-
hatların yeni və daha genişmiq-
yaslı dalğası ilə başlandı. Biz is-
lahatların əhatə dairəsini və əsas 
hədəflərini mahiyyət etibarilə 
inqilabi adlandırırıq. Sizcə ya-
nılmırıq ki?
- Mən hesab edirəm ki, siz çox düz-
gün təhlil apararaq belə bir qənaətə 
gəlmisiniz. Doğrudan da 2019-cu 
ildən bizim islahatlarımızın yeni 
mərhələsi başlayır. Bu da təbiidir. 
Çünki ötən il keçirilmiş prezident 
seçkilərində Azərbaycan xalqı 
mənə bir daha böyük etimad göstə-
rib və mən bu seçkilərə islahatlar 
gündəliyi ilə getmişəm. Təbii ki, 
keçən ilin ikinci yarısından başla-
yaraq islahatların dəqiqləşdirilmə-
si, müəyyən edilməsi və ardıcıllığı 
haqqında çox geniş işlər aparılırdı 
və bu ilin əvvəlindən yeni islahat-
lara start verildi.
Onu da deməliyəm ki, Azərbay-
canda islahatlar müntəzəm ola-
raq keçirilir. İslahatların əsasını 
ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü 
ildə qoymuşdur. Məhz o ildən 
başlayaraq Azərbaycan sabitlik 
və inkişaf dövrünə qədəm qoy-
muşdur. Əgər biz o illəri xatır-
lasaq görərik ki, ən böyük siyasi 
islahatlar məhz Heydər Əliyevin 
adı ilə bağlıdır. O, hakimiyyətə 
gələnə qədər Azərbaycanda sen-
zura mövcud idi. Siz də o vaxt gənc 
jurnalist kimi bu senzura şəraitin-
də fəaliyyət göstərirdiniz. Senzu-
ranın ləğv edilməsi Heydər Əli-
yev tərəfindən aparılan çox ciddi 
islahat idi. Azərbaycana sərmayə 
qoyuluşunun, xarici sərmayə qo-
yuluşunun cəlb edilməsi işində 
çox böyük islahatlar aparıldı. “Əs-
rin müqaviləsi”, – o vaxt postsovet 
məkanında bunun tayı-bərabəri 
yox idi. Məhz Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə bu islahatlar aparıl-
dı. Torpaq islahatı, hansı ki, biz 
bu gün də onun qoyduğu yolla 
gedirik və Azərbaycanda fermer-
lər torpaq vergisi istisna olmaqla, 
heç bir başqa vergi vermirlər. Bil-
mirəm dünyanın hansı ölkəsində 
buna oxşar mənzərə var? İqtisadi 
islahatlar aparılmışdır.
2003-cü ildən islahatların yeni 
mərhələsi başlandı və hesab 
edirəm ki, o vaxt ən böyük islahat 
regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramının qəbul edil-
məsi idi. Çünki bu proqram bizə 
imkan verdi ki, ölkəmizin müxtə-
lif istiqamətlər üzrə inkişaf strate-
giyasını müəyyənləşdirək və qısa 
müddət ərzində çox güclü infrast-
ruktur bazasının yaradılması işin-
də nəticələr əldə edək. Əgər hə-
min illəri xatırlayırsınızsa, o vaxt 
biz infrastruktur baxımından çox 

geridə idik. Elektrik enerjisi ilə 
bağlı böyük problemlər, fasilələr 
var idi, elektrik enerjisi saatlar-
la verilirdi. Bu gün Azərbaycan 
nəinki özünü təmin edir, eyni za-
manda, böyük həcmdə elektrik 
enerjisini ixrac edir. Bölgələrdə 
qaz təchizatı yox idi. Bakı şəhə-
rində qaz təchizatı təqribən, 50 
faiz səviyyəsində idi. Bu gün ən 
ucqar rayonlara, hansılar ki, heç 
sovet vaxtında qazlaşdırılmamış-
dı, təbii qaz verilir və qazlaşdır-
manın səviyyəsi 95 faizə çatıb. İç-
məli su layihələrinin icrası böyük 
əhəmiyyət daşıyır, böyük sosial 
məsələdir. 2003-cü ildə dayanıqlı 
və keyfiyyətli içməli su ilə təmi-
nat cəmi 20 faiz idi. Bu gün bu, 70 
faizə çatıb. Düzdür, 70 faiz də bizi 
qane edə bilməz. Bakı şəhərində 
bu, 80 faizdən çoxdur. Ancaq bu, 
böyük bir islahat idi. Digər inf-
rastruktur layihələrinə gəlincə, 
misal üçün, biz artıq bir neçə ildir 
ki, 5 milyon insana pulsuz tibbi 
müayinə xidməti göstəririk. Bu, 
nəyə görə mümkün olub? Ona 
görə ki, son illərdə ölkəmizin hər 
bir yerində müasir xəstəxanalar, 
diaqnostika mərkəzləri yaradılıb. 
Yəni, bu imkan yaradılıb ki, biz 
indi ondan istifadə edək. İqtisadi 
sahədə aparılmış islahatlar, ölkə 
iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi 
ilə bağlı islahatlar bu yeni reallıq-
ları ortaya qoydu.
Biz birinci dəfə Dünya Bankı-
nın “Doing Business” hesabatına 
2006-cı ildə düşmüşük. O vaxt biz 
təqribən, 90-cı, 95-ci və ya 96-cı 
yerdə idik. Bu gün biz 25-ci yerdə-
yik. Bu, ciddi islahatdır. Bu, biz-
nes mühitinin yaxşılaşdırılması, 
sərmayə qoyuluşu üçün yeni im-
kanların yaradılması istiqamətin-
də inqilabi islahatdır. Baxın, biz 
bir çox inkişaf etmiş ölkələrdən 
öndəyik. Bu, çox ciddi məsələdir. 
Ona görə islahatların bugünkü 
mərhələsi əvvəlki dövrlərdə apa-
rılmış islahatların məntiqi nəticə-
sidir. Bu gün isə qarşımızda yeni 
vəzifələr durur, yeni çağırışlar 
dayanır. Əsas hədəf ondan ibarət 
idi ki, biz iqtisadi cəhətdən heç 
kimdən asılı olmayaq. Biz iqtisadi 
müstəqilliyi əldə edəndən sonra 
əlbəttə ki, öz siyasi addımlarımızı 
daha inamla atırıq və ölkəmizin 
maraqlarını daha böyük dərəcədə 
qoruyuruq.
Ona görə 2019-cu ildən başlayan 
islahatların əsas hədəfi Azər-
baycanı müasir, inkişaf edən və 
gələcəkdə inkişaf etmiş ölkəyə 
çevirməkdir, ölkədə mövcud olan 
nöqsanları aradan qaldırmaqdır. 
Bu gün Azərbaycan Avrasiya-
nın nəqliyyat mərkəzinə çevrilib. 
Yəni, nəqliyyat mərkəzlərindən 
birinə yox, məhz nəqliyyat mərkə-
zinə çevrilib. Çünki Şimal-Cənub 
və Şərq-Qərb dəhlizləri ölkəmizin 
ərazisindən keçir. Biz bu coğrafi 
vəziyyətdən çox səmərəli istifadə 

etdik, güclü infrastruktur yarat-
dıq. Bu gün Şimal-Cənub və Şərq-
Qərb nəqliyyat dəhlizlərində 10-
dan çox ölkə əməkdaşlıq edir. 
Yalnız bir ölkə hər iki layihədə iş-
tirak edir ki, o da Azərbaycandır.
Deyə bilərəm ki, keçən il hazır-
lanan və bu il başlanan, xüsusilə 
iqtisadi, sosial və kənd təsərrüfa-
tı sahələrində aparılan islahatlar 
imkan verir ki, biz əlavə maliyyə 
resursları əldə edək. Siz bilirsi-
niz ki, bu yaxınlarda minimum 
əməkhaqqının qaldırılması ilə 
bağlı çox ciddi addım atılmışdır, 
digər sosialyönümlü addımlar 
atılmışdır. Biz nəyin hesabına 
buna nail ola bilmişik? Ona görə 
ki, bu ilin birinci ayında biz əlavə 
gəlirlər əldə etdik. Gəlirlər məhz 
şəffaflıq, düzgün yanaşma he-
sabına əldə olundu. Bu gəlirlər 
bizə əlavə maliyyə resurslarının 
yaranmasına imkan verdi. Biz 
bu maliyyə resursunu müxtəlif 
istiqamətlərə - ehtiyatların artı-
rılmasına, infrastruktur layihələ-
rinin icrasına yönəldə bilərdik. 
Amma mən qərar verdim ki, əldə 
edilmiş bu əlavə maliyyə resursla-
rı, ilk növbədə, vətəndaşların rifah 
halının yaxşılaşmasına yönəlmə-
lidir və biz bunu da etdik. Güclü 
sosial siyasət bizim gündəliyimiz-
də bundan sonra da ən vacib, ən 
ümdə məsələlərdən biri olaraq qa-
lacaqdır.
- Şəhid ailələri, təqaüdçülər, 
aztəminatlı ailələr, yığcam şəkil-
də desək, islahatların mərkəzin-
də sadə azərbaycanlılar dayanır. 
Özü də mən burada heç də yalnız 
şəhid vərəsələrinə verilən bir-
dəfəlik müavinətləri, minimum 
əməkhaqqının, təqaüdlərin ar-
tırılmasını nəzərdə tutmuram. 
Mənə elə gəlir ki, söhbət daha 
dərin, daha böyük mətləbdən 
gedir. Söhbət vətəndaş-dövlət 
təmasının yeni formatına keçid-
dən gedir.
- Tamamilə haqlısınız. Əlbəttə ki, 
bizim siyasətimizin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı dayanır. 
Mən dəfələrlə bu barədə öz fikir-
lərimi bildirmişəm və bizim atdı-
ğımız addımlar dediklərimi sübut 
edir. Bizim imkanlarımız artdıq-
ca, ilk növbədə, bu gün hələ də 
ağır vəziyyətdə, çətin şəraitdə ya-
şayan insanların yaşayış səviyyə-
sini yaxşılaşdırmağa çalışırıq. Son 
illər bu istiqamətdə çox böyük 
işlər görülmüşdür. Baxın, köç-
künlər üçün 100-dən çox şəhərcik 
tikilmişdir. Yəni, mən bilmirəm, 
hansı başqa ölkədə buna rast gəli-
nir. Mən bilirəm ki, bu məsələ ilə 
məşğul olan beynəlxalq təşkilat-
lar həmişə Azərbaycanı nümunə 
kimi göstərirlər. Şəhid ailələrinə, 
Qarabağ müharibəsi əlillərinə 
6500-dən çox mənzil verilmişdir. 
Mən eşitməmişəm, hansı ölkədə 
bu kateqoriyadan olan insanlara 
bu qədər dəstək göstərilir. Şəhid 
vərəsələrinə 11 min manat məb-
ləğində birdəfəlik maddi yardım 
verilmişdir. Bu da dünya prak-
tikasında analoqu olmayan bir 
yanaşmadır. Yəni, bütün bunlar 
bizim niyyətimizi, siyasətimizi 
göstərir. Onu göstərir ki, bizim si-
yasətimizin mərkəzində Azərbay-
can vətəndaşıdır, onun maraqları-
dır, onun rifahıdır. Eyni zamanda, 
dediyiniz kimi, bu yanaşma daha 
böyük yanaşmanın tərkib hissə-
sidir – dövlət-vətəndaş münasi-
bətlərinin. Hesab edirəm ki, bu 
münasibətlər Azərbaycanda sağ-
lam zəmində qurulub. Vətəndaş 
bu gün bilir ki, dövlət güclü olar-
sa, onun da həyatı təhlükəsiz olar, 
risksiz olar, rahat olar və ildən-ilə 

artan maddi rifah daha da çoxalar.
Eyni zamanda, Azərbaycan və-
təndaşı çox yaxşı bilir ki, biz hələ 
müstəqilliyimizin ilk illərindəyik. 
Bizim müstəqilliyimizin cəmi 27 
yaşı var. Ona görə hər bir vətən-
daş öz işi, əməyi, dövlətə olan 
sədaqəti ilə dövlət müstəqilliyi-
ni möhkəmləndirməlidir. Hesab 
edirəm ki, Azərbaycan bu sahədə 
də nümunəvi ölkədir. 
Bütün çətin anlarda dövlət vətən-
daşın yanındadır. Təbii fəlakət 
baş verdiyi zaman dövlət vətən-
daşın yanındadır. Bu yaxınlarda 
Şamaxıda zəlzələ baş verdi. İlk 
növbədə, dövlət qurumları mə-
nim tapşırığımla öz dəstəyini 
göstərirlər və göstərəcəklər. 
- Biz artıq məzmunca yeni bir 
Azərbaycanda yaşadığımızın 
fərqindəyik. Xeyli köhnə vərdiş-
lər var idi ki, onlardan qurtul-
muşuq. “ASAN xidmət”in təsiri 
ilə başlanan yeni həyat tərzinə, 
müasir, halal, şəffaf dövlətdə 
yaşamağa artıq öyrəşmişik. İsla-
hatların yeni qanadı da bizdən 
təfəkkür modelimizi tamam də-
yişməyi tələb edir. Yəni, köhnə 
təfəkkür artıq bugünkü Azər-
baycana yaramır. Son nəticədə 
hədəfiniz nədir?
- Əlbəttə ki, bugünkü Azərbaycan 
əvvəlki Azərbaycandan çox fərqlə-
nir. Bugünkü Azərbaycan müasir 
dövlət kimi özünü artıq təsdiqlə-
yib. Ölkədə aparılan islahatlar bi-
zim niyyətimizi, siyasətimizi əks 
etdirir. Siz “ASAN xidmət”i yada 
saldınız. “ASAN xidmət” əslində 
ictimai xidmətlər sahəsində böyük 
bir inqilabdır. “ASAN xidmət”in 
əhəmiyyətini bəlkə də bu gün biz 
tam dərk etmirik. Yəni, bu, sadəcə 
olaraq, vətəndaşlara gözəl, rahat 
xidmət mərkəzi deyil. Bu, insan-
larda böyük dərəcədə dəyişiklik-
lərə gətirib çıxardı.
“ASAN xidmət” mənim təşəbbü-
sümlə yaradıldı. Ancaq onu da 
bildirməliyəm ki, orada çalışan 
gənclər “ASAN xidmət”i çox bö-
yük dərəcədə inkişaf etdirdilər, 
zənginləşdirdilər, yeni, kreativ 
ideyaları ilə “ASAN xidmət”i 
doğrudan da nadir bir ictimai 
xidmət mərkəzinə çevirdilər. Hər 
bir yeni mərkəzə gedəndə, - mən 
15 mərkəzin açılışının hər birində 
olmuşam, - görmüşəm ki, edilən 
təqdimatlarda hansısa bir yeni-
lik var. Yəni, bu, onu göstərir ki, 
orada çalışan insanlar, - onların 
mütləq əksəriyyəti gənclərdir, - 
çox böyük həvəslə, böyük sevgi 
ilə bunu edirlər. Sirr deyildir ki, 
“ASAN xidmət”ə qədər bizim 
vətəndaşlar hər hansı bir arayı-
şı almaq üçün nə qədər böyük 
əziyyət çəkirdilər. Günlərlə, bəlkə 
həftələrlə vaxt itirirdilər, digər 
xoşagəlməz hallarla üzləşirdilər. 
İndi biz bunu bacardıq, bu, artıq 
keçmişdə qaldı. “ASAN xidmət”-
də təlim keçmiş 17 min könüllü 
tam yeni təfəkkürlü insanlardır. 
Onların amalı vətəndaşlara xid-
mət etməkdir, özü də təmənnasız. 
Gələcəkdə bu könüllülər, - artıq 
onların bir çoxu indi müxtəlif təş-
kilatlarda işləyirlər, - vətəndaşlar-
la təmasda tam yeni bir mövqe, 
tam yeni bir yanaşma nümayiş 
etdirəcəklər.
Mən demişəm ki, hər bir dövlət 
məmuru vətəndaşların xidmətçi-
sidir - Prezidentdən tutmuş aşağı 
səviyyəli məmura qədər. “ASAN 
Könüllüləri” bax, bu prinsiplər-
lə yaşayırlar. Ona görə bu, bö-
yük bir hərəkatdır. Məhz buna 
görə bu il 5 yeni “ASAN xidmət” 
mərkəzi açılacaq. “ASAN xidmət” 
mərkəzlərində xidmətlərin sayı 

da gündən-günə artır, 200-dən 
çox xidmət göstərilir. Əlbəttə ki, 
bu, çox qürurverici bir məsələdir.
O ki qaldı, “hədəfimiz nədir” su-
alınıza, deməliyəm ki, hədəfimiz 
qüdrətli, müasir dövlət qurmaq-
dır. Hədəfimiz xoşagəlməz hal-
lara qarşı siyasətimizi bundan 
sonra da aparmaqdır. Burada 
mübarizənin bir neçə istiqamə-
ti var, həm inzibati yollar, həm 
də institusional. Yəni, sistem xa-
rakterli islahatlar. İndi «ASAN 
xidmət» elə qurulub ki, artıq bu 
sistem müstəqil formada yaşayır. 
Gələcəkdə orada çalışacaq vətən-
daşlar bu prinsiplərə əməl edə-
cəklər. Əsas məsələ, əsas hədəf 
güclü, müasir dövlət qurmaqdır 
ki, vətəndaşlar özlərini rahat hiss 
etsinlər, dövlət məmurları vətən-
daşlara təmənnasız və sədaqətlə 
xidmət göstərsinlər.
Bu gün Azərbaycan həm danı-
şıqlar masasında, həm də döyüş 
meydanında üstün mövqedədir. 
Biz son illər ərzində münaqişə-
nin həlli üçün güclü hüquqi baza 
yaratdıq. Dünyanın bir çox mötə-
bər aparıcı beynəlxalq təşkilatları 
münaqişə ilə bağlı həqiqəti əks et-
dirən, bizim mövqeyimizi dəstək-
ləyən qətnamələr, qərarlar qəbul 
etmişlər - BMT-nin Baş Assamb-
leyası, ondan əvvəl Təhlükəsizlik 
Şurası, ATƏT, Qoşulmama Hərə-

katı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
digər təşkilatlar. Avropa İttifaqı 
ilə Azərbaycan arasında imza-
lanmış Tərəfdaşlıq Prioritetləri 
sənədində ərazi bütövlüyümüz, 
suverenliyimiz, sərhədlərimizin 
toxunulmazlığı haqqında dəstək 
ifadə olunub. Yəni, bu, mü-
naqişə üçün hüquqi baza yaradır. 
Hüquqi baza ondan ibarətdir ki, 
Dağlıq Qarabağ, - bunu biz hamı-
mız yaxşı bilirik, - Azərbaycanın 
ayrılmaz hissəsidir. Münaqişə-
nin həlli yalnız və yalnız ölkəmi-
zin ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
mümkündür.
Eyni zamanda, biz güclü iqtisadi 
potensial yaradaraq güclü ordu 
da yaratmışıq. Bu gün Azərbay-
can Ordusu dünyada güclü ordu-
lar sırasındadır. Bizim döyüş qa-
biliyyətimiz, imkanlarımız artır. 
Biz ordumuzu ən müasir texnika 
ilə təchiz edirik. Aprel döyüş-
ləri bizim gücümüzü göstərdi. 
Ən əlverişsiz hərbi mövqelərdən 
əks-hücum əməliyyatı apararaq 
biz strateji yüksəklikləri əldə et-
dik. Torpaqlarımızı işğalçılardan 
azad etdik. Bu gün Ağdərə, Fü-
zuli, Cəbrayıl rayonlarında Azər-
baycan bayrağı dalğalanır. Aprel 
döyüşləri bizim şanlı tarixi qələ-
bəmizdir. Mən Lələtəpədə olan-
da, orada Azərbaycan bayrağını 
görəndə qürur hissi keçirirəm. 

Fevralın 13-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Beyləqan rayonuna səfəri 
çərçivəsində Mingəçevir-Stansiya 
Mingəçevir-Bəhrəmtəpə-Beyləqan 
avtomobil yolunun açılışında işti-
rak edib.
Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyinin İdarə Heyəti-
nin sədri Saleh Məmmədov döv-
lətimizin başçısına yolun göstə-
riciləri barədə məlumat verib. 
O bildirmişdir ki, bu yol 26 min 
nəfər əhalinin yaşadığı 7 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirir. Mingəçe-
vir-Stansiya Mingəçevir-Bəhrəm-
təpə-Beyləqan avtomobil yolunun 
tikintisinə dövlət büdcəsinin in-
vestisiya xərclərindən 14,6 milyon 
manat ayrılıb. 

* * *
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev fevralın 
13-də Beyləqan Olimpiya İdman 
Kompleksinin və Beyləqan rayo-
nunda yenidən qurulan 110/35/10 
kV-luq “Beyləqan-1” yarımstansi-
yasının açılışında iştirak edib.
“Azərişıq” ASC-nin sədri səla-
hiyyətlərini icra edən Vüqar Əh-
mədov dövlətimizin başçısına 
məlumat vermişdir ki, Beyləqan 
Elektrik Şəbəkəsində 22 min 480 
abonent mövcuddur. 
Onlardan 20 min 728-i əhali, 1752-

si qeyri-əhali kateqoriyasına aid-
dir. Rayonun elektrik enerjisi ilə 
təminatının və etibarlılığın artı-
rılması məqsədilə istismarda olan 
avadanlığın texniki parametrlərini 
itirmiş və dispetçer əməliyyat çev-
rilmələrinin aparılması mümkün 
olmayan mövcud 110/35/10 kV-
luq “Beyləqan-1” yarımstansiyası 
tam yenidən qurulub, hər biri 25 
MVA gücünə malik iki transfor-
mator quraşdırılaraq 15 MVA yeni 
güc yaradılıb. Yenidən qurulmuş 
yarımstansiya vasitəsilə Beyləqan 
şəhərində, Mayak və Yuxarı Aran 
qəsəbələrində yaşayan 28 min 
nəfər əhalinin, eyni zamanda, 
şəhərdəki ictimai, sosial-mədə-
ni, idman, müalicə obyektlərinin 
elektrik enerjisi ilə təchizatı həyata 
keçirilir. 

* * *
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyev fevralın 
13-də Müdafiə Nazirliyinin Bey-
ləqan rayonu ərazisində yeni inşa 
edilmiş “N” saylı hərbi hissəsində 
yaradılan şəraitlə tanış olub.
13 hektar ərazidə yerləşən hər-
bi hissənin inşasına 2017-ci ildən 
başlanılıb. Artıq tikintinin birinci 
mərhələsi başa çatdırılıb. Hazırda 
ikinci mərhələ üzrə işlər davam et-
dirilir. 
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Hər biz Azərbaycan vətəndaşı 
qürur hissi keçirir. Bizim əsgər 
və zabitlərimiz əsl qəhrəmanlıq 
göstərmişlər. Aprel döyüşləri ta-
rixi hadisədir. Bu döyüşlər Ermə-
nistanın uzun illər ərzində yarat-
dığı mifi tamamilə darmadağın 
etdi. Yəni, ermənilər elə bir rəy 
formalaşdırmağa çalışırdılar ki, 
guya onların ordusu güclüdür və 
yenilməzdir. Azərbaycan əsgəri, 
zabiti göstərdi ki, kimin ordusu 
güclüdür, kimin ordusu yenilməz-
dir. O mif tamamilə dağıdıldı. Ap-
rel döyüşləri milli ruhumuzu yük-
səltdi, zirvələrə qaldırdı. Ona görə 
bu hadisə bir daha onu göstərir ki, 
Azərbaycan xalqı və dövləti heç 
vaxt işğalla barışmayacaq.
Aprel döyüşlərindən iki il sonra 
uğurlu Naxçıvan əməliyyatı ke-
çirildi. O, taktiki baxımdan fərqli 
əməliyyat idi, ancaq nəticə etiba-
rilə çox uğurlu idi və bizə imkan 
verdi ki, strateji yüksəklikləri, 
dağları tam nəzarətə götürək və 
bu dağlardan düşmənin strate-
ji kommunikasiyalarına nəzarət 
edək. Yəni, bütün bunlar ordu-
muzun qüdrətini, peşəkarlığını 
əks etdirən önəmli hadisələrdir. 
Bütün bunlar onu göstərir ki, mü-
naqişə Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyü çərçivəsində öz həllini tap-
malıdır.
Bildiyiniz kimi, Ermənistanın 
yeni hökuməti birinci mərhələdə 
çox ziddiyyətli bəyanatlar verir-
di ki, Azərbaycan Ermənistanla 
yox, qondarma “Dağlıq Qarabağ 
respublikası” ilə danışıqlar apar-
malıdır. Biz əlbəttə ki, bu ziddiy-
yətli və anlaşılmaz bəyanatları 
dərhal rədd etdik. O cümlədən 
vasitəçilər də əlbəttə ki, belə bir 
mövqe ilə razılaşa bilməzdilər. Öz 
prinsipial mövqeyimizdə qalaraq 
biz danışıqlar prosesinə sadiqik. 
Bu gün danışıqlar Ermənistan və 
Azərbaycan xarici işlər nazirləri 
arasında aparılır. Artıq bir neçə ra-
und danışıqlar aparılıb. Biz ümid 
edirik ki, bu danışıqların nəticəsi 
olacaqdır. 
Digər tərəfdən, mən həmişə de-
mişəm ki, bu gün dünyada güc 
amili ön plana çıxır. Baxın, dün-
yanın müxtəlif yerlərində bey-
nəlxalq hüquq kobudcasına po-
zulur. Əgər əvvəlki dövrlərdə 
bunu müəyyən formada gizlət-
mək istəyirdilərsə, bu gün heç 
buna ehtiyac da görmürlər. Bu 
gün dünyada “kim güclüdür, o 
da haqlıdır” prinsipi hökm sürür. 
Bu, yeni reallıqdır. Biz bu reallığa 
hazır olmalıyıq. Dünya dəyişir və 
biz bu dəyişikliyə hazır olmalı-
yıq. Xoşbəxtlikdən biz öz iqtisadi 
və hərbi gücümüzü uzun illərdir 
ki, artırırıq. Sanki özümüzü bu-
günkü vəziyyətə hazırlayırdıq və 
bu gün biz hazırıq. Ona görə güc 
amili həmişə gündəlikdə olub və 
olacaq. Biz bunu nəinki bizim mü-
naqişə, bir çox başqa münaqişələr-
lə bağlı da görürük. Ona görə biz 
müxtəlif imkanlardan istifadə 

edəcəyik və Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpası bizim əsas 
vəzifəmizdir. Azərbaycan vətən-
daşları bunu bilməlidirlər ki, bu, 
hər bir vətəndaşın əsas vəzifəsi-
dir, dövlətin əsas vəzifəsidir. Biz 
bu istiqamət üzrə öz siyasətimizi 
bundan sonra da aparacağıq.
- 1990-cı illərdə, yəqin ki, Azər-
baycanı hətta turistin gözündən 
gizlətmək lazım idi ki, gəlib gör-
məsinlər. Amma indi vəziyyət 
o dərəcədə dəyişib ki, gəlsinlər 
də, görsünlər də. Belə olanda 
kosmik kluba üzvlüyümüzün 
də, təbii ki, əsası məntiqli olur, 
təbii ki, Formula 1 yarışlarının 
Bakının küçələrində keçirilməsi 
də əsaslı olur. Bir zamanlar Siz 
deyəndə ki, Azərbaycanda be-
şulduzlu, yeddiulduzlu otellər 
tikilməlidir, bəlkə də bunlara 
bir az anlaşılmaz, hətta mümkün 
olmayan bir şey kimi baxırdılar. 
Amma bu gün görürük ki, belə 
otellərin sayı azlıq edir, artırmaq 
lazımdır. Belə deyək, qonaqla-
rımızın ölkəmizə xoş gəlib, səfa 
gətirmələrindən ötrü daha nələ-
ri etmək niyyətindəsiniz, cənab 
Prezident?
- Bilirsiniz, turizm hər bir ölkə 
üçün çox önəmli bir sahədir. Elə 
ölkələr var ki, onların ümumi 
daxili məhsulunda əsas hissə tu-
rizmlə bağlıdır. Biz də çalışırıq ki, 
Azərbaycanın turizm imkanlarını 
genişləndirək və bu istiqamətdə 
müxtəlif addımlar atırıq. İlk növ-
bədə, əlbəttə ki, infrastruktur ya-
radılmalı idi. Əgər infrastruktur 
yoxdursa, heç bir turist buraya 
gəlməz. Azərbaycanda hazırda 
altı beynəlxalq hava limanı fəa-
liyyət göstərir. Xalqımızın qo-
naqpərvərliyi, gözəl iqlim, gözəl 
şərait. Bütün bunlar turizmin in-
kişafı üçün əsas şərtlər idi ki, biz 
bunları yaratdıq. İkinci məsələ 
ondan ibarət idi ki, biz turistləri 
necə cəlb edək, Azərbaycanı dün-
yaya necə təqdim edək. Burada 
xüsusi rol oynayan Azərbaycan-
da keçirilmiş beynəlxalq tədbirlər 
idi. Avropa Oyunları. 2015-ci ildə 
keçirilmiş Avropa Oyunlarından 
sonra və 2016-cı ildə keçirilmiş 
birinci Formula 1 yarışından son-
ra Azərbaycana gələn turistlərin 
sayı 22 faiz artdı. Yaxşı, nəyə görə 
bu vaxta qədər artmırdı. Bu vaxta 
qədər də biz turistləri cəlb etmək 
üçün səylər göstərirdik. Məhz Av-
ropa Oyunları, Formula 1 yarışları 
turistlərin sayını 22 faiz qaldırdı. 
Ondan sonra - 2017-ci ildə İslam 
Həmrəyliyi Oyunları keçirilmiş-
dir. Biz gördük ki, müsəlman 
ölkələrindən gələn turistlərin sayı 
kəskin artdı. Bəzi ölkələrdən 3-4 
dəfə. Yəni, bu Oyunların da çox 
böyük təsiri oldu. 2017-ci ildə tu-
ristlərin sayı 20 faiz artdı. Amma 
o 22 faizin üstündə olan rəqəmdir. 
Təsəvvür edin nə qədər. Deməli, 
keçən il 6 faiz artdı. Artım böyük 
deyil, amma artıq baza yüksəkdir. 
Bu ilin yanvar ayında yenə də ar-

tır. Təkcə Formula 1 yarışı birbaşa 
ölkəmizə, ölkəmizin xidmət sek-
toruna təxminən 300 milyon dol-
lara yaxın vəsaitin daxil olmasına 
şərait yaratdı. Yarım milyard au-
ditoriyası olan bu yarış əlbəttə ki, 
Azərbaycan üçün çox böyük fayda 
gətirir. Bu yarışlar 21 şəhərdə ke-
çirilir. Əgər bu yarışlar səmərə-
sizdirsə, əgər bu yarışlar iqtisadi 
itkilərə gətirirsə, inkişaf etmiş 
şəhərlərdə bu yarışlar keçirilərdi-
mi? Əlbəttə ki, yox.
Biz xidmət sektorunda bundan 
çox böyük xeyir götürürük. Azər-
baycanı dünyada tanıtmaq üçün 
bunun çox böyük əhəmiyyəti var. 
Turizm ixracın bir növüdür. Mən 
bir müqayisə gətirim sizin üçün. 
Keçən il kənd təsərrüfatı məhsul-
larının ixracından Azərbaycan tu-
rizmdən gələn vəsaitdən daha az 
vəsait əldə etdi. Yəni, turizm ixrac 
növüdür. Keçən il Azərbaycana tu-
rizmdən iki milyard dollar vəsait 
daxil oldu. Bu vəsait vətəndaşla-
ra, xidmət sektoruna, vergilərə və 
ümumi inkişafa xidmət göstərir. 
Ona görə biz qabaqcıl ölkələrin 
təcrübəsini öyrənirik və çalışırıq 
ki, Azərbaycanda turizm sənayesi 
daha da sürətlə inkişaf etsin. Keçən 
il ölkəmizə 2 milyon 800 min xari-
ci qonaq gəlmişdi. Bu il daha çox 
gələcək. Bu, bizim iqtisadi inkişafı-
mızın çox önəmli istiqamətidir.
- Mən istəyirəm Azərbaycan 
Gəncləri Gününə həsr olunmuş 
respublika toplantısındakı çıxı-
şınıza toxunaq. Ona görə ki, bu, 
sadəcə, çıxış deyildi, bu, Azər-
baycan gəncləri üçün dövlət baş-
çısının elan etdiyi platforma idi. 
Ümumiyyətlə, kadr siyasətiniz-
də gənclərə verilən xüsusi önəm 
də diqqət mərkəzindədir. Bütün 
bunları nəzərə alaraq, Sizin gənc-
lərlə bağlı xəttinizi təxminən belə 
elan etmək olarmı ki, müstəqil 
dövlət üçün sağlam, kreativ və 
güclü gənclik?
-Bəli, bu forum çox möhtəşəm bir 
tədbir idi. Orada toplaşmış 3500 
gənc öz iradəsini, dövlətə olan 
sədaqətini göstərdi. Forum mən-
də çox böyük təəssürat yaratdı. 
Yəni, mənə çox böyük, gözəl təəs-
sürat bağışladı. Bir daha gördüm 
ki, Azərbaycan gəncləri dövlətə, 
Vətənə nə qədər sədaqətlidir, nə 
qədər cəsarətlidir, nə qədər bilik-
lidirlər. Gənclərin gələcəkdə hə-
yatda layiqli yerini tutmaları üçün 
bu gün Azərbaycanda bütün şəra-
it var. Gənclər üçün imkanlar açı-
lır, gənclər dövlət işinə dəvət olu-
nurlar. Mən göstəriş vermişəm 
ki, Azərbaycanın müxtəlif təşki-
latları, dövlət qurumları könül-
lüləri işə cəlb etsinlər. Yəni, təkcə 
“ASAN”da yox, başqa qurumlar-
da, indi Aqrar Könüllülər Təşki-
latı yaradıldı. Hesab edirəm ki, 
bizim bütün dövlət təşkilatların-
da könüllülər fəaliyyət göstərmə-
lidirlər, təcrübə qazanmalıdırlar 
və özlərini gələcəyə hazırlamalı-
dırlar.

Ona görə hesab edirəm ki, bilik, 
savad, müasirlik, vətənpərvərlik, 
milli ruh gənclərimizin əsas prin-
sipləri olmalıdır. Mən şadam ki, 
Azərbaycan gəncləri məhz bu 
meyarlara cavab verirlər.
- Forumda Sizin çıxışınızdan bir 
sitat gətirmək istəyirəm. Mənə elə 
gəlir ki, bu, yeni redaksiyada təq-
dimat idi: “Bəzən bizim xarici si-
yasətimizi tarazlaşdırılmış siyasət 
kimi qələmə verirlər. Ancaq mən 
hesab edirəm ki, bizim xarici si-
yasətimiz milli maraqlar üzərində 
qurulub”. Bu bəyanatınızı bir az 
açıqlamağınızı xahiş edirəm.
- Bəli, bu açıqlama təsadüfən ve-
rilmədi. Çünki yenə də deyirəm, 
bəzi xarici mətbu orqanlarda, 
ekspert cəmiyyətlərində belə bir 
fikir söylənilir ki, Azərbaycan 
balanslaşdırılmış, tarazlaşdırıl-
mış siyasət aparır və elə bil ki, bu 
regionda balans axtarır. Bu, belə 
deyil. Biz balans axtarmırıq. Biz, 
sadəcə olaraq, xarici siyasətimizlə 
öz milli maraqlarımızı qoruyuruq 
və mümkün olan riskləri azaldı-
rıq. Bizim xarici siyasətimiz məhz 
milli maraqlar üzərində qurulub. 
Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, 
biz xarici siyasətdə onu da etmə-
liyik və edirik. Deyə bilərəm ki, 
buna müvəffəq olmuşuq.
Biz bu coğrafiyada, bu regionda 
yaşayırıq. Əlbəttə ki, qonşularla 
əlaqələrimiz xüsusi əhəmiyyət da-
şıyır, hər bir ölkə üçün. Mən hesab 
edirəm ki, hər bir ölkə istəyər ki, 
onun qonşuluğunda dost bir ölkə 
olsun. Biz son illər ərzində bütün 
qonşularla, - təbii ki, Ermənistan 
istisna olmaqla, - dostluq müna-
sibətlərimizi daha da gücləndir-
mişik, yeni səviyyəyə qaldırmışıq. 
Həm ikitərəfli formatda, həm də 
bizim təşəbbüsümüzlə qonşularla 
artıq üçtərəfli və hətta dördtərəfli 
əməkdaşlıq formatı mövcuddur. 
Onu da bildirməliyəm ki, bunun 
təşəbbüskarı da Azərbaycandır.
Qonşularla yaxşı münasibətlər 
olmadan biz enerji, nəqliyyat la-
yihələrimizi icra edə bilərdikmi? 
Əlbəttə ki, yox. Mən qeyd etdim 
ki, bu gün Azərbaycan Avrasiya-
nın nəqliyyat mərkəzinə çevri-
lib. Biz qonşularsız buna nail ola 
bilərdikmi? Əlbəttə ki, yox. Nəin-
ki yaxın qonşularımızla, biz daha 
böyük coğrafiyanı əhatə edən 
əməkdaşlıq formatı yaradırıq. 
Məhz bu əməkdaşlıq formatı im-
kan verir ki, biz öz nəhəng, trans-
milli layihələrimizi uğurla və 
vaxtında icra edək. Ona görə bu, 
bizim üçün strateji əhəmiyyət da-
şıyan bir yanaşmadır. Mən şadam 
ki, bu gün qonşularımızla bizim 
əlaqələrimiz dostluq, mehriban 
qonşuluq, əməkdaşlıq üzərində 
qurulub və bu əməkdaşlığın çox 
böyük gələcəyi var.
Eyni zamanda, Azərbaycan 
müsəlman aləminin bir par-
çasıdır. Müsəlman ölkələri ilə 
əlaqələr bizim üçün xüsusi əhə-
miyyət daşıyır. Onu da bildirmə-

liyəm ki, beynəlxalq təşkilatlarda 
bizi ən çox dəstəkləyən müsəl-
man ölkələridir. Azərbaycan İs-
lam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçi-
vəsində çox müsbət rol oynayır 
və bu rol yüksək qiymətləndirilir. 
Bilirsiniz, müsəlman aləmində 
bəzi ölkələr bir-biri ilə hələ ki, 
lazımi səviyyədə, yumşaq desək, 
əlaqələr qura bilməmişlər. Ancaq 
Azərbaycan bu ziddiyyətlərin 
azaldılmasında öz rolunu oynayır 
və bu rol yüksək qiymətləndirilir. 
Təsadüfi deyil ki, İslam Əmək-
daşlıq Təşkilatının rəhbərləri 
Azərbaycanın rolunu çox yüksək 
qiymətləndirirlər. Biz İslam həm-
rəyliyinin güclənməsinə böyük 
töhfə veririk. Bakıda İslam Həm-
rəyliyi Oyunlarının keçirilməsi, 
sadəcə, bir idman yarışı deyildi. 
Bu, bütün müsəlman ölkələri-
nin gənclərini, idmançılarını bir 
araya gətirən dostluq, həmrəylik 
bayramı idi. Bu Oyunların yük-
sək səviyyədə keçirilməsi əlbəttə 
ki, müsəlman aləmində bizim ro-
lumuzu daha da gücləndirdi. Ona 
görə xarici siyasətimizin önəmli 
istiqaməti müsəlman ölkələri ilə 
əməkdaşlıqla bağlıdır.
Eyni zamanda, Azərbaycan Avro-
pa İttifaqı ilə sıx əlaqələr qurub. 
Avropa İttifaqına üzv olan 9 ölkə 
ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında 
sənədlər imzalanıb - Avropa İtti-
faqının üçdəbir hissəsi ilə. Keçən 
il Avropa Komissiyası ilə Azər-
baycan arasında Tərəfdaşlıq Prio-
ritetləri sənədi imzalanıb. Bu, çox 
ciddi sənəddir, bir çox məsələləri 
əhatə edir, o cümlədən münaqişə 
ilə bağlı, ölkəmizin ərazi bütöv-
lüyü, suverenliyi, sərhədlərimi-
zin toxunulmazlığı haqqında 
açıq-aydın dəstək göstərilir. Bu, 
böyük diplomatik uğurumuzdur. 
Bu, xarici siyasətimizin əsas is-
tiqamətləridir.
Biz Qoşulmama Hərəkatının üz-
vüyük. Bir neçə il bundan əvvəl 
üzv olmuşuq. Amma dərhal Qo-
şulmama Hərəkatı, - BMT-dən 
sonra ikinci böyük təşkilatdır, 
- münaqişə ilə bağlı çox ədalət-
li qətnamə qəbul etmişdir. Biz 
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik 
edəcəyik. Yəni, bizim beynəlxalq 
nüfuzumuz artır. Biz 155 ölkə-
nin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsiz-
lik Şurasına üzv seçilmişik. Özü 
də çox çətin bir mübarizədə. On 
altı turdan sonra biz buna nail ola 
bilmişik. Yəni, bu, nəyi göstərir? 
Onu göstərir ki, bizə inam, rəğbət 
var, bizim müstəqil siyasətimizə 
dəstək var. Bu gün Azərbaycan 
dünyada çox etibarlı tərəfdaş 
kimi tanınır. Tərəfdaşlar bilirlər 
ki, bizim sözümüzün imzamız qə-
dər qüvvəsi, dəyəri var. Ona görə 
hesab edirəm ki, xarici siyasətlə 
bağlı aparılan işlər təqdirəlayiq-
dir. Xarici siyasət daxili siyasətin 
məntiqi davamıdır. Ümid edirəm 
ki, bundan sonra da biz bu is-
tiqamətdə uğurlar yolu ilə gedə-
cəyik.

-Elə məntiqi davam olaraq mən 
Azərbaycanın daxili siyasəti 
barədə də soruşmaq istəyirəm, 
cənab Prezident. Nəinki Qafqaz-
da, MDB-də, Avropada, hətta 
mən dünyada Azərbaycan kimi 
ikinci sabit, əmin-aman bir ölkə 
tanımıram ki, orada dinlər və 
dillər, dünyanın bütün dinləri və 
dilləri normal ünsiyyətdə olsun-
lar. Buna necə nail olursunuz?
-Bilirsiniz, yəqin ki, bunun da 
bir çox səbəbləri var. Xüsusilə 
son illər ərzində dünyada, bi-
zim regionumuzda, MDB məka-
nında, Yaxın Şərqdə, Avropada 
vəziyyət gərginləşir. Biz bunu 
gündəlik formatda televiziyadan 
başqa, kütləvi informasiya va-
sitələrindən görürük, izləyirik. 
Münaqişələr, qanlı toqquşmalar, 
müharibələr alovlanır, milyon-
larla yeni köçkün dalğası yara-
nır. Ölkələr arasında ziddiyyətlər 
kəskinləşir, müttəfiqlər arasında 
münasibətlər pozulur. Yəni, biz 
dünyanın müxtəlif yerlərində 
bunu görürük. Təhdidlər, risklər 
artır. Bütün bu mənfi mənzərə fo-
nunda, əlbəttə ki, Azərbaycanın 
tutduğu mövqe daha da böyük 
maraq doğurur, özünə daha da 
böyük rəğbət qazandırır. Çünki 
sabitlik dövründə deyə bilərlər ki, 
elə hər yerdə sabitlikdir. Amma 
bu gün, qeyd etdiyiniz kimi, Azər-
baycan bu coğrafiyada sabitlik 
məkanıdır. Bunun bir çox səbəblə-
ri var, ilk növbədə, hesab edirəm 
ki, bizim düzgün siyasətimiz, di-
gər tərəfdən, Azərbaycanda bütün 
xalqların, bütün konfessiyaların 
bir ailə kimi yaşaması, dini-milli 
zəmində heç vaxt ayrı-seçkiliyin 
olmaması. Bu, həm bizim siyasəti-
mizdir, həm də ki, xalqdan gələn 
bir niyyətdir, təşəbbüsdür, sifariş-
dir, eyni zamanda, aparılan işlərə 
xalq tərəfindən göstərilən dəstək-
dir. Əsas səbəblər, məncə, bunlar-
dan ibarətdir.
Xalq-iqtidar birliyi hər bir ölkə-
nin inkişafı üçün əsas şərtdir. Sa-
bitliyin qorunmasının təminatçısı 
Azərbaycan xalqıdır. Son prezi-
dent seçkilərində mənə göstərilən 
böyük etimad dediyim sözlərin 
məntiqi sübutudur. Sabitlik olma-
yan yerdə ölkələr dağılır, insanlar 
əziyyət çəkir, fəlakətlər baş verir. 
Biz bunu yaxın tarixdə görürük. 
Ona görə Azərbaycanda sabitli-
yin möhkəmləndirilməsi hər bir 
vətəndaşın işi olmalıdır, ilk növ-
bədə, dövlətin və hər bir vətən-
daşın. Mən çox şadam ki, bu gün 
Azərbaycan dünyada sabitlik ada-
sı kimi tanınır. Bu, bizim böyük 
üstünlüyümüzdür. Bu, bizə im-
kan verir ki, Azərbaycan islahat-
lar yolu ilə uğurla getsin. Bu, bizə 
imkan verir ki, öz iqtisadi imkan-
larımızdan istifadə edib, xalqımı-
zın rifah halının yaxşılaşmasına 
yönəlmiş növbəti addımlar atılsın. 
Bu, bizə imkan verir ki, Azərbay-
can xalqı bundan sonra da sülh və 
əmin-amanlıq şəraitində yaşasın.

Azərbaycan Respublikasının Birinci vit-
se-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyeva fevralın 11-
də Bakının Nəsimi rayonundakı 268 nöm-
rəli xüsusi məktəbdə olub, uşaqlarla gö-
rüşüb, şagirdlərin təhsili ilə maraqlanıb.
Məktəbin direktoru Seyfəddin Mustafa-
yev bildirmişdir ki, təhsil ocağı 2017-ci 
il sentyabrın 11-də əsaslı təmirdən sonra 
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifa-
dəyə verilib. Təhsil ocağında əqli və fizi-
ki cəhətdən geri qalmış, psixi inkişafında 
ləngiməsi olan 900 şagird təhsil alır. On-
lardan 220-nə məktəbdə, qalanlarına isə 
evlərində fərdi qaydada dərs keçirilir. Xü-
susi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsi-
li ilə 242 müəllim məşğul olur.
Qeyd edək ki, uşaqlara yüksək qayğı 
göstərən Heydər Əliyev Fondu onların in-
tellektual inkişafı, sağlam vətəndaşlar kimi 
boya-başa çatmaları üçün mühüm tədbir-
lər həyata keçirir. Fond xüsusi qayğıya eh-
tiyacı olan uşaqları da hər zaman diqqət 
mərkəzində saxlayır, müxtəlif aksiyalar 
reallaşdırmaqla onlara sevinc bəxş edir.

Azərbaycan Respublikasının Birinci vit-
se-prezidenti Mehriban Əliyeva fevralın 11-
də Bakının Nəsimi rayonundakı 1 nömrəli 
körpələr evində olub. Körpələr evinin baş 
həkimi əvəzi Simuzər Topçubaşova Birinci 
vitse-prezidentə məlumat verib. Bildirilib 
ki, hazırda burada 3 yaşadək 13 uşaq var.
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliye-
va valideyn himayəsindən məhrum olan 
uşaqlara daim diqqətlə yanaşır, onların 
gələcəkdə fiziki və mənəvi cəhətdən sağ-
lam, dünya görüşlü, bilikli, savadlı yetiş-
məsi üçün mühüm layihələrə imza atır. 
Heydər Əliyev Fondunun prezidentinin 
Nəsimi rayonundakı körpələr evini növ-
bəti dəfə ziyarət etməsi Mehriban xanım 
Əliyevanın buranın sakinlərinə nə dərəcə-
də həssaslıqla yanaşdığını, onlarla mütə-
madi olaraq maraqlandığını bir daha nü-
mayiş etdirir. Mehriban xanım Əliyevanın 
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun 
fəaliyyətində yeni körpələr evi, uşaq bağ-
çalarının inşası, mövcud olanların isə 
yenidən qurulması əsas yer tutur. Bü-
tün bunlar sübut edir ki, Fond gələcəyi-

miz olan uşaqların təlim-tərbiyəsinin ən 
yüksək səviyyədə təşkili istiqamətində 
Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi 
siyasətə mühüm töhfələr verir. 
Heydər Əliyev Fondu valideyn himayə-
sindən məhrum olan uşaqların sosial 
məsələlərinin həlli, sağlamlığının qorun-
ması, bu həssas qrupa daxil olanların 
vətənpərvər, savadlı şəxsiyyət kimi yetiş-
məsi istiqamətində indiyədək bir çox va-
cib layihələr icra edib.

* * * *
Azərbaycan Respublikasının Birinci vit-
se-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyeva fevralın 11-
də Bakının Nərimanov rayonundakı Uşaq 
Psixonevroloji Mərkəzində olub.
Dəfələrlə bu müəssisəyə gələn Mehriban 
xanım Əliyeva tibbi bərpa və təlim-tər-
biyə prosesləri ilə yaxından maraqlanıb, 
mövcud problemlərin həllinə dair tapşı-
rıqlar verib. Bu gün də Mehriban Əliyeva 
burada yaşayan və müalicə olunan, xüsu-
si təhsilə yiyələnən uşaqlar üçün yaradı-
lan şəraitlə maraqlanıb.
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Bu günlərdə «İqtisadiyyat» qə-
zeti redaksiyasında akademik 
Ziyad Səmədzadənin sədrliyi ilə 
növbəti dəyirmi masa keçiril-
mişdir. Həmin dəyirmi masada 
müzakirə olunan məsələləri ol-
duğu kimi sizə təqdim edirik.  
Ziyad Səmədzadə: Hamınızı 

xoş gördük. Biz 
bundan əvvəl 
də iki dəyirmi 
masa keçirmişik. 
Birinci dəyirmi 
masamız rəqəm-
sal iqtisadiyyata, 
ikincisi isə iqti-
sadi potensiala, 

yəni onun müasir səviyyəsi və 
inkişafını zəruri edən amillərə, 
respublikada bu sahədə görülən 
işlərə həsr edilmişdir. 
Bu gün isə dəyirmi masada mü-
zakirə edəcəyimiz mövzu dünya 
iqtisadiyyatı ilə bağlıdır. Təbii ki, 
dünya iqtisadiyyatının dünəni, 
bu günü, sabahı barədə ətraf-
lı fikir söyləmək üçün günlər, 
aylar kifayət etməz. Amma elə 
istiqamətlər, məsələlər var ki, 
onlar haqda müzakirə aparmaq 
çox vacibdir. Bugünkü də yirmi 
masanın ətrafına da çox dəyərli 
insanlar -  iqtisad elmləri dok-
torları, professorlar Dünyamalı 
Vəliyev, Məhiş Əhmədov, Elşən 
Hacızadə, Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetinin “Maliyyə 
və maliyyə institutları” kafedra-
sının dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə 
doktoru Elşad Səmədzadə, Gən-
cə Dövlət Aqrar Universitetinin 
kafedra müdiri, iqtisad üzrə 
fəlsəfə doktoru Asif Həsənov, 
həmin universitetin dissertantı 
Vüqar Vəliyev və “RR GROUP 
OF COMPANIES”-in İdarə heyə-
tinin sədri Rafiq Qarayev toplaş-
mışdır. 
Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya 
iqtisadiyyatı kontekstində necə 
inkişaf edir, xarici əməkdaş-
lıqdan faydalanmaq üçün biz 
nələrə daha çox fikir verməliyik? 
Qloballaşma və milli suverenlik-
lər problemi varmı? Biz  iqtisa-
diyyatımızı tam açıq  etməliyik-
mi? III, IV sənaye  inqilablarının 
ölkə iqtisadiyyatına təsiri necə-
dir? Biz nə kimi sosial-iqtisadi 
nəticələrə hazır olmalıyıq? Dün-
yanı idarə etməyin oyun qayda-
ları milli maraqlara nə dəcədə 
cavab verir? Dünya ölkələri ara-
sında inkişaf səviyyəsinə görə 
fərqlər çox böyükdür.  Bu qədər 
haqsızlıq olmaz. Tox dünya var, 
ac dünya var. Dünya iqtisadiy-
yatında gedən proseslərə oldu-
ğu kimi baxsaq, onları qiymət-
ləndirməsək, düzgün idarəetmə 
üsulları tapmaq mümkün olmaz. 
Əgər aparıcı təşkilatların dedi-
yi kimi hərəkət etsəydik, biz bu 
nailiyyətləri əldə edə bilərdik-
mi?  Qətiyyən yox. Azərbayca-
nın böyük uğurlarının kökündə 
müstəqil  iqtisadi siyasət daya-
nır. 
Suallar çoxdur, təbii ki, onlar 
barədə hər birimizin fikirlə-
ri, baxışları vardır. Amma bir 
məsələ hər birimiz üçün aydın-
dır. Azərbaycan dünyanın bir 
parçasıdır və onun iqtisadi in-
kişafı dünyada gedən proseslər-
dən kənarda deyil, biz özümüzü 
belə qlobal risklərdən qorumalı,  
həm də milli iqtisadiyyatımızın 
keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaş-
dırmaqla dünya sivilizasiya pro-

seslərində iştirak etməliyik. 
İstərdim bu kimi məsələlər barə-
də fikir mübadiləsi aparaq, 2019-
cu ilin əvvəlində keçirilmiş Da-
vos Forumu barədə fikirlərimizi 
bölüşək.  Dəyirmi masanın  ana 
xəttini  ölkəmizin inkişafına xid-
mət edəcək tövsiyələr təşkil edir. 
Dünyamalı müəllim, Siz respub-
likamızın ağsaqqal, tanınmış 
iqtisadçı alimlərindən birisiniz.  
İstərdim ki,  ilk olaraq sizin fikir-
lərinizi eşidək.
Dünyamalı Vəliyev: Hər şeydən 

əvvəl mən sizə 
öz dərin təşək-
kürümü bildi-
rirəm ki, belə bir 
gözəl məclisə 
məni də dəvət 
etmisiniz. Çox 
gözəl insanları 
bir yerə toplamı-

sınız. Ağzınızdan çıxan hər bir 
söz mənim daxilimdə bir kitab 
açdı. Bu, olduqca çox mühüm bir 
başlanğıc, istiqamətdir. 
Bizim qılıncla işimiz yoxdur, 
əlimizdə qələmimiz var. Ondan 
çox  səmərəli  istifadə etmək la-
zımdır. 
İlk öncə onu deyim ki, Amerika 
artıq qloballaşma prosesindən 
bezib və orada antiqloballaşma 
gedir. Bütün bu məsələlərdə 
Amerika qloballaşma tərəfdar-
larını silkələyir. ABŞ belə hesab 
edir ki, bunun böyük əsası var. 
Bir əsas kimi onu  sizin nəzəri-
nizə çatdırmaq istəyirəm ki,  qlo-
bal iqtisadi cinayətlər dünyanı 
bürüyüb gedir və  antiqloballaş-
ma buradan yaranır.  
Ümumdünya miqyasında ən çox 
gəlir transmilli korporasiyalar-
dan əldə edilir ki, onların böyük 
bir hissəsi qlobal cinayətlər he-
sabına baş verir. Bu cinayətlərin 
verdiyi ziyan haqqında heç bir 
ölkədə statistik məlumatlar yox-
dur. 
Qlobal cinayətlər üç qrupa bölü-
nür: 
- iqtisadi cinayətlər; 
- fiziki cinayətlər;
- mənəvi cinayətlər.
ABŞ-da, AFR-də TMK-nın törət-
diyi iqtisadi cinayətkarlığın miq-
yası  100 milyardlarla ölçülür, ölkə 
sərhədlərini keçir. Millətlərarası 
korporasiyaların törətdiyi cinayət-
lər ən çox inkişaf etmiş ölkələrə 
qarşı yönəlmişdir. 
Fiziki ziyan ölüm hallarının art-
masında özünü göstərir. Əksər 
müəssisələrdə texniki təhlükə-
sizlik qaydalarına riayət edilmir, 
tez-tez bədbəxt hadisələr, ətraf 
mühitin çirklənməsi, keyfiyyət-
siz ərzaq məhsulları ilə qida-
lanma baş verir,  bunlar iqtisadi 
siyasətin çox mühüm sahəsidir. 
Mənəvi ziyan insanların döv-
lətə inamının itməsində özünü 
göstərir. Bütün bunlar dünya 
hadisələrinin  gedişini,  xüsusiy-
yətlərini dəyişir.  Bu gün dörd 
ailə ABŞ vasitəsilə bütün dün-
yanı istədikləri kimi idarə edir. 
Ən mühüm vasitə dolların hege-
monluğudur. ABŞ dolları özünün 
daxilində istədiyi kimi istiqamət-
ləndirir. Hansı prezident dollar 
hökmranlığına qarşı çıxırsa, onu 
dərhal aradan götürürlər. Şərqdə 
Qəddafi əmr verdi ki, dollardan 
imtina olunsun. Səddam Hüseyn 
dollara qarşı çıxdı, axırı nə oldu?! 
Bütün dünyada milli valyuta ilə 
hesablama sistemi fəaliyyətdədir.

Ziyad Səmədzadə: Çox sağ olun, 
Dünyamalı müəllim. Olduqca 
önəmli  məsələləri qeyd etdiniz.  
Dünyada baş verən və qarşısı 
alınmayan proseslər davam edir. 
Bir çox ölkələr BMT-dən dəstək 
gözləyir. Təbii ki, TMK-lar barə-
də dünya iqtisadi ədəbiyyatında 
yekdil fikir yoxdur, amma bu, 
həqiqətdir ki, bir o qədər böyük 
olmayan ölkə TMK-nın  fəaliyyə-
tinə özünün milli maraqları baxı-
mından yanaşmalıdır. 
Transmilli şirkətlərin ÜDM-də 
payı artdıqca, ölkə iqtisadiyyatı-
na müdaxilə təhlükəsi də çoxalır. 
Məsələn, hansısa beş şirkət 90 faiz 
investisiya qoyur, sonra isə istə-
dikləri kimi dünyanı idarə edir-
lər. Bu, düzgün deyil.
Məhiş Əhmədov: Həqiqətən, 
bu gün müza-
kirə etdiyimiz 
problem çox 
həyati və əməli 
bir problemdir. 
Azərbaycan həm 
dünya iqtisadiy-
yatına inteqrasi-
ya olunur, həm 
də dünya bazarına qovuşmaq 
yolunda mühüm addımlar atılır. 
Son 10 ildə dünya iqtisadiyyatın-
da dörd mühüm istiqamət mü-
şahidə olunur. Qloballaşmanın 
nəticəsi olaraq liberallaşma baş 
verir,  liberalizmin təsiri altında 
olan ölkələr öz realizminə əsasla-
nan siyasət yeridirlər. Liberaliz-
min təsiri altında dünyanı vahid 
bir mexanizmlə idarə etmək qlo-
ballaşmanın  əsas məqsədidir. 
Azərbaycan xalqının xoşbəxtli-
yi ondadır ki, ulu öndər Heydər 
Əliyev 2002-ci ildə Nyu-Yorkda 
keçirilən tədbirlərdən birində 
demişdir ki, Azərbaycan qlo-
ballaşmanın müsbət və mənfi 
nəticələrini öyrənməlidir, onları 
araşdırmalıdır. Nə varsa onu qə-
bul etsək, nə olar?  
Ulu öndərin və cənab Prezident 
İlham Əliyevin yürütdüyü si-
yasət nəticəsində biz dünyaya 
qoşulub, inkişaf edərək öz milli 
maraqlarımızı qorumuşuq. Belə 
bir söz var. Ölkədə həyata ke-
çirilən bütün iqtisadi sistemin 
formalaşması, bütün sistem də-
yişikliyi prosesi istisna bilməyən 
şəraiti, iqtisadi təhlükəsizliyi 
gözləməli olacaq. Azərbaycanın 
az itki ilə çıxmağının səbəblərin-
dən biri də məhz bundan ibarət-
dir. Dünyamalı müəllim bunları 
çox gözəl qeyd etdi, bu gün deq-
loballaşma gedir. Heç kəs qlobal-
laşmanı birmənalı qəbul etmir. 
Amerika ilə Çin arasında və Ru-
siya ilə Avropa ölkələri arasında 
nələr baş verir? Ölkələrin böyük 
əksəriyyəti Ümumdünya Ticarət 
Təşkilatının prinsiplərini pozur, 
ona əməl etmir. Azərbaycanın 
xoşbəxtliyi bundadır ki, o,  iqti-
sadi artım dalınca qaçmır, ölkə-
nin milli fundamental əsaslarını 
yaradır. Azərbaycan qloballaş-
maya gedərsə, iqtisadi artımının 
sürəti dəyişər. Azərbaycan iqti-
sadiyyatı dünya iqtisadiyyatına 
qovuşanda kəmiyyət  artımından 
keyfiyyət artımına keçir. Neftdən 
alınan gəlir hesabına deyil, qey-
ri-neft əsasında inkişaf edir. 
Azərbaycan sənaye məhəllələ-
ri, sənaye qovşaqları yaradaraq, 
rəqabət qabiliyyətini artırmaq 
üçün siyasət yürüdür.  Milli ma-
raqların mənəvi dəyərlərin qo-

runması qloballaşmanın mənfi 
təsirini minimuma endirmək 
üçün vacibdir. 
Elşən Hacızadə: Dünya iqtisa-
diyyatı müasir 
cəmiyyətin fəa-
liyyətini şərt-
ləndirən, mad-
di təməldə 
müxtəlif millət-
ləri və xalqları 
birləşdirməyə 
imkan verən, 
beynəlxalq əmək bölgüsünə 
əsaslanaraq ayrı-ayrı ölkələrin 
iqtisadi, elmi-texniki, istehsal, 
maliyyə-valyuta və pul-kredit 
əlaqələrini özündə ehtiva edən 
çox funksional bir sistemdir, 
daha qısa ifadə etsək, dünya iq-
tisadiyyatı mürəkkəb sosial-iqti-
sadi sistemdir.
O, elmi-tədqiqat obyekti olaraq, 
digər elmlərlə yanaşı, insan cə-
miyyətinin praktiki tələbatları 
ilə sıx rabitədə meydana gəlib və 
inkişaf edir.
Son onilliklərdə dünya təsər-
rüfatının sosial-iqtisadi siması 
xeyli dəyişmişdir. Dünya sosi-
alist düşərgəsi dağılmış, soyuq 
müharibə sona çatmış, iki sis-
temin rəqabəti bitmiş, bir sıra 
ərazi-təsərrüfat quruluşları yeni 
tərəqqi yoluna qədəm qoyaraq, 
industrial ölkələrin sosial-iqtisa-
di inkişaf səviyyəsinə çatmışlar. 
Baş verən bu hadisələr ölkələr 
və altsistemlər arasında iqtisadi 
qüvvələr konfiqurasiyasını əsaslı 
dəyişmiş, dünya iqtisadiyyatın-
da ikiqütblülüyü praktiki aradan 
qaldırmış və müəyyən qədər bu 
sferada ABŞ-ın hökmranlığına 
yol açmışdır. Bu zaman kəsiyin-
də dünya iqtisadiyyatı nəinki so-
sial, həm də texnoloji cəhətdən 
dəyişmiş, inteqrasiya prosesləri 
daha da dərinləşmişdir.
Qlobal çağırışlara uyğun olaraq, 
hazırda dünya iqtisadiyyatı yeni 
texnoloji dönüş zamanını yaşa-
yır. ETT-nin təsiri altında dünya 
məhsuldar qüvvələrinin keyfiy-
yət dəyişiklikləri baş verir, iqtisa-
di proseslərdə internetin, İKT-nin 
geniş tətbiqi zaman amilinin əhə-
miyyətini azaldır, məhsul isteh-
salının siması və xarakteri dəyi-
şikliklərə uğrayır, dünya istehsalı 
əhali artımını üstələyir, informa-
siya inqilabı yeni mərhələyə qə-
dəm qoyur.
Dünyanın müasir dinamik xüsu-
siyyətləri inkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə baş verən proseslərlə 
daha sıx bağlıdır. Belə ki, son 
iki onillikdə sənaye ölkələri ilə 
inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
iqtisadi inkişaf səviyyələrindəki 
fərq daha da artmışdır. Bu həm 
də Qərbin sənayecə inkişaf etmiş 
ölkələrində inkişafın intensiv ti-
pinin üstünlük əldə etməsi ilə 
bağlıdır.
Qloballaşma proseslərinin dərin-
ləşməsi ilə müşayiət olunan dün-
ya iqtisadiyyatının strukturunda 
və fəaliyyətində baş verən bu 
köklü dəyişikliklərin əsasında 
həm də sahibkarlıq kapitalının 
beynəlxalq yerdəyişməsi daya-
nır. Bu yerdəyişmənin mühüm 
fenomenal nəticəsi olaraq təza-
hür edən TMŞ-lər və TMB-lər 
dünya iqtisadiyyatının struktu-
runu yaradan əsas amillərdən 
biri kimi çıxış edirlər. Onun təsi-
ri ilə xarici ticarətin artımı isteh-
salın artımını xeyli qabaqlayır. 

İstehsal və ticarət isə, öz növbə-
sində, valyuta-kredit münasibət-
lərinin inkişafını üstələyir.
Ziyad Səmədzadə: Qlobal prob-
lemlər getdikcə dərinləşir və  on-
ların həlli istiqamətində atılan 
addımlar, etiraf edək ki, heç də 
həmişə uğurlu olmur. 
Elşən Hacızadə: Bəli. Bir sıra qlo-
bal problemlərin həll edilməmə-
si bəşəriyyəti qaçılmaz məhvə 
apara bilər. Bir çox tədqiqatçı-
lar bəşəriyyət qarşısında duran 
qlobal problemlərin siyahısını 
tərtib etməyə çalışır və müvafiq 
fərqləndirici meyarlar işləyib ha-
zırlayırlar:
- Qlobal kapitalist sisteminin çatış-
mazlıqları; 
- “Bretton-Vuds” sistemi və müasir 
qlobal maliyyə arxitekturası; 
- “Soyuq müharibə” və onun siya-
si-iqtisadi nəticələri;
- İnkişaf etməkdə olan ölkələrin sosi-
al-iqtisadi gerilik problemi;
- Şimal-Cənub - inkişaf etmiş 
ölkələrlə inkişaf etməkdə olanların 
iqtisadi münasibətlər problemi;
-  Qlobal inhisarlar və oliqopoliyalar 
təhlükəsi;
-  İstehlak problemi - qlobal ərzaq 
problemi və ərzaq təhlükəsizliyi 
problemi;
-  Qlobal demoqrafik problem;
- Yoxsulluq və gender problemi;
-  Xammalın tükənməsi problemi;
-  Bəşəriyyətin enerjidaşıyıcılarla tə-
chizatı və enerji təhlükəsizliyi prob-
lemi;
-  Nüvə energetikasının inkişaf problem-
ləri və alternativ enerji mənbələrindən 
istifadə imkanları;
- Təbiət-cəmiyyət arasında qarşılıqlı 
münasibətlər - qlobal ekoloji prob-
lem (ekoloji iqtisadiyyat, dayanıqlı 
inkişaf konsepsiyası - qlobal ekoloji 
problemləri tənzimləyən beynəlxalq 
konvensiyalar);
- Dünya okeanı və ondan istifadənin 
qlobal problemləri (dünya okeanının 
beynəlxalq hüquq rejimi);
- İqtisadiyyatın militarizasiyası - 
qlobal hərbi problem (hərbi-siyasi 
ittifaqlar və hərbi güc nümayişinin 
yeni mərhələsi).
Təbii ki,  burada sadalanan prob-
lemlər, eyni zamanda, qlobal 
problemlərdir, yəni bə şəriy yətin 
inkişafının qlobal problemləri 
bir-birindən ayrı mövcud deyil-
dir. Əksinə, onlar vahid şəkildə və 
qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstə-
rir, bu da həll prosesinə əsaslı şə-
kildə yeni konseptual yanaşmalar 
tələb edir.
Müasir zamanda qlobal prob-
lemlərin həlli yolları üçün iki 
real mövqe vardır. Onlardan bi-
rincisi yüksək inkişaf etmiş döv-
lətlərin mövqeyidir. O, aşağıdakı 
məqamlardan ibarətdir:
 qlobal problemlərin həlli elə 
formalarda olmalıdır ki, inki-
şaf etmiş ölkələrin maraqlarına 
toxunmasın, onların bundan 
maksimum mənfəət əldə etmə-
sinə kömək etsin;
 ehtiyatlarla təminat problemi-
nin həlli başqa ölkələrin xammal 
və enerjidaşıyıcılar ehtiyatları 
hesabına olmalıdır və məhz bu 
yolla inkişaf etmiş ölkələrin iq-
tisadiyyatlarının aqrar-xammal 
kompleksləri üçün əlavə kimi 
onların birtərəfli inkişafını saxla-
maq mümkündür;
 inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 
ərzaq probleminin həlli elə həcm 
və formada ehtiva olunan müva-
fiq yardımlara istinad etməlidir 

ki, onların siyasi strukturlarına 
təzyiq göstərmək imkanı yarat-
sınlar;
 ekoloji problemlər, zəif inkişaf 
etmiş ölkələr də daxil olmaqla, 
bütün bəşəriyyət tərəfindən həll 
olunmalıdır.
Ziyad Səmədzadə: Bu cür yanaş-
malar reallığı əks etdirir. Tox və 
ac dünyanın inkişaf meyillərinin 
son 50 il ərzində təhlili o qədər də 
nikbin nəticələr əks etdirmir. Dün-
yada aclıq, ifrat yoxsulluq hələ də 
geniş vüsət alıb. Bu, o deməkdir 
ki, artıq dünyada  bir qütb hakim 
olmayacaqdır. Yəni, super dövlət-
lər arasında rəqabət mübarizəsi 
dərinləşəcək, dünyanın oyun qay-
dalarında müəyyən dəyişikliklər 
baş verəcək.  Biz də bir iqtisadçı 
olaraq  bu prosesləri izləməliyik. 
Elşən Hacızadə: İkinci mövqe 
bəşəriyyətin texniki və intellek-
tual imkanlarını həyat təminatı 
problemlərinin həllinə yönəlt-
məyi nəzərdə tutan yeni siyasi 
təfəkkürün reallıqlarına əsasla-
nır. Planetimizin bütün xalqla-
rının rəhbər tutmalı olduqları 
meyarlar bütün xalqların maraq-
larının, onların arzu və iradələri-
nin, indiki və gələcək nəsillərin 
tələbatlarının ədalətli və huma-
nist əsaslarla nəzərə alınmasını 
ehtiva edir. 
Qlobal modelləşmədə dönüş nöqtəsi 
Roma Klubunun ümum dünya siste-
minin inkişafının proqnozlaşdırıl-
ması və model ləşdirilməsi ilə bağlı 
genişləndirilən hesabatlarında öz 
əksini tapdı. 
● Urbanizasiya prosesləri və meqa-
polislərin yaranışı;
● Müsəlman dünyasında əhali ar-
tımı və onun dünya iqtisadiyyatına 
təsir effektləri;
Dünya iqtisadiyyatının inkişaf 
perspektivləri ayrı-ayrı təhlil 
bucaqlarından müxtəlif cür qiy-
mətləndirilir. Qloballaşma pro-
sesində yaxın onilliklərdə ABŞ 
və Qərbi Çin mövqelərinin zəif-
ləməsi ehtimalı artır. Bu dövrdə 
inkişaf etməkdə olan ölkələr önə 
keçəcəklər. Xüsusilə iki artan iq-
tisadiyyat - Hindistan və ÇXR 
iqtisadiyyatları böyük önəm ala-
caqdır. 
Elşad Səmədzadə: Elşən müəl-

limin bildirdiyi 
kimi, dünya iq-
tisadiyyatı çox-
funksiyalı və 
mürəkkəb bir 
sistemdir. Onun 
öyrəniləsi tərəfi 
hədsizdir, amma 
hər halda hamı-

mız çalışırıq ki, bu təhlili müəy-
yən sistemə gətirək. Mən çıxışı-
mı “Dünya iqtisadiyyatında əsas 
dəyişikliklər və milli iqtisadiy-
yatlar üçün tövsiyələr” adı ilə 
ümumiləşdirmək istəyirəm.
Böyük coğrafi kəşflərdən sonra 
dünya iqtisadiyyatının inkişafında 
ciddi təkanverici hadisələr texno-
loji inqilablardır. Fikirləri sistem-
li şəkildə ifadə etmək üçün mən 
tərtib etdiyim “Texnoloji inqilab 
dövrlərində dünya iqtisadiyya-
tının təkamülü sxemi”ni diqqəti-
nizə çatdırmaq istəyirəm (Sxem 1, 
səhifə 2-də).
Təbii ki, sxemlə bağlı mübahisə-
li fikirlər də var. Lakin biz əsas 
olaraq bütün qlobal meyillərin 
burada əks olunmasına çalışdıq. 
Sxemdə istifadə etdiyim sırala-
maya uyğun olaraq milli iqti-
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sadiyyatlar, o cümlədən Azər-
baycan üçün faydalı saydığım 
fikirləri bölüşmək istərdim:
1. Biz dördüncü texnoloji inqilab 
dövrünə qədəm qoymuşuq, amma 
bu, o demək deyil ki, təkcə gen mü-
həndisliyinin inkişafı barədə düşün-
məliyik. Ötən texnoloji inqilabla-
rın nəticələrindən bəhrələnməliyik. 
Yəni, kompüter, məişət cihazı, təy-
yarə, pambıq parça (toxuculuq dəz-
gahının vasitəsilə) istehsal edilmə-
lidir. Bu qəbildən sevindirici haldır 
ki, Azərbaycan şirkətinin qurduğu 
sistem əsasında Afrika qitəsində 9 
ölkə təyyarə uçuşlarını təmin edir;
2. Maliyyə resursları real sektora 
istiqamətləndirilməlidir. Məzənnə 
təminatı, hecləmə mexanizmləri ya-
radılmalıdır ki, manatla kredit faiz-
ləri azalsın və vəsait istehsala get-
sin. Milli sərvətin törəmə maliyyə 
alətləri vasitəsilə xaricə axması ilə 
mübarizə gücləndirilməlidir. Maliy-
yə sistemindən kənarda da islahatlar 
davam etdirilməlidir ki, əmtəə isteh-
salı cazibəli olsun;
3.1. Emal sənayesinin və elmtutum-
lu məhsulların istehsalının artırıl-
masına nail olmalıyıq;
3.2. Sevindirici haldır ki, Azərbay-
canda dövlət borcu çox deyil. Lakin 
əhalinin banklara borcu, vaxtı keçmiş 
borcu çoxdur. Bu istiqamətdə vəziy-
yətin yumşaldılması üçün iş apa-
rılmalıdır. Habelə ehtiyatlar və real 
sektora qoyuluşlar arasında səmərəli 
nisbət gözlənilməlidir;
4. Dövlətin öz müstəqilliyini qoru-
ması, lakin müsbət qlobal meyillər-
dən geri qalmamaq üçün transmil-
li korporasiyalarla mü nasibətlərin 
səmərəli şəkildə formalaşması çox 
mühümdür;
5. Azərbaycan Çinlə (Cənub- Şərqi 
Asiya ilə) Avropa arasındakı “Qə-
dim İpək Yolu - Bir kəmər, bir yol 
(BKBY)” layihəsinin önəmli işti-
rakçısıdır. ABŞ prezidentinin sabiq 
milli təhlükəsizlik müşaviri Zbiqnev 
Bzejinski “Böyük şahmat lövhəsi” 
əsərində nəzərdə tuturdu ki, Azər-
baycan Xəzər regionunun açarıdır. 
Davos Qlobal İqtisadi Forumunda 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevə bu layihə-
nin müzakirəsi zamanı göstərilən 

xüsusi diqqət beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən vətənimizin BKBY-də oy-
nadığı rolun əhəmiyyətini bir daha 
təsdiqləyir;
6. Bu gün antiqloballaşma küçə lər-
dən dövlət siyasətinə keçir. Azərbay-
can davamlı inkişafının təmin olun-
ması üçün dərin düşünülmüş siyasət 
yeridir. Bu da əsas dünyəvi qütblərlə 
qurulan münasibətlərdə milli maraq-
larımızın qorunmasına imkan verir. 
Ziyad Səmədzadə: Dövlət sa-
hibkarlığı bütün ölkələrdə var. 
Xüsusi çəki müxtəlifdir. Həmçi-
nin,  çox vaxt səmərəliliyi də yük-
səkdir. İqtisadiyyat təkcə Qərb 
tövsiyələri ilə idarə olunmur. Çin, 
kiçik pələng ölkələr Qərb üsulları 
ilə deyil, Şərqin öz mexanizmləri 
ilə idarə olunurlar. Nəticələr də 
bəllidir. Heydər Əliyevin  Azər-
baycan dövləti,  xalqı qarşısın-
da mühüm xidmətlərindən biri 
odur ki, o, Dövlət Neft şirkətini, 
neft sərvətlərini xaricin  təzyiqlə-
rinə baxmayaraq, özəlləşdirmədi. 
Çünki əks təqdirdə dövlətimizin, 
iqtisadiyyatımızın müstəqilliyi 
olmayacaqdı. Vətənimizi, dövləti-
mizi istəməyənlər bu kimi təklif-
ləri irəli sürürdülər. 
Dünyamalı müəllim, ümumiy-
yətlə, dünya iqtisadiyyatı  idarə 
olunmalıdırmı? 
Dünyamalı Vəliyev: Dünya 
idarə olunurmu? Bəli, idarə olu-
nur. Bunun üçün ayrıca təşkilat 
lazım deyil. Dünyanı hazırda bö-
yük dövlətlər idarə edir. Birinci 
Dünya müharibəsi, İkinci Dünya 
müharibəsi - bu yollarla dünyanı 
özünə tabe etdirmək istəyənlər 
siyasi, iqtisadi üsullarla buna nail 
olurlar: qloballaşma o dövlətin 
xeyrinə olur, kasıblar daha da ka-
sıblaşır. Qloballaşmanı idarə et-
mək hakim ideologiyaya çevrilir. 
Asif Həsənov: Apardığım müşa-
hidələrə əsa sən dünyada iqtisa-
di iqlim dəyişib və ya dünyanın 
psixologiyası pozulub desəm, 
daha uyğun olar. Filosoflar, ta-
rixçilər, siyasətçilər nə qədər 
ictimai proseslərin gedişatının 
qanunauyğunluqlarını tapdıq-
larını israr etsələr də, yenə gedişat 
proqnozlaşdırılmayan is  ti qamət 

götürür. Yəqin 
çoxları belə dü-
şünürdü ki, XXI 
əsrdə siviliza-
siyanın inkişafı 
elə bir səviyyəyə 
gəlib çıxacaq ki, 
insanlar daha 
sivil münasibət-
lərə üstünlük verəcək və intellektin 
güclənməsi sosial rifahı artıracaq. 
Elmi-texniki inkişaf dünyanı 
məst edib, yəni dünya dəyişib. 
Dünyanın sanki mənfi ener-
ji  yükü artıb. İndiki zamanda  
dünya gücləri arzularına  uyğun 
olanları həqiqət kimi qəbul etdir-
məyə çalışırlar.  Onların istifadə 
etdiyi terminlərdən olan “Hu-
manitar yardım” arxasında baş 
verənlər iqtisadi və ya siyasi ma-
raqları həyata keçirmək vasitəsi 
kimi görünür.  Bəşər övladlarının 
bir-birinə olan inamının itməsi 
qlobal mənada dünya iqtisadiy-
yatına təsirsiz ötüşmür. Bütün 
bunlara baxmayaraq,  həyat da-
vam edir...
2018-ci il ərzində dünya iqtisa-
diyyatında müşahidə olunan in-
kişaf meyilləri, parçalanmalar, 
zəifləmələr, geosiyasi fikir ayrı-
lıqlarının gətirib çıxardığı iqti-
sadi itkilər, rəqəmsal valyutanın 
dünya iqtisadi gündəmindəki 
yeri və bu kimi qlobal maliyyə 
dəyişiklikləri diqqəti cəlb edir. 
Demək olar ki, 2018-ci il qlobal 
iqtisadiyyatın dayanıqlılığının 
sınaq ili oldu. 2018-ci il  ərzində 
dünya ticarət müharibələri, fond, 
valyuta və rəqəmsal bazarlarda 
ani yüksəliş və enişlər, Avropa 
Birliyinə qarşı meyillərin çoxal-
ması neft qiymətlərində rekord  
sıçrayış larla müşayiət olundu. 
Bir sözlə, qlobal iqtisadiyyat 
üçün 2018-ci il yeni və  ciddi çə-
tinliklərlə yadda qaldı. 
Çoxşaxəli təhlil metodundan is-
tifadə edərək müasir dünya iq-
tisadiyyatını bu cür  xarakterizə 
edərdim: çox hallarda iqtisadi 
qanunauyğunluqların pozulma-
sı dünya iqtisadiyyatına mənfi 
təsir göstərməkdədir; iqtisadi 
proqnozlar real iqtisadi hadisələr 
nəticəsində özünün təsdiqini 
tapmır; dünya iqtisadiyyatının 
idarə edilməsində sistem tələb-
lərindən daha çox razılaşdırılmış 
qrup qərarları üstünlük təşkil 
etməkdədir; qloballaşma funda-
mental iqtisadi təhsilə və təfək-
kürə təsir göstərir və s.
Mən bir iqtisadçı kimi müasir dün-
yada siyasətin iqtisadi həlləri (im-
kanlardan yararlanmaq) istiqamə-
tini daha işlək mexanizm olaraq 
görürəm. Yəni,  düşünülmüş iqti-
sadi siyasət aparan ölkənin iqtisa-
diyyatının milli maraqları nəzərə 
almaqla dünya iqtisadiyyatına 
inteqrasiyası üçün əlverişli zə-
min yaradır. Yuxarıda qeyd 
edilənlərin davamı olaraq  qeyd 
etmək olar ki,  Azərbaycan dün-
ya iqtisadiyyatında nüfuzu olan 
TMK-larla sıx əməkdaşlıq edir, 
həm Azərbaycan, həm də dün-
ya üçün əhəmiyyət kəsb edən iri 
layihələr həyata keçirir. Hazırda 
Dünya Bankının “Doing Business 
2019” hesabatında Azərbaycanın 
25-ci yeri tutması bu reytinqin ta-
rixində ən müvəffəqiyyətli və ən 
böyük nailiyyətlərindən biri kimi 
qiymətləndirilir.
Ölkəmizdə müxtəlif iqlimə ma-
lik olan regionlar müxtəlif və 
keyfiyyətli məhsulun yetişdi-
rilməsini mümkün hala gətirir. 
Dünyada mövcud olan 11 iqlim 
tipinin 9-u Azərbaycanda möv-
cuddur. Bu müxtəliflik subtro-
pik iqlimdən tundra iqliminə 

qədər uzanır. Bir mövsümdə bir 
dəfədən çox məhsul əldə etmək 
mümkündür. İqlimi kənd təsər-
rüfatı üçün əlverişli olan Azər-
baycanın başlıca kənd təsərrüfatı 
məhsulları buğda, pambıq, tütün, 
çay, zeytun, üzüm, meyvə və 
tərəvəzdir. Ölkənin özünü təmin 
edə biləcək qədər taxıl istehsal 
etmək potensialı vardır. Son il-
lər qeyri-neft sektorunda ölkəyə 
valyuta gətirən məhsullar əsasən 
pomidor, fındıq və xurma olmuş-
dur.  
Təkcə bir faktı qeyd etmək istər-
dim. BMT-nin Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı Təşkilatının hesabla-
malarına görə, Azərbaycan fın-
dıq istehsalı üzrə dünyada dör-
düncü ölkədir. Respublikamızda 
təqribən 35 min ton fındıq isteh-
sal olunur və onun 90 faizi xari-
ci ölkələrə ixrac edilir. İxracımız 
əsasən İtaliya, Rusiya və Alma-
niyayadır. Ümumilikdə, keçən 
il 25-ə yaxın ölkəyə fındıq ixrac 
etmişik. Azərbaycanda şərab və 
şərabçılıq məhsullarının istehsa-
lı 2017-ci ildə 1 milyon dekalitri 
ötüb. Bunun da 375 min dekalit-
ri ixrac edilib. Şərab məhsulları 
Rusiyaya (338 min dekalitr) və 
Çinə (27 min dekalitr) göndərilib.
Azərbaycan şərabının ixracının 
əsas istiqamətləri Rusiya (85 %), 
Çin (7 %) olsa da, Avropa Birliyi, 
Belarus və Qırğızıstan da siya-
hıya daxildir. Ümumiyyətlə isə,  
getdikcə belə ölkələrin sayı artır. 
Ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyi-
nin təmin olunması baxımından 
görüləcək hər bir işin sistemli 
araşdırılması və iqtisadi səmərə-
lilik baxımından qiymətləndiril-
məsi daim gözlənilməlidir. Bu 
istiqamətdə re gional xüsusiyyət-
lər və real imkanlar nəzərə alın-
malıdır.
Ziyad Səmədzadə: Çox maraqlı 
məsələlərə toxundunuz. İqtisa-
di təfəkkür məsələsini də ayrıca 
müzakirə edəcəyik. Tədris, proq-
ramlar, dərsliklər nəinki qlobal 
çağırışlar, həm də milli maraqlar 
baxımından qiymətləndirilməli-
dir. 
Vüqar Vəliyev: Qlobal dünya 

iqtisadiyyatının 
müasir vəziyyə-
ti, Azərbaycanın 
dünya iqtisadiy-
yatında tutduğu 
yer və gələcək is-
tiqamətlər barə-
də bəzi fikirlə-
rimi açıqlamaq 

istərdim. Belə bir deyim var: 
siyasət iqtisadiyyatın kvadrat-
laşmış formasıdır. Dünya iqtisa-
diyyatı dedikdə, dünya əhalisi, 
transmilli korporasiyalar, döv-
lətlər və s. nəzərdə tutulur.
Bəs, dünya əhalisinin dünya iq-
tisadiyyatından gözləntisi nədir? 
Əlbəttə, ilk olaraq çoxluğun göz-
ləntisi olan sosial ədalət. Dünya 
iqtisadiyyatı bu istiqamətdə han-
sı addımlar atır? İnkişaf etmiş iri 
iqtisadiyyatlarda bu məsələ öz 
həllini tapıb. Lakin qeyd edək ki,  
həmin iri dövlətlər öz iqtisadiy-
yatlarını ya birbaşa, ya da  dola-
yı yolla inkişaf etməkdə olan  və 
ya kasıb iqtisadiyyata malik olan 
ölkələrin təbii və digər  sərvətlə-
ri hesabına əldə ediblər. Biz hər 
gün mətbuatda bu və digər Af-
rika və Asiya ölkələrində davam 
edən yoxsulluq, aclıq barədə mə-
lumatlar görürük. Halbuki, hə-
min iri dövlətlərin silahlanmaya 
və müharibələrə çəkdiyi xərclə-
rin cəmi 1-2%-ni bu istiqamətə 
xərcləməklə dünyada aclıq prob-
lemini həll etmək olar. Şükürlər 
olsun ki, hər bir sahədə olduğu 

kimi, Azərbaycan dövləti dünya 
iqtisadiyyatının bir parçası ola-
raq iqtisadiyyatda sosial ədalət 
prinsipini hər zaman önə çəkir. 
Bu gün biz artıq qəti deyə bilirik 
ki, əhalinin rifahı ildən-ilə yaxşı-
laşır, daha  keyfiyyətli tədbirlə-
rin görülməsi üçün proqramlar 
müəyyənləşdirilir.  
Azərbaycanın dünya iqtisadi mü-
nasibətlər zəncirinə verə biləcəyi 
töhfə və bununla yanaşı tutduğu 
yer  dedikdə əvvəlcə aşağıdakılar 
nəzərdə tutulmalıdır.
Təməli 1994-cü ildə qoyulan 
“Əsrin müqaviləsi” nəticəsində 
Azərbaycan dünya iqtisadi siste-
minin bir parçasına çevrildi. Bu 
gün artıq biz diversifikasiyalaşmış 
neft və qaz təminatçısına, eyni za-
manda, Avropanın enerji sekto-
runda ciddi oyunçuya çevrilmişik. 
Tutduğumuz coğrafi mövqe və 
istifadəyə verilən tranzit dəhliz-
ləri. Bu istiqamətdə aparılan işlər 
deməyə əsas verir ki, Azərbay-
can dünya iqtisadiyyatında cid-
di tranzit ölkə kimi mühüm rol 
oynayır. Artıq Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu, İpək yolu vasitəsilə 
Çin və Avropa tranzit xətləri is-
tifadəyə verilib. Bununla yanaşı, 
şimal-cənub dəhlizi Hindistan 
və İran dövlətlərinin Avropa və 
Rusiya bazarlarına çıxışını təmin 
edəcək. TAP və TANAP layihələ-
ri isə gələcəkdə mümkün ola 
biləcək Orta Asiya qazının Av-
ropa bazarlarına çıxışını təmin 
etmək iqtidarındadır.
Ziyad Səmədzadə: Rafiq müəl-
lim, Siz  həm Qarabağ döyüşlə-
rinin fəal iştirakçısı, həm də ba-
carıqlı iş adamısınız. Ona görə 
sizin fikirləriniz də bizim üçün  
çox maraqlıdır.
Rafiq Qarayev: Bu gün biz elm-
lə iqtisadi gücü 
birləşdirməliyik. 
S a h i b k a r l ı ğ ı n 
inkişafı üçün 
ölkədə böyük iş-
lər görülür. Mən 
xatırlayıram ulu 
öndər Heydər 
Əliyev ölkədə 
sa hibkarlığın inkişafı üçün hü-
quqi bazanı formalaşdırdı, onla-
ra hər cür dəstək göstərdi. Prezi-
dent İlham Əliyev də bu siyasəti 
uğurla  davam etdirir, onların fəa-
liyyətinə müdaxilələrin olmama-
sı üçün  konkret tədbirlər görür. 
Razılıq hissi ilə qeyd etməliyəm 
ki, regionlarda sahibkarların in-
frastruktur layihələrində iştirakı 
artır. Bununla belə  sahibkarlığın 
inkişafı üçün  imkanlardan daha 
səmərəli istifadə  etməklə bağlı bir 
sıra  məsələlər diqqət mərkəzin-
də olmalıdır. Dünya iqtisadiyyatı 
rəqabəti, mübarizəni artıran bir 
siyasətdir.  Güclülər qalib gəlir, 
zəiflər daha da zəifləyir, ağır və-
ziyyətə düşürlər. Bu barədə çoxlu 
misallar çəkmək olar. Azərbayca-
nın coğrafi mövqeyi elədir ki, bu 
amil hesabına iqtisadiyyatını daha 
sürətlə inkişaf etdirə bilər. Dövlət  
başçısı bu şansdan istifadə etmək 
üçün böyük işlər  görür.  
Kiçik sahibkarlar bəzən haqsız 
rəqabətlə üzləşirlər. Supermar-
ketlərin yerləşdirilməsi, onların 
yerli məhsullarla təmin edilmə-
sində problemlər var. Araşdır-
malar göstərir ki, bir supermar-
ketin istifadəyə verilməsi ətrafda 
olan  çoxsaylı kiçik, xırda  sahi-
bkarlığı, demək olar ki, sıradan 
çıxarır. Burada güclünün gücsüz 
üzərində qələbə çalması üçün 
mübarizə gedir. Orta  sahibkar-
lıq, kiçik, xırda sahibkarlıq üçün 
problemlər yaranır. Mənə elə 
gəlir ki, bu  barədə düşünməyə 

dəyər. Azərbaycan müstəqil 
dövlətdir. Biz də sahibkar olaraq 
dövlətimizin, onun iqtisadiyya-
tının daha da güclənməsi üçün 
əlimizdən gələni edəcəyik. Biz 
niyə  iri marketləri kənd yerlə-
rində cəmləşdiririk? Müvafiq 
qurumlar bu məsələyə fikir ver-
məlidirlər. 
Bankların sahibkarlara verdiyi 
kredit faizləri yüksəkdir, real sek-
tora aşağı faizlərlə kredit  verilmə-
lidir. Elə  məsələlər var ki, onlar 
daim diqqət mərkəzində olmalı-
dır. Kəndlinin əlində olan məhsu-
lu sata bilməsi üçün hər cür şərait 
yaradılmalıdır. Kəndlilərə  ixtisas-
laşmada kömək, dəstək göstəril-
məlidir. Bir misal çəkim. Bir il so-
ğan bol olur, sonrakı il, məsələn, 
kartof və ya noxud. 
Növbəti illərdə vəziyyət tam də-
yişir, bu və ya digər məhsulun 
qiyməti aşağı düşür. İstehsalçı çə-
tin vəziyyətə düşür.  Nə etməli? 
Bazarı  ətraflı təhlil etmək və töv-
siyələr  hazırlamaq lazımdır. Ye-
kun olaraq onu demək istəyirəm 
ki, dövlətimiz güclüdür, onu 
daha  güclü etmək üçün sahibkar-
lığa hər cür şərait yaradılmalıdır.
Ziyad Səmədzadə: Çox sağ olun. 
Burada çox dəyərli fikirlər səs-
ləndirildi. Orta təbəqə zəifdir. 
Sistemli yanaşma tələb edilir. 
Daha irimiqyaslı hədəflər qo-
yulmalıdır. Dünyada, regionda 
ixracla mövqeyimizi yaxşılaşdır-
malıyıq. İsteh salın ixtisaslaşma-
sında komp leks amillər nəzərə 
alınmalıdır. Hər bir  rayonun 
ixrac imkanları müəyyənləşdi-
rilməlidir. Dünya iqtisadiyyatı 
ilə bağlı fikirlərə aşağıdakıları da 
əlavə etmək  istərdim.
“Gələcək necə olacaq?” problemi 
ilə bağlı Con  Hecbittin tədqiqat-
ları çox maraqlıdır. Onun 1982-
ci ildə nəşr olunmuş “Meqame-
yillər” (meqameyillər müəyyən 
dövr ərzində baş verən əsas də-
yişikliklərin miqyası və xarak-
terini ifadə edir) adlı kitabında 
80-ci illərdə dünyada əsaslı pro-
seslərin baş verəcəyi göstəril-
mişdir. Azərbaycanın dünya in-
teqrasiyasına qovuşması prosesi 
ilk növbədə milli dövlət məna-
felərinin qorunması vəzifələri 
ilə əlaqələndirilməlidir. Təbii ki, 
ildən-ilə ölkənin əsaslandırılmış 
inkişaf strategiyası, iqtisadi isla-
hatların dərinləşməsi, iqtisadiy-
yatda müsbət meyillərin güc-
lənməsi, ölkəmizin  xarici ticarət 
dövriyyəsi və tədiyyə balansının 
göstəricilərinin daha da yaxşılaş-
ması ilə müşayiət olunacaqdır. Mi-
sal üçün, əgər 30 il bundan əvvəl 
biz Beynəlxalq Valyuta Fondun-
dan kredit almaq istəyəndə çox 
çətinliklərlə üzləşirdiksə, bu gün 
bizim o  kreditlərə ehtiyacımız yox-
dur. Azərbaycan artıq borc alan 
ölkədən borc verən ölkəyə çevrilib. 
Milli dövlət mənafelərini rəhbər 
tutmaqla alimlərimiz, mütəxəs-
sislərimiz Azərbaycan və Avropa, 
Azərbaycan və Şərq, Azərbaycan 
və Amerika, Azərbaycan və Rusi-
ya, Azərbaycan və Qafqaz, Azər-
baycan  və Türk dünyası və s. ilə 
bağlı strateji əhəmiyyət kəsb edən 
məsələləri araşdırmalıdır və bütün 
bunlar da  müstəqillik illərində bö-
yük sınaqlardan keçmiş inkişafın 
Azərbaycan modelinin reallaşması 
prosesində qlobal risklərin, çağı-
rışların milli maraqlar baxımın-
dan qiymətləndirilməsini təmin 
edəcəkdir. Ölkəmizin dinamik 
inkişafı onun əhalisinin firavan 
yaşaması imkanlarını əhəmiyyətli 
dərəcədə genişləndirəcəkdir.
Bir daha hamınıza dəyərli fikir-
lərinizə görə təşəkkür edirəm.

 

 

 

 

 

 
 

2.  Dünya iqtisadiyyatı dəyişir və 2 hissəyə bölünür. 
Bu bölgünü C.M.Keyns təklif edib.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

5. Dünya iqtisadiyyatının  ağırlıq mərkəzi dəyişir.  
Dünya ÜDM-inin 33,3%-i Asiyanın, 32,7%-i Amerikanın payına düşür.

6. Dünya iqtisadiyyatında hakim fikir dəyişir. 

Maliyyə sektoru. Dünya 
iqtisadiyyatının 96-97%-i. 

Həcmi 2 kvadrilyondan çox.

Sənayedə emal, maşınqayırma və kimya 
sənayesinin ümumi payda xüsusi çəkisi 
artır, hasilat sənayesinin xüsusi çəkisi 

azalır. Kapital və materialtutumlu
məhsulların istehsalı azalır, elmtutumlu 

məhsulların istehsalı artır. 
Məs., elektronika

Törəmə maliyyə
alətləri bazarı 

kəskin böyüyür. 
Həcmi 1 kvadrilyon 

$-ı üstələyir.

Borclarartır.
“Fitch Ratings”ə

görə təkcə
dövlət borcları 
66 trilyon $-a

çatıb.

Dayanıqlığa kömək üçün Mərkəzi
Banklar və Ümummilli Rifah

Fondlarının ehtiyatları artır. ÜRF 
ehtiyatları 8,1 trl. çatıb. Bundan 
4,4 trl. $-ı  neft-qaz mənşəli, 3,7
trl. $-ı  digər mənşəli fondların

vəsaitidir.

4. Dünya iqtisadiyyatının idarə olunması dəyişir. 

Real sektor. Dünya 
iqtisadiyyatının 3-4%-i. Həcmi 
74,2 trl. $ (Dünya Bankı-2017)

Dünya iqtisadiyyatının idarə olunmasında transmilli korporasiyaların rolu artır. 
Dünya sənaye istehsalının 50%-i, beynəlxalq ticarətin 70%-i TMK-ların payına

düşür. Dünyanın 100 iri iqtisadiyyatının 52-si TMK, 48-i dövlətdir.

Qloballaşma və antiqloballaşma arasında (regionlaşma) 
mübarizə güclənir

Sərmayələr Cənub-Şərqi Asiyaya yönəlir. 

1. Texnoloji inqilablar

I.Texnoloji inqilab.
XVII əsrin sonu -

XIX əsrin 1-ci qərinəsi.
Buxar maşını və toxu-
culuq dəzgahının kəşfi

II. Texnoloji  inqilab.
XIX əsrin sonu - XX əsrin 60-cı illərinədək. 

Elektrik, daxili yanma mühərriki, 
avtomobil, təyyarə, məişət cihazları, istilik-

soyutma sisteminin kəşfi. Amerika alimi 
Robert Qordona görə əmək məhsuldarlığı
və rifahı ən çox artıran texnoloji inqilabdır

III. Texnoloji  inqilab.
XX əsrin 60-cı illəri-

XX əsrin əvvəli.
Müasir kompüter, robot 

və internetin kəşfi.
Əmək məhsuldarlığın-
dan çox rahatlığı artırıb

IV. Texnoloji inqilab.
XX əsrin əvvəli

Gen mühəndisliyi və
3D çap maşınları kəşfi.

Məşğulluğun struk-
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Azərbaycanda pul bazası 
fevralın 1-nə 8 milyard 709,2 
milyon manat olub.
Mərkəzi Bankdan verilən 
məlumata görə, bu rəqəm 
ötən ayın 1-i ilə müqayisədə 
836,5 milyon manat azdır. 
Son bir ildə isə pul bazası 
52,4 milyon manat azalıb.

Bu ilin yanvarında pərakəndə 
ticarət şəbəkəsində satılmış 
məhsulların dəyəri əvvəlki 
ilin eyni ayının səviyyəsini 
müqayisəli qiymətlərlə 2,7 
faiz üstələyərək 2,9 milyard 
manata bərabər olub.
Dövlət Statistika Komitəsin-
dən bildirilib ki, ticarət döv-
riyyəsinin 1,5 milyard mana-
tını ərzaq məhsulları, içkilər 
və tütün məmulatları, 1,4 
milyard manatını qeyri-ər-
zaq məhsulları təşkil edib. 
Satılan məhsulların dəyəri 
ötən ilin yanvarına nisbətən 
real ifadədə müvafiq olaraq 
2,4 faiz və 3,1 faiz artıb.
Yanvarda alıcıların son is-
tehlak məqsədilə aldıqları 
mallara xərclədiyi vəsaitin 
44,3 faizi ərzaq məhsulları-
nın, 5,9 faizi içkilər və tütün 
məmulatlarının, 17,6 faizi 
toxuculuq məhsulları, geyim 
və ayaqqabıların, 6,1 faizi 
elektrik malları və mebellə-
rin, 5,7 faizi avtomobil yana-
cağının, 1,3 faizi əczaçılıq və 

tibbi malların, 0,7 faizi kom-
püterlər, telekommunikasiya 
avadanlıqları və çap məh-
sullarının, 18,4 faizi isə digər 
qeyri-ərzaq məhsullarının 
alınmasına sərf olunub.
Hesabat ayında istehlak 
məhsullarının dəyər ifadə-
sində 19 faizi ticarət müəs-
sisələri, 50,4 faizi fərdi sahi-
bkarlar tərəfindən, 30,6 faizi 
isə bazar və yarmarkalarda 
satılıb. Ötən ilin yanvar ayı 
ilə müqayisədə pərakəndə 
ticarət dövriyyəsi real ifadə-
də müəssisələr üzrə 31,4 faiz 

artıb, fərdi sahibkarlar üzrə 
0,5 faiz, bazar və yarmarka-
larda 5 faiz azalıb.
Cari ilin yanvarında əhali-
nin bir nəfərinə düşən orta 
pərakəndə ticarət dövriyyə-
si 293,8 manat və ya əvvəlki 
ilin müvafiq ayının göstə-
ricisindən nominal ifadədə 
8,1 manat çox olub. Ticarət 
şəbəkəsində bir ölkə sakini 
orta hesabla ay ərzində 147,6 
manatlıq ərzaq məhsulları, 
içkilər və tütün məmulatları, 
146,2 manatlıq qeyri-ərzaq 
məhsulları alıb.

Fevralın 13-də Bakıda Hasilat Sə-
nayesində Şəffaflıq (HSŞ) üzrə 
Komissiya, Asiya İnkişaf Bankı və 
“Azərbaycanın hasilat sənayesin-
də benefisiar sahiblik məlumatla-
rının açıqlanması üzrə Yol Xəritə-
sinin tətbiqinə dəstək” layihəsini 
icra edən yerli və xarici məsləhət-
çilərin birgə təşkilatçılığı ilə layihə 
üzrə ilk plenar iclas keçirilib.
Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə 
Komissiyanın sədri, Dövlət Neft 
Fondunun (ARDNF) icraçı direk-
toru Şahmar Mövsümov Azər-
baycanın Mədən Hasilatı üzrə 
Şəffaflıq Təşəbbüsünə (MHŞT) qo-
şulduğu müddətdə bir çox ilklərə 
imza atan ölkələrdən olduğunu 
deyib. Bildirib ki, Azərbaycan hasi-
lat sənayesində ən yüksək şəffaflığı 
təşviq edən, beynəlxalq təşəbbüslə-
ri dəstəkləyən və 2003-cü ildə MH-
ŞT-yə ilk qoşulan, 2005-ci ildə dün-
yada MHŞT üzrə hesabatı ilk çap 
edən və 2009-cu ildə Tamhüquqlu 
üzv statusunu əldə etmiş ilk ölkə 
olub: "İlk gündən Azərbaycan hö-
kuməti MHŞT-nin prinsip və stan-

dartlarına bütünlüklə əməl edib və 
Təşəbbüsün uğurlu tətbiqi üçün 
əlverişli mühiti yaratmaq istiqamə-
tində bütün zəruri addımları atıb. 
Ölkəmiz Təşəbbüsün daha uğurlu 
tətbiqi məqsədilə MHŞT sahəsində 
çoxtərəfli səyləri bir araya gətir-
məklə hər bir MHŞT hesabatında 
yeniliklərin tətbiqinə və inkişafa 
nail olub. Ümumilikdə, 2003-2015-
ci illər ərzində Azərbaycan 20 
MHŞT hesabatı açıqlayıb. Lakin 
2017-ci ilin martında Azərbayca-
nın MHŞT üzrə fəaliyyəti ədalətsiz 
şəkildə dayandırılıb, ölkəmiz MH-
ŞT-ni rəsmi şəkildə tərk edib".

O qeyd edib ki, bu prosesin da-
vamlılığını təmin etmək məqsədilə 
2017-ci ilin aprelində Prezident 
İlham Əliyevin “Hasilat sənaye-
sində şəffaflığın və hesabatlılığın 
artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında” Fərmanı ilə Azərbay-
canda Hasilat Sənayesində Şəffaf-
lıq üzrə Komissiya yaradılıb. 
Asiya İnkişaf Bankının Bakı ofisi-
nin rəhbəri Nəriman Mannapbe-
kov isə Azərbaycanın MHŞT-dəki 
fəaliyyəti və bu Təşəbbüsdən çıx-
ması prosesindən danışıb.
Sonra layihə üzrə sorğunun nəticələ-
ri açıqlanıb, müzakirələr aparılıb.

Cari ilin yanvarında 
Dövlət Gömrük Komitəsi 
tərəfindən dövlət büdcəsinə 
daxilolmalar 329 milyon 645 
min manat olub.
Komitədən bildirilib ki, 
ötən ay gömrük rüsumları 
üzrə dövlət büdcəsinə 

daxilolmalar 76 milyon 480 
min manat, əlavə dəyər 
vergisi üzrə 233 milyon 48 
min manat, aksizlər üzrə 16 
milyon 862 min manat, yol 
vergisi üzrə isə 3 milyon 
254 min manat təşkil edib.

Azərbaycanda xidmət, tikinti, nəq-
liyyat, sənaye, ticarət, rabitə, bank 
və sığorta sahələrində 130-dək Ni-
derland şirkəti qeydiyyatdan keçib.
İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildirilib ki, bu barə-
də iqtisadiyyat naziri Şahin Mus-
tafayev ölkəmizdə səfərdə olan 
Niderland Krallığı Senatının sabiq 
sədri, Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasının fəxri sədri, Ni-
derland-Azərbaycan Dostluq Qru-
punun sədri Rene Van der Linden 
ilə görüşdə deyib.
R.Lindenin Azərbaycan-Nider land 
əlaqələrinin inkişafına töh fələr 
verdiyini vurğulayan iqti sadiyyat 
naziri iki ölkənin iqtisa di-ticarət 
əlaqələrinin genişləndiyini, qarşı-
lıqlı səfərlərin əhəmiyyətini diq-
qətə çatdırıb. Görüşdə ölkələrimizin 
kənd təsərrüfatı, sənaye, kimya, eko-
logiya və sair sahələrdə əməkdaşlıq 
etdiyi, ötən il ticarət dövriyyəsinin 
artdığı, iqtisadi əlaqələrin genişlən-
məsində biznes forumların, işgüzar 

görüşlərin rolu qeyd edilib.  
Bildirilib ki, Azərbaycanın artan 
tranzit imkanları, bu sahədə real-
laşdırılan mühüm layihələr - Şi-
mal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu, Beynəlxalq Dəniz Ticarət Li-
manı, beynəlxalq hava limanları 
tranzit-logistika əməkdaşlığının 
inkişafı üçün geniş imkanlar yara-
dır. Azərbaycanda viza rejiminin 

sadələşdirilməsi və elektron viza-
nın tətbiqi ölkəyə gələn turistlərin 
sayını daha da artırıb. Təkcə ötən il 
Niderlanddan Azərbaycana gələn 
turistlərin sayı 2017-ci ilə nisbətən 
26,6 faiz artıb.
Görüşdə Azərbaycan-Niderland 
iqtisadi əlaqələrinin genişləndi-
rilməsi, qarşılıqlı maraq doğuran 
digər məsələlərlə bağlı fikir müba-
diləsi aparılıb.

Yanvarda Neft İxrac Edən 
Ölkələr Təşkilatı (OPEC) 
üzrə gündəlik xam neft 
istehsalı azalıb.
Bu barədə OPEC-in aylıq 
hesabatında deyilir. Bil-
dirilir ki, OPEC üzrə neft 
hasilatı yanvarda ötən ilin 
dekabr ayı ilə müqayisədə 
797 min barrel azalaraq 
sutkada 30 milyon 810 min 
barrel olub. OPEC-in dünya 

neft hasilatındakı payı isə 
əvvəlki aya görə 0,5 faiz 
düşərək 31 faiz təşkil edib.
Ötən ay OPEC-ə üzv 
ölkələrdən neft istehsalını 
ən çox Nigeriya və Ekvatori-
al Qvineya artırıb. 
Nigeriyada sutkalıq hasi-
lat 52 min barrel çoxalaraq 
1 milyon 792 min barrelə 
çatıb. Ekvatorial Qvineya-
da gündəlik istehsalı isə 8 

min barrel artaraq 117 min 
barrel olub.
Yanvarda kartelə üzv 
ölkələrdə neft istehsalı ən 
çox Səudiyyə Ərəbistanı, 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
(BƏƏ) və Küveytdə azalıb. 
Səudiyyə Ərəbistanının 
gündəlik hasilatı 350 min 
barrel azalaraq 10 milyon 
213 min barrelə düşüb. 
BƏƏ-nin neft istehsalı 146 
min barrel geriləyərək sut-
kada 3 milyon 78 min barrel 
təşkil edib. Küveytdə hasi-
lat 90 min barrel azalaraq 
2 milyon 710 min barrelə 
düşüb.
Keçən ay dünyada 19 qaz-
ma qurğusu fəaliyyətə 
başlayıb və ümumilikdə 
qurğuların sayı 2 min 420-
yə çatıb. Həmin qurğuların 
569-u OPEC-ə üzv ölkələr-
dədir.

 “McKinsey Global Institute” eks-
pertlərinin apardığı tədqiqat nəti-
cəsində məlum olub ki, iqtisadiy-
yatın az qala bütün sahələrində 
qlobal ticarətin intensivliyi, yəni 
ixrac üçün istehsal edilən əmtəə-
nin payı azalmaqdadır.
“Kommersant” nəşrinə istinadla 
xəbər verilir ki, bu göstərici 2007-
ci ildə 28,1 faiz, 2017-ci ildə isə 
cəmi 22,5 faiz olub. Ticarətin ar-
tım sürəti də azalıb: 1990-2007-ci 
illərdə bu artım dünya üzrə ÜDM-
in artımından 2,1 dəfə sürətli ol-
duğu halda, 2011-ci ildə cəmi 1,1 
dəfə sürətli olub. Satılan malların 
nisbi payı yüksək olan ən mürək-
kəb sahələrdə ticarətin intensivliyi 
daha sürətlə azalır.
Xidmətlərin və informasiya axın-
larının rolu getdikcə artır. Lakin 
pullu xidmət sahələrində yaradı-
lan əlavə dəyəri ənənəvi statistik 
üsullarla ölçmək çətindir. Rəsmi 

məlumatlara görə, xidmətlərin pa-
yına düşən dövriyyənin həcmi 5,1 
trilyon dollar olduğu halda, malla-
rın payına düşən dövriyyə həcmi 
17,3 trilyon dollara bərabərdir.
Lakin şirkətin ekspertlərinin he-
sablamalarına görə, xidmətlərin 
payı daha yüksəkdir. Məsələ bu-
rasındadır ki, transmilli şirkətlə-
rin bölmələri arasında göstərilən 
xidmətlər, habelə pulsuz rəqəm-
sal xidmətlər tam həcmdə hesaba 
alınmır. Bundan əlavə, bəzi sektor-
larda, o cümlədən informasiya-te-
lekommunikasiya, biznes xid-

mətləri və intellektual mülkiyyət 
sahələrində dövriyyə əmtəə satışı 
ilə müqayisədə 2,3 dəfə sürətlə baş 
verir. 2017-ci ildə xidmətlər üzrə 
artım 3,9 faiz, mallar üzrə artım isə 
cəmi 2,4 faiz olub.
Gələcəkdə əmtəə və xidmətlər 
arasında həddin aradan qalxması 
davam edəcək, əməktutumlu is-
tehsalatlar kapitaltutumlu isteh-
salatlarla əvəz ediləcək. Elmi-tə-
dqiqat və təcrübi konstruktor 
işləri, habelə qeyri-maddi aktivlər 
üçün xərclər 2000-ci ildəki 5,4 fa-
izə qarşı 2016-cı ildə 13,1 faiz təşkil 
edib. Maşınqayırmada bu xərclər 
36 faiz, əczaçılıq sahəsində isə 80 
faiz olub.
Onu da qeyd edək ki, əməkhaqqı-
nın aşağı olması səbəbindən ya-
ranan qiymət arbitrajı, yəni daha 
ucuz malların alınması əmtəə döv-
riyyəsinin cəmi 18 faizini əhatə 
edir.
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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

Ölkəmiz innovasiya iqtisadiy-
yatına keçid strategiyasının re-
allaşdırılması ərəfəsində oldu-
ğundan yeni-yeni layihələrin 
həyata keçirilməsinə geniş mey-
dan veriləcəkdir. Layihələrin 
həyata keçirilməsində ən vacib 
problem layihənin qiymətləndi-
rilməsidir. Bu məqsədlə layihə 
ekspertizadan keçirilir. Layihə-
nin ekspertizası isə onun həyata 
keçirilməsi üzrə qərar qəbul et-
məyi təmin edir. Burada buraxı-
lan cüzi səhv çox böyük itkilərə 
səbəb ola bilər. Bu məsələləri 
açıqlamağı Sumqayıt Dövlət 
Universitetinin Biznesin təşkili 
və menecment kafedrasının do-
senti, Türk Dünyası Araşdırma-
ları Uluslararası Elmlər Aka-
demiyasının akademiki Albert 
Tağıyevdən xahiş etdik. 
- Albert müəllim, mövzumuz 
innovasiya layihələri ilə bağlı 
olduğundan istərdik innovasi-
ya layihəsi barədə yığcam mə-
lumat verəsiniz.
- Bəri başdan qeyd edək ki, la-
yihələr əsas təyinatına görə in-
novasiya layihəsi, investisiya 
layihəsi, biznes layihəsi kimi 
adlandırılır. Hər bir layihədə 
yenilik ideyası olduğundan o, 
innovasiya layihəsi, layihənin 
həyata keçirilməsinə investi-
siya tələb edildiyindən o, eyni 
zamanda, investisiya layihə-
si adlandırılır. Sahibkarlıq la-
yihələrinin həyata keçirilmə-
sində əsas məqsəd sahibkarlıq 
mənfəətinin qazanılması oldu-
ğundan o, həmçinin biznes la-
yihə adlandırılır. 
Layihənin adlarında olan bu 
müxtəlifliyə baxmayaraq, on-
ların işlənilməsi və idarə edil-
məsi eyni qaydalarla aparılır. 
İri layihələri hazırlamaq və 
idarə etmək üçün müəssisələr-
də müvəqqəti qurum, məsələn, 
layihə komandası yaradılır. La-
yihə komandasının əsas üzvləri 
müəssisənin aparıcı mütəxəs-
sisləri olur. Kənar təşkilatlar-
dan da buraya üzv qəbul oluna 
bilər. Layihə işi başa çatdıqdan 
sonra bu qurum ləğv edilir. 
Sual: Layihə və onun hazırlan-
ması barədə nə deyə bilərsiniz?
İstənilən yeniliyin həyata keçi-
rilməsi üçün onun layihəsi ha-

zırlanmalıdır. Layihənin möv-
cud olmasının ən əsas şərti isə 
yeni ideyanın olmasıdır. İdeya  
özü-özlüyündə yenilikşünaslıq 
xüsusiyyəti kəsb edən irəli sü-
rülmüş müəyyən fikirdir. La-
yihə dedikdə ideyanın həyata 
keçirilməsinin sənədləşdirilmə-
si nəzərdə tutulur. 
Layihənin hazırlanması müxtə-
lif mərhələlərdən keçir. Bunlar 
yenilik ideyasının formalaşdı-
rılması; layihənin təsviri (iden-
tifikasiyası); layihənin işlənil-
məsi; layihənin ekspertizadan 
keçirilməsi; layihənin həyata 
keçirilməsi; alınmış innovasiya 
məhsulunun bazara çıxarılma-
sı və satılmasıdır. Son zaman-
lar sonuncu mərhələ ideyanın 
maddiləşdirilməsi, yaxud da 
kapitallaşdırılması adlanır. 
Bu mərhələlərin içərisində ən 
məsuliyyətli iş layihənin eks-
pertdən keçirilməsidir. Azər-
baycanda texnoparklara qə-
bul ediləcək təsərrüfatçılıq 
subyektlərinin seçiminin zəruri 
şərti onların fəaliyyətinin yük-
sək texnologiyalar əsasında 
olması və elmtutumlu məhsul 
istehsal etmələridir. 
- Layihənin ekspertdən keçi-
rilməsi (ekspertizası) barədə 
nə deyə bilərsiniz?
Layihə ekspertdən keçirilərkən 
o, aşağıdakı istiqamətlərdə təh-
lil edilir:
- layihə tətbiq ediləcək müəssisə-
nin mənsub olduğu sahədə vəziy-
yətinin təhlili;
- layihənin kommersiya cəhət-
dən yerinə yetirilə bilən olması-
nın təhlili;
- layihənin texniki-texnoloji cə-
hətdən yerinə yetirilə bilən olma-
sının təhlili;
- layihənin iqtisadi və maliyyə 
təhlili;
- layihənin ekoloji təhlili;
- layihə ilə bağlı risklərin təhlili;
- layihənin institusional təhlili.
Layihə tətbiq ediləcək müəs-
sisənin mənsub olduğu sahədə 
tutduğu yeri müəyyən etmək 
üçün aparılan təhlil iki meyara 
əsaslanır: müəssisənin sahədə 
tutduğu səviyyə və rəqabətlilik 
qabiliyyəti.
Müəssisənin mənsub olduğu 
sahədə tutduğu səviyyəsi: emb-

rional (yeni yaranacaq); inkişaf 
edən; yetkin; tənəzzülə gedən 
vəziyyətlərdən birinə aid edilir. 
Müəssisənin sahədə rəqabətlilik 
səviyyəsinə görə tutduğu yer: 
hökmranlıq edən; güclü; əlve-
rişli; qeyri-dayanıqlı; zəif kimi 
səviyyələrdən birinə aid edilir.
Müəssisənin sahədə tutduğu 
yerə və rəqabətlilik səviyyəsinə 
uyğun olaraq matris qurulur. 
Bu, strateji matris adlanır və 
ölçüsü 5×4-dür. Tədqiq edilən 
müəssisənin vəziyyəti bu matri-
sin bir elementinə uygun gəlir. 
Məsələn, a13 elementinə uyğun 
gələn vəziyyət onu göstərir ki, 
müəssisə sahədə hökmranlıq 
edir və yetkinlik səviyyəsində-
dir. Strateji matris əsasında la-
yihənin tətbiq ediləcəyi müəs-
sisənin sahədə vəziyyətinə 
əsaslanaraq qərar qəbul edilir. 
Bəzi hallarda bu təhlillə yanaşı, 
layihə tətbiq olunacaq müəs-
sisənin sahədə rəqabətlilik qa-
biliyyəti sahənin orta səviyyəli 
müəssisəsilə müqayisə edilir və 
müvafiq qərar qəbul edilir. Bu 
göstəricilər mütəxəssislər tərə-
findən müəyyən edilir və bal 
sistemi ilə qiymətləndirilir. La-
yihə tətbiq ediləcək müəssisə-
nin göstəricilərinin ballarının 
toplanılması nəticəsində alınan 
yekun bal sahənin orta səviyyə-
li müəssisəsinin müvafiq yekun 
balı ilə müqayisə edilir və əgər, 
müəssisənin topladığı bal orta 
səviyyəli müəssisənin balından 
aşağı olarsa, layihənin həyata 
keçirilməsinin məqsəduyğun 
olmaması qərarı qəbul edilir. 
Layihənin iqtisadi, maliy-
yə, ekoloji və risk səviyyəsinin 

təhlili layihə üçün hazırlanmış 
biznes-planda əhatə edilir. Biz-
nes-plan haqqında vaxtı ilə geniş 
məlumat verdiyimizdən, onlar 
barədə söhbət açmayacağıq. Yeri 
gəlmişkən, qeyd edək ki, müəs-
sisənin biznes planı təkcə layihə 
tətbiq edildikdə deyil, həmişə 
qarşıdakı 3 il üçün hazırlanma-
lıdır. Eləcə də, müəssisənin - 
Güclü-Zəif-İmkanlar-Təhlükələr 
(GZİT) təhlili müəssisədə mütə-
madi olaraq hazırlanmalıdır. 
Müəssisədə müəyyən dəyişiklik-
lər aparıldıqda, o cümlədən inno-
vasiya layihəsi tətbiq edildikdə 
bunlar nəzərə alınmalıdır.
Layihənin kommersiya cəhətdən 
yerinə yetirilə bilən olması mü-
vafiq biznes-planın “Marketinq” 
bölməsində  əhatə edilir.
Layihənin texniki-texnoloji təhli-
linə aşağıdakı məsələlər daxildir:
- layihənin məqsədi nöqteyi- 
nə zərindən ən uyğun gələn tex-
noloji variantın müəyyən edil-
məsi;
- yeni şəraitin təhlili, o cümlə-
dən xammal və enerjinin əldə 
edilməsi imkanlarının olması;
- layihənin yaxşılaşdırılması-
nın potensial imkanlarının mü-
əyyən edilməsi.
Texniki-texnoloji təhlil aparı-
larkən əsas diqqət texnologi-
yanın yaxşı cəhətdən özünü 
göstərməsinə və texnologiya-
nın yalnız xarici avadanlıqlara 
və xammal-materiala əsaslanan 
olmamasına yetirilməlidir.
Layihələrin ekspertizası zama-
nı onların kəmiyyət və keyfiy-
yət üzrə özünü doğrultmasına 
baxmayaraq, təkcə bunu demək 
kifayətdir ki, layihələrin 85%-ə 

yaxın hissəsi son nəticəyə nail 
ola bilmir.
ABŞ-ın Stenford texnoparkına 
təqdim olunan layihələri qiy-
mətləndirən Vençur təşkilatı bu 
işə o qədər ciddi yanaşır ki, eks-
pertizaya təqdim olunan 100 la-
yihədən yalnız 7-ni ekspertiza-
dan keçirərək qəbul etmişdir. 
Bunun əsas səbəbi layihələrin 
ekspertizası zamanı institusio-
nal təhlilin aparılmamasıdır.
İnstitutsional təhlilin əsas xü-
susiyyəti ondan ibarətdir ki, 
bu təhlil nə kəmiyyət, nə də 
maliyyə baxımından deyildir. 
İnstitusional təhlildə, əsasən, 
layihənin daxili və xarici amil-
ləri nəzərə alınır.
Daxili amillərin qiymətləndiril-
məsi aşağıdakı istiqamətlərdə 
həyata keçirilir: istehsal menec-
mentinin imkanlarının təhlili; 
menecerlərin layihənin həyata 
keçirilməsində maddi maraqla-
rının təmin edilməsinin təhlili; 
layihənin məqsədi, əsas etik və 
mədəni dəyərlərlə menecerlə-
rin uyğun gəlməsinin təhlili; 
bütün resursların səviyyəsinin 
layihədə nəzərdə tutulmuş tex-
nologiyalara uyğun gəlməsinin 
təhlili. Xarici amillərin təhlili 
zamanı xammal və əmtəənin 
idxalı və ixracı şərtləri; xarici 
investorların investisiya qoy-
maq və idxal etmək imkanları; 
əməkhaqqı qanunları; maliyyə 
və bank tənzimləməsinin əsas-
ları; vergiyə cəlb olunma qa-
nunları əhatə edilir. Yaxşı olar 
ki, layihədə tətbiq edilən texni-
ka və texnologiya müvafiq tex-
nika-texnologiyaların son nəs-
linə aid edilsin. Bu məqsədlə 
layihədə nəzərdə tutulmuş tex-
nologiya xarici ölkələrin müva-
fiq yüksək texnologiyaları ilə 
müqayisə edilməlidir.
- Hal-hazırda ölkəmizdə inno-
vasiya layihələrinin eksperti-
zası ilə məşğul olan qurumlar 
varmı?
- Bəli, belə qurumlar var. Onla-
rın əsas missiyası bir-birindən 
fərqlənsə də, hər biri innovasi-
ya layihələrini dolayı yolla qiy-
mətləndirirlər. Onlar müxtəlif 
adlarla layihə müsabiqəsi apa-
rırlar və müsabiqəyə təqdim 
olunan layihələri qiymətləndi-

rirlər. Bunlara misal olaraq: Bakı 
Mühəndislik Universitetinin 
texnoparkı tərəfindən aparılan 
“Yeni fikir” və “Startap Azər-
baycan” müsabiqəsi; Azercell-in 
tərkibində yaradılmış “Bara-
ma İnnovasiya və Sahibkarlıq 
Mərkəzi”nin apardığı Barama 
layihələr müsabiqəsi; Next Step 
İnnovasiya Mərkəzinin təşkil et-
diyi “Öz ideyanı gerçəkləşdir” 
müsabiqəsini göstərmək olar. 
Qeyd edilən təşkilatların təşəb-
büskarlıqları və apardığı işlər 
yüksək qiymətləndirilməyə la-
yiqdir. Lakin onların apardıq-
ları işə kölgə salmadan demək 
olar ki, müsabiqəyə təqdim olu-
nan layihələrin əksəriyyəti kiçik 
sahibkarlıq layihələridir. İri la-
yihələrin ekspertizadan keçiril-
məsi işi daha mürəkkəbdir.
- Azərbaycanın texnoparkların-
da məskunlaşmaq istəyən gələ-
cək rezidentlərin iri layihələri 
ekspertizadan necə keçirilir və 
onu necə təkmilləşdirmək olar?
- Ölkəmizin hər bir texnoparkı 
özünün ekspertlər şurasını ya-
radır. Belə ekspert qrupunun 
tərkibinə iqtisadçılar, texnoloq-
lar, menecerlər, marketoloqlar, 
ekoloqlar və texnoparkların 
əsas fəaliyyət istiqamətlərini 
dərindən bilən mütəxəssislər 
və alimlər cəlb edilir.
Etiraf edək ki, bu sahədə təcrü-
bəmiz az olduğundan ölkəmiz-
də fəaliyyət göstərən hər bir 
texnoparkda ekspert qrupunun 
yaradılması bir o qədər səmərə-
li olmayacaqdır. Fikrimizcə, hə-
ləlik bu işi mərkəzləşdirilmiş 
şəkildə təşkil etmək lazımdır. 
Belə ki, bütün texnoparklara 
xidmət göstərən ekspert qru-
pu ya İnnovasiya Agentliyinin, 
yaxud da Azərbaycan Sənaye 
Nazirliyinin tabeliyində olan 
Azərbaycan İnvestisiya Şirkə-
tinin nəzdində yaradılmalıdır. 
Ekspertlərin seçimi üçün ge-
niş informasiya bazası təşkil 
edilməlidir. Qiymətləndirilən 
layihələrin xüsusiyyətlərindən 
və sahə mənsubiyyətlərindən 
asılı olaraq hər bir layihəni qiy-
mətləndirmək üçün ayrı-ayrı-
lıqda ekspert qrupu təşkil edil-
məlidir.

“İqtisadiyyat”

Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İn-
formasiya Vasitələri-
nin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondu Fondun 
yaranmasının 10-cu 
ildönümü və  Novruz 
bayramı münasibətilə 
fərdi jurnalist yazıları 
müsabiqəsi elan edir. 
"Azərbaycan Res-
publikasında kütləvi 
informasiya vasitələ-
rinin inkişafına dövlət 
dəstəyi Konsepsiyası" 
ilə müəyyən edilmiş 
dövlət dəstəyinin prio-

ritet sahələrinə uyğun 
olaraq fərdi jurnalist 
yazıları 19 istiqamət 
üzrə qəbul olunur. 
Mövcud istiqamətlər, 
müsabiqədə iştirak, 
təqdim olunan yazıla-
ra aid tələblər, yazıla-
rın qəbulu qaydaları, 
tələb olunan sənədlər, 
qiymətləndirmə və 
mükafatlandırma 
haqqında daha ətraflı 
məlumatla http://kiv-
df.gov.az/news/444/.../  
linki vasitəsilə  tanış 
ola bilərsiniz. 

İqtisadiyyat Nazirliyindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, Azərbaycanın meyvə və 
tərəvəz məhsulları fevralın əvvəlində 
Almaniyanın paytaxtı Berlində keçirilən 
“Fruit Logistica 2019” beynəlxalq meyvə 
və tərəvəz sərgisində nümayiş olunub. 
Sərgi çərçivəsində Azərbaycan məhsul-
larının ixracına dair müzakirələr aparılıb, 
ilkin razılaşmalar əldə edilib. Belə ki, “Gi-
lan FMCG” şirkəti Almaniyaya pomidor 
ixracına dair müqavilə imzalayıb.

Azərbaycanın “Mars FK” şirkəti İngil-
tərəyə nar ixracına, “Balxurma” şirkəti 
qurudulmuş xurmanın Almaniyaya, “D 
Fruits” şirkəti isə istehsal etdiyi məhsul-
ların Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə ixra-
cına dair ilkin razılıq əldə ediblər.
“Binə Agro” şirkəti isə məhsullarının Ru-
siyaya və Sudana ixracına, Hollandiya 
şirkətləri ilə Azərbaycanda birgə məhsul 
istehsalına dair danışıqlar aparıb.
Qeyd edək ki, sərgidə İqtisadiyyat Na-
zirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda İxracın 
və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun 
(AZPROMO) təşkilatçılığı ilə meyvə 
və tərəvəz istehsalı sahəsində fəaliyyət 
göstərən 14 Azərbaycan şirkəti öz məh-
sullarını “Made in Azerbaijan” vahid 
ölkə stendində təqdim edib. Xüsusi zövq 
və dizaynla hazırlanmış “Made in Azer-
baijan” vahid ölkə stendi sərgiyə gələn-
lər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Bunu Mərkəzi Anadolu Dekorativ Gül 
və Məhsul İxracatçıları Assosiasiyası-
nın başçısı İsmayıl Yılmaz bildirib.
Onun sözlərinə görə, Türkiyənin gül 
istehsalçıları 2019-cu ildə ixracın həc-
mini genişləndirərək, 125 milyon dol-
lar həddinə çatdırmağı planlaşdırırlar. 
2018-ci ildə Türkiyədən 100 milyon 
dollarlıq 450 milyon gül ixrac olunub.
İ.Yılmaz deyib: “Türkiyə güllərinin 
əsas satış bazarları Niderland və Bö-
yük Britaniyadır. Son illər Özbəkista-
na ixrac artır. Almaniya, Azərbaycan 
və İraq da Türkiyə güllərinin iri idxa-
latçılarıdır. Hazırda Türkiyə gülləri 77 
ölkəyə göndərilir. Lakin biz onların 
sayını 85-ə çatdırmağı planlaşdırırıq”.
Assosiasiya başçısının sözlərinə görə, 
Türkiyədə 100 növdən çox gül istehsal 
edilir. Lakin ixracın əsas hissəsi qərən-

filin payına düşür. Türkiyə qərənfilləri 
beynəlxalq bazardakı məhsulla rahat 
rəqabət aparır.
İ.Yılmaz deyib ki, gül sektoru məşğul-
luğun təmin olunmasına böyük töhfə 
verir. Bu sektorda 30 min insan işləyir. 
Onların ailəsi nəzərə alınsa, gül sek-
toru 300 min insan üçün gəlir mən-
bəyidir. O, sonda deyib: “Bütövlükdə 
yaxın illərdə ixracı ildə 500 milyon 
dollara çatdırmağı planlaşdırırıq”.
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В 2018 году банки в Азербайджане выда-
ли кредитов на 7,6 миллиарда манатов, 
из которых 4,3 миллиарда манатов были 
направлены на кредитование бизнеса.
Об этом, как сообщает в среду Trend, 
сказал на конференции "Использование 
возможностей по финансированию под 
обеспечение движимого имущества" за-
меститель председателя правления Па-
латы надзора над финансовыми рынками 
Азербайджана Асим Зульфугаров.
Как отметил Зульфугаров, в целом, кре-
дитование в стране выросло на 11 про-
центов, а кредитование бизнеса - на 7,2 
процента.
"Примерно 70 процентов выданных кре-
дитов пришлись на займы в националь-
ной валюте",- добавил Зульфугаров.
Зампредседателя, ссылаясь на результа-
ты международных исследований, отме-
тил, что, создание реестра движимого 
имущества в стране способствует разви-

тию экономики и расширению доступа к 
финансовым ресурсам.
"Например, опыт семи стран Европы по-
казывает, что создание реестра способ-
ствовало тому, что средний темп роста 
кредитования составил восемь процен-
тов. Мы уверены, что создание реестра 
и рост кредитования, в конечном итоге, 
способствуют развитию экономики",- 
сказал Зульфугаров.

ЗАО "Южный газовый коридор" 
Азербайджана планирует ин-
вестировать в текущем году по-
рядка 900 миллионов долларов 
в соответствующие сегменты 
"Южного газового коридора", 
сказали Trend в азербайджан-
ской госкомпании SOCAR.
Как отметили в компании, по 
итогам 2018 года ЗАО "Южный 
газовый коридор" инвестиро-
вало в сегменты мега-проекта 
"Южный Газовый Коридор"  9,6 
миллиардов долларов США.

При этом, инвестиции компа-
нии за 2018 год составили око-
ло одного миллиарда долларов 
США. "В текущем году ЗАО 
ЮГК планирует инвестировать 
около 900 миллионов долларов 
в соответствующие сегменты 
"Южного газового коридора"", - 
сказали в госкомпании.
Отметим, что проект "Южный 
газовый коридор" является од-
ним из приоритетных для ЕС и 
предусматривает транспорти-
ровку 10 миллиардов кубоме-

тров азербайджанского газа из 
Каспийского региона через Гру-
зию и Турцию в Европу.

Как сообщили  в Министерстве 
экономики, в начале февра-
ля азербайджанские фрукты и 
овощи были представлены на 
международной выставке «Fruit 
Logistica 2019», проходящей в 
столице Германии Берлине. В 
рамках выставки были обсуж-

дены вопросы экспорта азер-
байджанской продукции и 
достигнуты предварительные 
договоренности.
Компания «Gilan FMCG» под-
писала контракт на экспорт по-
мидоров в Германию.
Азербайджанская «Mars FK» 

договорилась об экспорте гра-
натов в Англию, «Balxurma» 
будет поставлять сушеную хур-
му в Германию, а компания «D 
Fruits» планирует экспорт сво-
ей продукции в Объединенные 
Арабские Эмираты.
«Bina Agro» провела переговоры 
об экспорте продукции в Россию 
и Судан, совместном производ-
стве продукции в Азербайджане 
с голландскими компаниями.
Отметим, что при поддерж-
ке Министерства экономики 
и организационной поддерж-
ке Фонда поощрения экспорта 
и инвестиций в Азербайджа-
не (АЗПРОМО) на выставке 14 
азербайджанских компаний, 
задействованных в сфере про-
изводства овощей и фруктов, 
представили свою продукцию 
в едином павильоне «Made in 
Azerbaijan».

Число наемных работни-
ков в Азербайджане в го-
довом сравнении увели-
чилось на 1,6 процентов и 
по состоянию на 1 января 
2019 года составило 1 мил-
лион 548,9 тысячи человек. 
Из них 883,9 тысячи заня-
ты в государственном, 665 
тысяч - в частном секторе 
экономики.
Как сообщили в Государ-
ственном комитете ста-
тистики, из общего числа 

наемных работников 21,6 
процента заняты в сфе-
ре образования, 18,6 про-
цента - торговли, ремонта 
транспортных средств, 13,4 
процента - промышлен-
ности, 8,6 процента – ока-
зания услуг здравоохра-
нения и социальных услуг 
населению, 7 процентов 
- государственного управ-
ления и обороны, соци-
ального обеспечения, 6,8 
процента - строительства, 

4,6 процентов - транспор-
та и складского хозяйства, 
3,4 процента - профессио-
нальной, научной и техни-
ческой деятельности, 3,3 
процента - сельского хо-
зяйства, лесного хозяйства 
и рыболовства, 1,6 процен-
та - финансов и страховой 
деятельности, 11,1 процен-
та заняты в прочих сферах 
экономики.
Самая высокая среднеме-
сячная зарплата зафик-
сирована в горнодобыва-
ющей промышленности, 
финансовой и страховой 
сферах, а также в области 
строительства, информа-
ции и связи, профессио-
нальной, научной-техни-
ческой деятельности, а 
также транспорта и склад-
ского хозяйства.

Как сообщили в Министерстве 
энергетики, из них 720 тысяч 
баррелей пришлось на сырую 
нефть, 73 тысячи баррелей – на 
конденсат. Ежедневно экспор-
тировалось 598 тысяч баррелей 
сырой нефти, 73 тысячи барре-
лей конденсата, 16 тысяч барре-
лей нефтепродуктов.
Министерство энергетики пре-
доставило данные о ежесуточ-
ной нефтедобыче в январе Со-
вместной технической комиссии 
Совместного мониторингового 

комитета ОПЕК. Отметим, что 
в прошлом году средняя ежесу-
точная нефтедобыча в стране со-
ставляла 792,6 тысячи баррелей.
7 декабря прошлого года на V 
встрече министров стран ОПЕК 
и не входящих в ОПЕК достиг-
нуто соглашение о снижении 
ежесуточной добычи на 1,2 мил-
лиона баррелей. Согласно это-
му решению Азербайджан взял 
обязательство с января 2019 года 
снижать ежесуточную добычу 
на 20 тысяч баррелей.

На территории Пирал-
лахинского района будет 
построена новая 110/35/6 
киловольтная электриче-
ская подстанция мощно-
стью 2х40 мегаватт.
ОАО «Азеришыг» прово-
дит тендер на строитель-

ство электроподстанции 
«Пираллахи», монтаж 
оборудования и про-
кладку 110-киловольтной 
кабельной линии между 
110/35/6-киловольтной 
подстанцией «Дюбенди» и 
подстанцией «Пираллахи».

Обеспечение прозрачно-
сти в добывающей сфере 
Азербайджана является 
очень важным.
Об этом сказал исполни-
тельный директор Госу-
дарственного нефтяного 
фонда Азербайджана 
(SOFAZ) Шахмар Мов-
сумов на конференции 
«Поддержка реализации 
Дорожной карты по рас-
крытию информации о 
бенефициарном праве в 
добывающей промышлен-
ности Азербайджана».
«Обнародование инфор-

мации о бенефициарах, 
лицах, которые контро-
лируют компании и юри-
дические лица [в сфере 
добывающей промыш-
ленности], помогает избе-
жать незаконного оборота 
денег, развития теневой 
экономики и т.д.", - сказал 
Мовсумов.
По словам исполнитель-
ного директора SOFAZ, 
в мире тенденция обе-
спечения прозрачности 
в добывающих отраслях 
усиливается и Азербайд-
жан также подключился к 

этой инициативе.
Он также подчеркнул 
роль Азиатского банка 
развития (АБР), отметив, 
что поддержка такого 
престижного финансового 
института очень значи-
тельна.
Отметим, что Комиссия 
по прозрачности в до-
бывающей сфере была 
создана после того, как 
Азербайджан в марте 2017 
года объявил о выходе из 
Инициативы прозрачно-
сти в добывающей про-
мышленности.

Страны - участницы ОПЕК+ раз-
работали проект устава организа-
ции. Планируется, что ОПЕК+ бу-
дет иметь форму альянса, а ОПЕК 
будет выступать в качестве поддер-
живающей организации.

Согласно проекту устава, ОПЕК+ 
никак не будет ограничивать права 
стран по управлению их природ-
ными ресурсами, обязанностей 
юридического характера между 
участниками организации также 

не возникнет. Функции управления 
в ОПЕК+ будет осуществлять трех-
сторонний комитет, состоящий из 
председателей предыдущего и те-
кущего годов, а также выбранного 
на последующий год. Вступить в 
альянс можно будет, подав заявку 
и получив разрешение всех стран 
- участниц. Выйти из организации 
разрешается только с 1 января сле-
дующего после анонсирования 
решения года. Напомним, что в 
декабре страны ОПЕК+ приняли 
решение в первом полугодии 2019 
года сократить производство неф-
ти на 1,2 миллиона баррелей в сут-
ки от уровня октября 2018 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

14-20 fevral 2019-cu il

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və «İqtisadiyyat» qəzetinin kollektivi 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, 

professor Ədalət Muradova qardaşı 
ZAKİR MuRADOVuN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Əziz Əzizov, Elşad SəmədzadəAzərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, 
professor Ədalət Muradova qardaşı 

ZAKİR MuRADOVuN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Professor Elşən Hacızadə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, 
professor Ədalət Muradova qardaşı 

ZAKİR MuRADOVuN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Professorlar Qorxmaz İmanov, Akif Musayev, Vahid Novruzov 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, 

professor Ədalət Muradova qardaşı 
ZAKİR MuRADOVuN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, akademik 
Ziyad Səmədzadə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, 

professor Ədalət Muradova qardaşı 
ZAKİR MuRADOVuN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

“AtaTravel” MMC-nin nüma-
yəndəsi Dilarə Zamanova 5 ul-
duzlu “Edem Resort and Spa” 
otelində infoturda iştirak edib. 
Ukraynada, qədim Lvov şəhə-
rindən 26 km aralıda yerləşən 
bu möhtəşəm məkanı bir dəfə 
ziyarət edən heç vaxt unuda 
bilmir. 
Burada siz otelin peşəkar ko-
mandası tərəfindən yaxın dost 
kimi qarşılanırsınız. 
"Edem Resort & Medical SPA" 
qədim Lvovun yaxınlığında 
mənzərəli “Gənclər” gölü sa-
hilində yerləşən bir sağlamlıq 
kompleksidir. Kompleks 88 
otaqdan, 4 restorandan, 5 konf-
rans zalından, SPA, golf klubu, 
Art-kosmik muzeyi, meyvə 
bağları, parklar, çimərlik, ov 
ərazisindən ibarətdir. 
Otel kompleksi "Total Escape" 
beynəlxalq nəşrində dünyanın 
ən yaxşı 9 SPA və Sağlamlıq 
kurortlarının reytinqinə daxil 
edilib. 
Kulinariya pərəstişkarları 
kompleksin restoranlarında 
yeni təamlar kəşf edəcəklər. 
"Edem Resort & Medical Spa" 
harmoniya məkanı sayılır, 
çünki burada siz həm fiziki, 
həm də mənəvi istirahət edə 
bilərsiniz. Əgər sağlamlığını-
zın qayğısına qalmaq istəyir-

sinizsə, Sağlamlıq Mərkəzinin 
mütəxəssisləri sizi xüsusi 
uzunmüddətli, bərpa və de-
toksifikasiya proqramları olan 
"Detoks", "Re-energy", "An-
ti-stress SPA Weekend", "Fithe-
alth" ilə tanış edəcəklər. 
Otelin baş meneceri Aleksey 
Vadimoviç dayanmadan fəal 
və şən həyat sürmənin sirlərini 
iştirakçılarla bölüşür. 
O deyir ki, enerjini bərpa et-
mək üçün ən təsirli üsullardan 
biri Sağlamlıq Tibb Mərkəzin-
də istifadə etdiyimiz detoksi-
fikasiya proqramıdır. Detoks 
proqramı həyat boyu yığılan 
toksinlərin bədənimizdən tə-
mizləyir. 
Diaqnostika və fərdi müalicə 
üsullarını birləşdirən vahid bir 

yanaşma sayəsində orqanizm 
cavanlaşır, qan dövranı yaxşı-
laşır, çəki normallaşır və enerji 
bərpa olunur.
Hər bir tibb proqramına başla-
mazdan öncə sizi Tibb Mərkə-
zinin baş həkimi konsultasiya 
edir.
Sanatoriya qonaqlara 18 növ 
müalicə proqramı təklif edir. 
Qeyd edək ki, Tibb Mərkəzi 
keyfiyyətli və hər bir qonağa 
xüsusi fərdi xidmət göstərmək 
məqsədilə gün ərzində yalnız 
15 nəfərə xidmət göstərir. 
Otelin tövləsində qonaqların 
at çapması, ova çıxması üçün 
heyvanlar saxlanılır. 
Bura gələn qonaqlar otelin 
ətrafındakı ov ərazisində öz 
tüfəngləri ilə ova çıxa bilərlər.

“Gənclik və Maarifçilik” İB 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Gənclər 
Fondunun 2018-ci il qrant mü-
sabiqəsi çərçivəsində qalib ol-
duğu “ÖZ BİZNESİNİ QUR” 
adlı layihənin icrasına başlamış-
dır. Layihənin icrası 10.12.2018-
10.04.2019 tarixli intervalı əhatə 
edir. Layihənin məqsədi gənclə-
ri sahibkarlıq fəaliyyətinə sövq 
etmək, onları bu sahədə maa-
rifləndirməkdir. Layihə çərçi-
vəsində təhsil müəssisələrində 
gənclərin iştirakı ilə dəyirmi 
masalar keçiriləcəkdir. 

Layihənin əsas vəzifələri belə 
müəyyən edilmişdir: gəncləri 
sahibkarlıq fəaliyyətinə sövq 
etmək, bu sahədə beynəlxalq 
və yerli təcrübəni öyrənmək və 
tətbiq etmək; gəncləri sahibkar-
lıq sahəsində maarifləndirmək; 
gənclərin sahibkarlıq sahəsində 
biliklərinin minimum həddini 
müəyyən etmək, xüsusi proq-
ram hazırlamaq; "start-up” və 
sahibkarlıq sahəsinə dair bilik-
ləri, vençur kapitalı haqqında 
məlumatları gənclərə çatdır-
maq; sahibkarlığa dair İnter-
net resursları seçmək və onları 

gənclərin diqqətinə çatdırmaq; 
layihə çərçivəsində təşkil edilən 
dəyirmi masa və müzakirələr-
də gənclərə sahibkarlığa dair 
bilgilər vermək; biznes maa-
riflənmə və şəxsi biznes qur-
maq üçün zəruri olan anlayış 
və metodları gənclərin diqqə-
tinə çatdırmaq və s. Layihənin 
icra planına uyğun olaraq ilkin 
mərhələdə dəyirmi masaların 
təşkili üçün zəruri kontentin 
seçilməsi məsələləri həll edilir. 
Növbəti mərhələdə icra planına 
uyğun olaraq dəyirmi masalar 
təşkil ediləcəkdir.  

BİLDİRİŞ
29 mart 2019-cu il, saat 10:00-da “Bakı Sığorta” ASC-nin Yasamal rayonu, A.M.Şərifzadə 315C ünvanında  
yerləşən mərkəzi ofisində Cəmiyyətin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir. 
 
İclasın gündəliyi aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:
1) “Bakı Sığorta” ASC-nin 2018-ci ilin yekunları üzrə hesabatının dinlənilməsi və təsdiqi;
2) “Bakı Sığorta” ASC-nin 2019-cu il büdcəsinin təsdiq olunması;
3) Cəmiyyətin Direktorlar Şurasının və Təftiş Komissiyasının üzvlərinin əmək haqqlarının müəyyən 
edilməsi;
4) 2019-cu il üçün maliyyə ili üzrə müstəqil auditorun seçilməsi.
Əlavə məlumat, o cümlədən səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyi üzrə materiallarla tanış 
olmaq üçün “Bakı Sığorta” ASC-yə (Yasamal rayonu, A.M.Şərifzadə 315C), həmçinin 969 (daxili 
1601) telefon  nömrəsinə müraciət edilə bilər. 

Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 315C

Telefon: 969 (daxili:1601) 

Mağazanın interyerində işığın 
və kölgələrin oyunu həmişə 
cəlbedici deyil. Məlumdur ki, 
predmetin səthinin rəngindən 
asılı olaraq mənbədən olan 
işıq  onun rəng çalarını dəyi-
şir. Müxtəlif rəngdə  boyanmış  
səthlər və predmetlər işığın 
fərqli  əks olunma əmsalına ma-
likdir. İşıq  şüalarının az miq-
darını tünd rənglər – qara, tünd 
qara, tünd yaşıl, tünd qəhvəyi 
rənglər əks etdirir, açıq qızılgül 
(çəhrayı), açıq sarı rənglər bö-
yük əks olunma əmsalına ma-
likdir. Mağazanın interyerinin  
tünd səthləri böyük işıqlanma, 
açıq səthləri isə  az işıqlanma 
tələb edir. İşıqla rəng arasında 
müəyyən əlaqə mövcuddur. 
Belə ki, isti rənglər (qırmızı, na-
rıncı, sarı)  közərmə lampaları 
ilə onların işıqlandırılması za-
manı daha işıqlı, soyuq rəng-
lər (yaşıl, göy) isə daha  tünd  
olur. Mavi çalarlı lüminessent 
lampalar soyuq rənglərin tonu-
nu gücləndirir, isti rəngləri isə 
daha solğun edir. Rəngli işığı 
ticarət zalında  malların reklam 
ekspozisiyasının işıqlandırıl-
masında tətbiq etmək tövsiyə 
olunmur. 
Rəng insanların hissiyatına, on-
ların əhval-ruhiyyəsinə nəzərə 
çarpacaq dərəcədə təsir göstə-

rir. Belə ki, qırmızı rəng həya-
canlandırır, həvəsləndirir, qı-
zışdırır, lakin tez yorur; narıncı 
rəng qaynar rəng kimi qəbul 
olunur, isindirir, cürətləndirir, 
ruhlandırır; yaşıl rəng insanın 
əsəb sisteminə sakitləşdirici tə-
sir göstərir, qıcıqlanmanı, əsə-
biliyi aradan götürür; boz rəng  
süstlük, həvəssizlik, soyuqluq 
və darıxdırıcılıq doğurur; qara 
rəng əhval-ruhiyyəni kəskin 
sürətdə aşağı salır və s.  
Təbiətdə müşahidə olunan bü-
tün rəngləri alimlər iki qrupa – 
axromatik və xromatik növlərə 
bölürlər. Axromatik rənglərə 
müxtəlif çalarlı qara və ağ rəng-
lər daxildir. 
Xromatik rənglərə bütün 
spektrlərdə rənglər aiddir ki, 
burada onlar müəyyən ardı-
cıllıqla yerləşmişlər: qırmızı, 
narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, 
bənövşəyi. Bu rənglər arasında 
çoxlu miqdarda aralıq çalarları 
mövcuddur.
Xromatik rənglər aşağıdakı 
əsas xassələrlə xarakterizə olu-
nur: rəng tonu, rəngin  dolğun-
luğu və aydınlığı ilə.
İşıq tonu  elə əsas  keyfiyyətdir 
ki, onun sayəsində bir xromet-
rik rəng digərindən fərqlənir, 
məsələn, sarı rəng göy rəngdən, 
yaşıl rəng qırmızı rəngdən və s. 

Rəngin  dolğunluğu onda təza-
hür olunur ki, eyni  tonda olan 
iki rəngdən biri, məsələn, qır-
mızı rəng daha parlaq, digəri 
isə az parlaq olacaqdır. Rəngin 
aydınlığı ondan ibarətdir ki,  
bəzi rənglər daha işıqlı, digərlə-
ri  az işıqlı, üçüncüləri isə   tünd 
kimi qəbul olunur. 
İsti və soyuq rənglər fərqlən-
dirilir. Spektrin sol hissəsində 
yerləşən qırmızı, narıncı, günə-
şin  rəngini xatırladan sarı rəng-
lər isti rənglər  adlanır. Spektrin 
sağ hissəsinə yaşıl, mavi, göy, 
bənövşəyi rənglər daxildir. Bu 
rənglərin müxtəlif çalarları və 
uyğunluqları soyuq rənglər ad-
lanır. 
Bütün xromatik rəngləri rəng 
dairəsi üzrə  spektrdə olan ar-
dıcıllıqla yerləşdirmək olar. 
Digərinin əksinə olan rəng da-
irəsində  yerləşən rənglər tə-
zadlı rənglər adlanır. Məsələn, 
qırmızı və yaşıl, göy və narıncı 
rənglər. 
Reklam vasitələrində çox za-
man rəng təzadlarından isti-
fadə olunur. Onlar aydın və 
xromatik rənglərə bölünür. 
Məsələn, qara fonda boz rəngli 
predmet daha açıq kimi qəbul 
olunur. Ağ fonda predmetlər 
əslində olduğuna  nisbətən az 
açıq rəngdə hiss olunur. 
Oxşar olaraq, eyni zamanda, 
xromatik rənglər təzadlı  təəs-
sürat yaradır. 
Məsələn, qırmızı fonda yaşıl 
predmet digər rəngin fonuna 
nisbətən sanki daha  yaşıl görü-
nür. Eyni zamanda, rəng təzad-
lı bu hadisə ondan ibarətdir ki, 
əlavə rəngin qonşuluğu zamanı 
onlardan hər birinin keyfiyyəti  
güclənir.  
Reklam vasitələrinin işlənib ha-
zırlanması, eləcə də mağazanın 
binasının səthinin rənglənməsi 
zamanı rənglərin uyğunluq-
larını düzgün seçmək, onların 
qarşılıqlı fəaliyyətinin xüsusiy-
yətini nəzərə almaq vacibdir.  

F.M.Qarayev, 
BDu-nun dosenti 


