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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev fevra-
lın 18-də Sumqayıta səfəri çər-
çivəsində burada inşa edilən 
dənizkənarı bulvarda yaradı-
lan şəraitlə tanış olub.
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyə-
tinin başçısı Zakir Fərəcov bul-
varda görülən işlər barədə məlu-
mat verib. Dənizkənarı bulvarda 
Sumqayıt sakinləri dövlətimizin 
başçısına yaxınlaşaraq söhbət 
ediblər.

Prezident İlham Əliyev 
demişdir: 

- Bilirsiniz ki, keçən il Sumqa-
yıtdakı köçkünlər üçün 2 min-
dən çox mənzilin tikintisi təmin 
edildi və mən o evlərin açılışında 
olmuşam. Sumqayıtda təqribən 
14 min məcburi köçkün ailəsi 
məskunlaşıb və biz bütün bu 
ailələri tədricən yeni evlərə kö-
çürəcəyik. Göstəriş verildi ki, bu 
il əlavə 2 min mənzildən ibarət 
şəhərciklər salınsın və bu məsələ 
bir neçə il ərzində həll oluna-
caq. Həm köçkünlər rahat evlərə 
köçəcəklər, həm də onların indi 
qaldıqları yataqxanalar təmir 
olunacaq və tələbələrə veriləcək.

Bilirsiniz ki, son illər Sumqayı-
tın inkişafı ilə bağlı çox böyük 
işlər görülüb. Sumqayıt bu gün 
müasir sənaye mərkəzinə çevri-
lib və burada fəaliyyət göstərən 
müəssisələrdə minlərlə insan 
işlə təmin edilir. Elə bu gün 
səhər yeni müasir polietilen 
zavodunun açılışını etdik. Bu 
zavod təqribən 500 iş yeri ya-
radan bir müəssisədir. Burada 
istehsal olunacaq məhsullar ix-
racyönümlüdür və ölkə iqtisa-
diyyatına böyük töhfə verəcək. 
Biz bu yaxınlarda azot gübrələri 
zavodunun açılışını da etdik. 
Orada da 500 nəfər işlə təmin 
olunub. Eyni zamanda, göstə-
riş vermişəm ki, ödənişli ictimai 
işlər də açılsın və 2 min iş artıq 
açılıbdır. Göstəriş vermişəm ki, 
əlavə təqribən 2 minə yaxın ic-
timai iş açılsın ki, hələlik iş tapa 
bilməyən vətəndaşlar orada iş-
ləyə bilsinlər. Siz xatırlatdınız, 
mən demişəm ki, Sumqayıt bul-
varı da bir möcüzədir.
Mən həmişə demişəm ki, Sum-
qayıt inkişaf baxımından pay-
taxt şəhərinə yaxın olmalıdır 
və bu gün biz bunu görürük. 

Düzdür, Bakı son illər çox 
gözəlləşib, abadlaşıb, ancaq 
Sumqayıt kimi gözəl şəhərdə 
insanların istirahəti üçün müt-
ləq bulvar olmalı idi və biz bir il, 
hətta bir ildən tez bir vaxtda 4 ki-
lometr uzunluğunda bulvar ya-
ratdıq. İndi bura Sumqayıtın əsas 
istirahət zonasıdır, görün, nə qə-
dər gözəlləşib. Yəni, Sumqayıtın 
kompleks inkişafı daim diqqət 
mərkəzindədir. Bir tərəfdən səna-
ye müəssisələrinin yaradılması, - 
Sumqayıt bu gün Cənubi Qafqaz-
da Bakıdan sonra ikinci böyük 
sənaye şəhəridir, - digər tərəfdən, 
bu gün Sumqayıtın ekoloji və-
ziyyəti görün nə qədər yaxşıla-
şıb. Sumqayıtın havası elə bil ki, 
kurort havasıdır. Əvvəlki illərdə 
olan toz-dumana, havanı çirklən-
dirən bəzi müəssisələrin fəaliy-
yətinə son qoyuldu. Bütün yeni 
müəssisələr ən yüksək ekoloji 
standartlara cavab verir.  Qazlaş-
dırma - burada qazla problem ol-
mamalıdır, həll edilib. İçməli su, 
elektrik enerjisi ilə bağlı məsələlər 
həll olunub. Biz burada böyük bir 
elektrik stansiyası tikmişik ki, 
bu, Sumqayıtı tam təmin edir. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev fevra-
lın 18-də Sumqayıt Kimya Sə-
naye Parkında “SOCAR Poly-
mer” layihəsi çərçivəsində inşa 
edilən yüksəksıxlıqlı polieti-
len zavodunun açılışında işti-
rak edib.
Dövlət Neft Şirkətinin prezi-
denti Rövnəq Abdullayev və 
“SOCAR Polymer” MMC-nin 
baş direktoru Fərid Cəfərov 
dövlətimizin başçısına görülən 
işlərlə bağlı məlumat veriblər.
Bildirilmişdir ki, “SOCAR Pol-
ymer” layihəsi son 40 ildə öz 
növünə və miqyasına görə 
Azərbaycanın neft-kimya səna-
yesində həyata keçirilən ilk belə 
layihədir. “SOCAR Polymer” 
şirkəti Azərbaycanda kimya 
sənayesinin inkişafını sürətlən-
dirmək məqsədilə 2013-cü ildə 
təsis edilib. 2015-ci il oktyab-
rın 25-də isə Prezident İlham 
Əliyevin iştirakı ilə ən yüksək 
standartlara və müasir texno-
logiyalara əsaslanan “SOCAR 
Polymer” zavodlarının təməli 
qoyulub. 2018-ci il iyulun 18-də 
Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin və İtaliya Prezidenti 
Sercio Mattarellanın iştirakı ilə 
layihə çərçivəsində inşa olunan 
polipropilen zavodunun açılışı 
olub. Artıq yüksəksıxlıqlı polie-
tilen zavodu da istismara tam 
hazırdır. İlkin mərhələdə, “SO-
CAR Polymer” zavodları ildə 10 
çeşiddə 184 min ton polipropilen 
və 4 çeşiddə 120 min ton yüksək-
sıxlıqlı polietilen istehsal edəcək. 
SOCAR-ın yeni sənaye komplek-
si daxili bazarın tələbatını tam 
ödəyəcək və məhsulun izafi qa-
lan 75 faizini Türkiyə və Avropa 
bazarlarına ixrac edəcək.
Prezident İlham Əliyevə mə-
lumat verilmişdir ki, artıq Tür-
kiyə, Rusiya, Belarus və Ukray-
nadan sifarişlər qəbul edilib. 
Zavodda “Made in Azerbaijan” 
brendi ilə istehsal olunan po-
lipropilen qatarla sifariş olunan 
ölkələrə yola salınıb.
Sonra Prezident İlham Əliyev 
zavodun idarəetmə mərkəzi 
ilə tanış olmuşdur. Müəssisəyə 
cəlb olunan investisiyaların 
60 faizi Rusiyanın “Gazprom-
bank”, qalan hissəsi isə müva-
fiq olaraq “SOCAR”, “Vitol”, 

“Paşa Holdinq”, “Gilan Hol-
dinq” və “Azərsun Holdinq” 
tərəfindən təmin edilib. “La-
yihə maliyyələşdirilməsi” prin-
sipi əsasında 489 milyon dollar 
məbləğində əsas səhmdarın tə-
minatı olmadan kredit alınıb. Bu 
prinsip əsasında maliyyələşdir-
mə ölkə daxilində birinci dəfədir 
ki, həyata keçirilir. Ümumi inves-
tisiya xərcləri 816 milyon dollar 
təşkil edir. Zavodların istisma-
rı dövründə 6,6 milyard dollar 
məbləğində gəlir proqnozlaşdırı-
lır ki, bunun 30 faizi şirkətin xalis 
mənfəəti olacaq. Bundan başqa, 
“SOCAR Polymer” tərəfindən 
dövlət büdcəsinə istismar müd-
dəti ərzində ümumilikdə 600 mil-
yon dollar məbləğində vergilərin 
ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu, 
ölkənin ümumi daxili məhsulu-
nun artmasına da kömək edə-
cək. İlkin qiymətləndirmələrə 
görə, “SOCAR Polymer” zavod-
larının fəaliyyəti Azərbaycanın 
qeyri-neft sektorunun ixrac gə-
lirlərini 15 faiz, Abşeron iqtisadi 
regionunun ümumi daxili məh-
sulunun həcmini isə 14 faizdən 
çox artıracaq.

Fevralın 20-də Bakıda, Heydər Əliyev 
Mərkəzində Cənub Qaz Dəhlizi Məş-
vərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 
beşinci toplantısı keçirilib.
Tədbirdə Cənub Qaz Dəhlizinin işti-
rakçısı olan ölkələrin energetika nazir-
ləri və müxtəlif qurumların təmsilçilə-
ri, o cümlədən Avropa Komissiyasının 
büdcə və insan resursları üzrə komis-
sarı, Məşvərət Şurasının fəaliyyətdə 
olan həmsədri Günter Ottinger iştirak 
ediblər.  Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev toplantıda nitq söyləmişdir.
Sonra Avropa Komissiyasının komis-
sarı, Məşvərət Şurasının fəaliyyətdə 
olan həmsədri Günter Ottinger çıxış 
etmişdir. 
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çər-
çivəsində nazirlərin beşinci toplantısı işi-
ni plenar sessiya ilə davam etdirmişdir. 

Sessiyada Azərbaycanın energetika 
naziri Pərviz Şahbazov, İtaliyanın iqti-
sadi inkişaf nazirinin müavini Andrea 
Cioffi, ABŞ Dövlət katibinin enerji dip-
lomatiyası üzrə müavininin müşaviri 
xanım Sandra Oudkirk, Böyük Bri-
taniyanın Baş nazirinin Azərbaycan 
üzrə ticarət elçisi Baronessa Emma Ni-
kolson, Türkmənistan Prezidentinin 
müşaviri Yaxşıgəldi Kakayev, Tür-
kiyənin energetika və təbii sərvətlər 
naziri Fatih Dönməz, BP-nin Azərbay-
can, Gürcüstan və Tür kiyə üzrə regio-
nal prezidenti Qəri Counz, TANAP-ın 
baş direktoru Saltuk Düzyol və TAP-
ın icraçı direktoru Luka Şipati çıxış et-
mişlər. Daha sonra Cənub Qaz Dəhlizi 
Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlə-
rin görüşünün iştirakçıları tərəfindən 
Birgə Bəyannamə qəbul edilmişdir. 
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Energetika naziri Pərviz Şah-
bazov Cənub Qaz Dəhlizi Məş-
vərət Şurasının beşinci iclası 
çərçivəsində Bakıda səfərdə 
olan TAP-ın icraçı direktoru 
Luca Schieppati və prezidenti 
Valter Peeraerlə görüşüb.
Energetika Nazirliyindən bil-
dirilib ki, görüşdə TAP-ın Al-
baniya, Yunanıstan və İtaliya 
hissəsində görülən işlər barədə 
ətraflı məlumat verilib.
L.Schieppati deyib ki, Azərbay-
can təbii qazını Avropaya nəql 
edəcək TAP qaz boru kəməri 
layihəsi üzrə işlərin 85 faizdən 
çoxu icra olunub. İtaliyada hazır-
da boru kəmərinin qəbulu termi-
nalı, mikrotunel sahəsi və dənizə 
çıxış hissəsində işlər davam etdi-
rilir. Onun sözlərinə görə, TAP 

2020-ci ildə Azərbaycanı qazını 
qəbul etməyə hazır olacaq.
Nazir P.Şahbazov TAP layihəsi 
üzrə irəliləyişləri və İtaliya hö-
kumətinin mövqeyini yüksək 
qiymətləndirib. Layihənin re-

gion ölkələri, o cümlədən İta-
liya üçün bir çox aspektlərdən 
mühüm əhəmiyyət daşıdığını 
və TAP-ın tikintisinin planlaş-
dırılan vaxtda yekunlaşacağına 
əminliyini ifadə edib.

Fevralın 14-də Azərbaycan Respubli-
kasının Birinci vitse-prezidenti Meh-
riban Əliyeva və Heydər Əliyev Fon-
dunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 
Gəncə şəhərində olublar.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Niyazi Bayramov Birinci vit-
se-prezidentə son illərdə şəhərdə apa-
rılan abadlıq-quruculuq işləri barədə 
məlumat vermişdir.
Mehriban Əliyeva Regional İnkişaf İc-
timai Birliyinin nümayəndələri ilə gö-
rüşmüşdür.
 Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və 
Heydər Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti Leyla Əliyeva fevralın 14-də 
Gəncədə “İmamzadə” dini komplek-
sini ziyarət ediblər.

* * * * *
Fevralın 14-də Azərbaycan Respubli-
kasının Birinci vitse-prezidenti Meh-
riban Əliyeva və Heydər Əliyev Fon-
dunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 
Gəncə şəhərində Nizami Aydın adına 

18 nömrəli tam orta məktəbdə olublar.
Məktəbin direktoru Mətanət Rzayeva 
burada sonuncu dəfə 1988-ci ildə cari 
təmir işlərinin aparıldığını və hazırda 
bu təhsil müəssisəsinin əsaslı şəkildə 
yenidənqurmaya ehtiyacı olduğunu 
bildirmişdir. 

* * * * *
Fevralın 14-də Azərbaycan Respubli-
kasının Birinci vitse-prezidenti Meh-
riban Əliyeva və Heydər Əliyev Fon-
dunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 
Gəncədə Mir Cəlal Paşayevin ev-mu-
zeyində olublar.
Ev-muzeyinin direktoru İradə İbayeva 
muzey və onun nəzdində elmi-ədəbi 
tədqiqat şöbəsinin Azərbaycan nəsri-
nin görkəmli nümayəndəsi, Əməkdar 
elm xadimi, yazıçı-alim Mir Cəlal Pa-
şayevin 100 illik yubileyi ərəfəsində 
ədibin xatirəsinə ehtiram əlaməti ola-
raq yaradıldığını bildirmişdir. 2007-ci 
ildə istifadəyə verilən ev-muzeyinə 
ədibin pasportu, orden və medalla-
rı hədiyyə edilib. Hazırda bu əşyalar 

muzeyin ən dəyərli eksponatlarıdır.
* * * * *

Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və 
Heydər Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti Leyla Əliyeva fevralın 14-də 
Gəncədəki 32 nömrəli körpələr evi-u-
şaq bağçasına baş çəkiblər.
Birinci vitse-prezident Mehriban Əli-
yeva Gəncədəki 32 saylı körpələr 
evi-uşaq bağçasının da yenidən qurul-
masının qısa zamanda və keyfiyyətlə 
həyata keçirilməsinin vacibliyini vur-
ğulamışdır.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və 
Heydər Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti Leyla Əliyeva fevralın 14-də 
Gəncənin görməli yerlərindən biri 
olan “Xan bağı” mədəniyyət və isti-
rahət parkında sakinlərlə görüşüblər.
Qafqazın ən qədim parklarından biri, 
yaşı 200-dən çox olan “Xan bağı”nda 
aparılan yenidənqurma işləri ilk dəfə 

məhz Prezident İlham Əliyevin tapşı-
rığı ilə həyata keçirilib. Parkda Venesi-
ya guşəsi yenidən qurulub, 350 yerlik 
yaşıl teatr inşa olunub. Xalq şairi Ni-
gar Rəfibəylinin heykəli və Sovet İtti-

faqı Qəhrəmanı İsrafil Məmmədovun 
qəbirüstü abidəsi də yeni görkəm alıb.
Sonra Birinci vitse-prezident Mehri-
ban Əliyeva Gəncə şəhər ictimaiyyəti-
nin nümayəndələri ilə görüşüb.

Fevralın 19-da Bakıda Avropa-
daxili Vergi Administrasiyala-
rı Təşkilatı (IOTA) və Vergilər 
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı 
ilə “Avtomatik məlumat müba-
diləsindən əldə olunan məlu-
matlardan istifadə” mövzusun-
da forum öz işinə başlayıb.
Vergilər Nazirliyinin Media və 
kommunikasiya mərkəzindən 
bildirilib ki, tədbirdə IOTA-ya 
üzv olan 29 ölkənin nümayəndə-
si iştirak edir. Forumun təşkilin-
də məqsəd Avtomatik Məlumat 
Mübadiləsi, Ümumi Hesabatlı-
lıq Standartı və Xarici Hesablar 
üzrə mütəxəssisləri bir araya gə-
tirməklə Vergi Əməletməsi Aktı 
vasitəsilə əldə edilən məlumat-
lardan səmərəli istifadə sahəsin-
də üzv ölkələrə köməklik göstər-
məkdən ibarətdir.
Vergilər naziri Mikayıl Cab-
barov forumda çıxış edərək 
bildirib ki, Azərbaycanın ver-
gi administrasiyası vergi inzi-
batçılığı sahəsində beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsinə, bu 

sahədə beynəlxalq təşkilatla-
rın və digər dövlətlərin vergi 
orqanları ilə əməkdaşlığın in-
kişaf etdirilməsinə xüsusi əhə-
miyyət verir.
Vergilər Nazirliyinin 2002-ci 
ildən etibarən IOTA-ya tam 
hüquqlu üzv olduğunu qeyd 
edən nazir bu təşkilatın vergi 
sistemini qabaqcıl təcrübələr 
əsasında inkişaf etdirmək üçün 
vacib platforma rolu oynadığı-
nı vurğulayıb.
IOTA-nın baş katibi Miqel Silva 
Pinto beynəlxalq forum və onun 

təsis edilməsində məqsəd, IO-
TA-nın fəaliyyəti və ölkəmizlə 
əlaqələri barədə tədbir iştirak-
çılarına məlumat verib.
Forumun gündəliyi və müza-
kirə ediləcək məsələlər iştirak-
çıların diqqətinə çatdırılıb. Fo-
rum işini sessiyalarda davam 
etdirib. Vergilər Nazirliyinin, 
həmçinin iştirakçı dövlətlərin 
vergi administrasiyalarının nü-
mayəndələri təqdimatlarla çı-
xış ediblər.
Forum fevralın 21-dək davam 
edəcək.

Avropa Yenidənqurma və İnki-
şaf Bankı Azərbaycanla enerji 
sektorunun digər istiqamətləri 
üzrə əməkdaşlıqda maraqlıdır.
Energetika Nazirliyindən bil-
dirilib ki, nazir Pərviz Şahba-
zovla Cənub Qaz Dəhlizi Məş-
vərət Şurasının beşinci iclası 
çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə 
olan Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankının davamlı inf-
rastruktur qrupunun icraçı di-
rektoru xanım Nandita Parşa-
dın başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyəti arasında görüş keçirilib. 

Görüşdə Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankı ilə enerji sahə-
sində əməkdaşlığın səviyyəsin-
dən məmnunluq ifadə edilib. 
Bankın Cənub Qaz Dəhlizinin 
maliyyələşdirilməsində iştirakı 
yüksək qiymətləndirilib.
Cənub Qaz Dəhlizini Avropa 
üçün mühüm enerji layihəsi 
kimi dəyərləndirən N.Parşad 
bildirib ki, təmsil etdiyi bank 
Azərbaycanla enerji sektoru-
nun digər istiqamətləri üzrə də 
əməkdaşlıqda maraqlıdır.
Hazırda Avropa Yenidənqurma 

və İnkişaf Bankı ilə Energeti-
ka Nazirliyi arasında texniki 
dəstək çərçivəsində həyata ke-
çirilən layihələrdən danışan 
P.Şahbazov deyib ki, bu la-
yihələr bərpaolunan enerjidən 
geniş istifadənin təmin edil-
məsi üçün mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Bərpaolunan enerji la-
yihələrinin dəstəklənməsi üçün 
şəbəkənin gücləndirilməsi la-
yihəsi artıq icra mərhələsində-
dir. Enerji Məsələlərini Tənzim-
ləmə Agentliyinin fəaliyyətinə 
dəstəklə bağlı da Avropa Yeni-
dənqurma və İnkişaf Bankı ilə 
sıx əməkdaşlıq edilir.
Söhbət zamanı gələcəkdə Azər-
baycanda həyata keçiriləcək bər-
paolunan enerji mənbələri ilə 
bağlı layihələrə bankın investi-
siya qoyuluşunu dəstəkləməsi, 
bərpaolunan enerjidən istifadə 
sahəsində aparıcı ölkələrlə təcrü-
bə mübadiləsinə dair məsələlər 
də nəzərdən keçirilib.

Bu barədə Gürcüstanın Milli Statistika İdarə-
si məlumat yayıb. Bildirilir ki, Azərbaycandan 
idxal olunan “mavi yanacağın” dəyəri 42 mil-
yon 987,6 min dollar olub.
İllik müqayisədə qonşu ölkəyə ixrac olunmuş 
qaz həcm baxımından 26 min 156,6 kubmetr və 
ya 11,1 faiz, dəyər baxımından isə 1,46 milyon 
dollar çoxdur.
Keçən ilin yanvarında Gürcüstan Azərbaycan-
dan dəyəri 41 milyon 519,5 min dollar olmaqla 
234 min 543 kubmetr təbii qaz idxal edib.

Bu sözləri İranın Nəqliyyat İnfrastrukturu Tikin-
tisi şirkətinin icraçı direktoru Xeyrullah Xadimi 
deyib. Onun rəhbərlik etdiyi şirkət Qəzvin-Rəşt 
dəmir yolunun inşasını həyata keçirir.
X.Xadiminin sözlərinə görə, 205 kilometrlik də-
min yolunda 5 stansiya tikilib. Stansiyaların 
ikisində işlər yekunlaşmaq üzrədir. Yolboyu 28 
kilometrlik tunellər tam olaraq istifadəyə hazır-
dır. Bundan başqa, 9 körpüdə də qatarların sınaq 
keçidi aparılıb və heç bir problem müşahidə edil-
məyib.
İcraçı direktor bildirib ki, martın 21-də İran Pre-
zidenti Həsən Ruhaninin iştirakı ilə dəmir yolu-
nun rəsmi açılış mərasimi keçiriləcək.
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Fevralın 18-də Bakıda Vergilər 
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Ver-
gilər. Şəffaflıq. İnkişaf” mövzu-
sunda forum keçirilib.
Forumun məqsədi Azərbaycanda 
həyata keçirilən vergi siyasətinin əsas 
istiqamətləri, qarşıda duran vəzifələr 
və inkişaf perspektivləri ilə bağlı 
vətəndaş cəmiyyəti, işgüzar dairələr-
lə açıq dialoqun qurulması olub.
Vergilər naziri Mikayıl Cabbarov 
vergi sistemində aparılan islahat-
lar, həyata keçirilən vergi siyasəti-
nin əsas istiqamətləri, vergi qanun-
vericiliyində və inzibatçılığında 
edilmiş dəyişikliklər, dövlət-biz-
nes münasibətləri, vergi orqan-
larının sahibkarlarla qurduğu iş 
prinsipləri ilə bağlı məsələlərə 
toxunaraq, ölkəmizin vergi siste-
minin perspektiv inkişaf istiqamət-
ləri barədə işgüzar dairələrlə fikir 
mübadiləsinin aparılmasının va-
cibliyini vurğulayıb.
Nazir qeyd edib ki, rəqəmsallaşma 
vergi inzibatçılığının effektivliyi-
ni artırır: “Bu, bizə yeni vergiləri 
tətbiq etmədən və ya onları artır-
madan böyük sayda vergiödəyi-
cilərindən ver gi toplamağa imkan 
verir. İnnovativ texnologiyalar in-
san, biznes və dövlət arasında olan 
ənənəvi əlaqə üsullarını dağıda-
raq yeni biznes modellər yaradır. 
Məqsəd vergi öhdəliklərini yerinə 
yetirməkdə daha məsuliyyətli ol-
mağa kömək etməkdir. Vergi ad-
ministrasiyası sahibkara yönümlü 
yanaşma nümayiş etdirməyə ha-
zırdır. Bu kompleks bir fəaliyyət-
dir, vergiödəyiciləri üçün kom-
fortlu bir mühitin yaradılmasıdır. 
Bu siyasətin hədəfində hər şeydən 
öncə vergiödəyicisi və vətəndaş 
məmnunluğu durur. Sahibkar ver-
gi orqanı ilə təmas perspektivin-
dən qorxmamalıdır”.
2019-cu ildə keyfiyyətli vergi au-
diti institutunun inkişafı istiqamə-
tində tədbirlər görüləcəyini bil-
dirən M.Cabbarov yoxlamaların 
sayının azaldığını və bu yoxlama-
ların risklərin idarə edilməsi siste-
mi əsasında müəyyən edilməsinə 

yönələn yanaşma tətbiq olundu-
ğunu vurğulayıb: “Bu gün sahib-
karların vergi orqanları tərəfindən 
yoxlamaya məruz qalma səviyyəsi 
cüzidir. 2018-ci ildə aktiv fəaliyyət 
göstərən hər 1000 ödəyicidən yal-
nız dördündə səyyar vergi yoxla-
ması aparılıb. Bu, 0,4 faiz göstərici 
deməkdir. Kiçik sahibkarlıq sub-
yektləri isə demək olar ki, yoxla-
maya məruz qalmır”.
Nazir əlavə edib ki, ötən il vergi 
sisteminin iqtisadi tənzimləmə-
də rolu əhəmiyyətli şəkildə artıb. 
Onun sözlərinə görə, vergilər ar-
tıq, sadəcə, bir fiskal siyasət aləti 
deyildir, o, iqtisadiyyatın inkişa-
fını, biznesin idarə edilməsi şərt-
lərini müəyyən edən əsas iqtisadi 
idarəetmə vasitəsi olub. Vergi sis-
temində başlanan yeni islahatlar, 
vergiödəyiciləri ilə aydın və şəffaf 
münasibətlərin qurulması istiqamə-
tində sərgilənən yeni yanaşmalar 
işgüzar mühitdə böyük gözləntilər 
yaradıb. Bu gözləntilər ötən il ər-
zində sahibkarlarla, onların ictimai 
birlikləri, assosiasiyalar və ekspert 
cəmiyyəti ilə keçirilən çoxsaylı gö-
rüşlərdə aşkar hiss edilib.
M.Cabbarov şəffaf münasibətlər 
sisteminin qurulmasına da toxu-
nub. Bildirib ki, 2018-ci il vergi sahə-
sində dövlət-biznes münasibətlərin-
də keçid dövrü kimi qəbul olunub. 
Vergi orqanlarının strukturu yeni-
dən qurulub, kadr heyətində əsaslı 
dəyişikliklər aparılıb. Vergi orqan-
larında əvvəllər mövcud olan bəzi 
neqativ praktikalar aradan qaldırı-
lıb. Vergiödəyicilərinin rastlaşdığı 
problemlərin operativ həlli üçün 
apellyasiya sistemi yenidən qurulub 
və bu proses indi də davam edir.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 
sənaye və sahibkarlıq komitəsi-
nin sədri Ziyad Səmədzadə “köl-
gə iqtisadiyyatı” və bu problemlə 
bağlı fikirlərini bölüşüb. Sözüge-
dən problemin tam aradan qaldır-
mağın çətin olduğunu söyləyən 
komitə sədri “kölgə iqtisadiyya-
tı”nın dünyanın əksər ölkələrində 
hökm sürdüyünü dilə gətirib.

Nəzərə çatdırıb ki, son bir ildə ver-
gi və gömrük sistemində aparılan 
islahatlar nəticəsində bu sahədəki 
problemlər də tədricən azalmağa 
başlayıb. İslahatlar “kölgə iqti-
sadiyyatı”nda olan dövriyyənin 
həcminin azalmasında da özünü 
göstərir: “Azərbaycanda əmək 
ehtiyatları sürətlə artır. Bu artım 
özü zəruri edir ki, Azərbaycanın 
iqtisadi strategiyasında məşğul-
luq amili ön plana çəkilsin. Amma 
məşğulluq amilini hesablayanda 
görürük ki, ölkəmizdə cəmi 1,6 
milyon muzdlu sistemdə çalışan 
əmək qabiliyyətli insan var. Bu 
rəqəmin getdikcə artırılması bizim 
qarşımızda duran ən mühüm və-
zifələrdəndir. Biz bank və sığorta 
sistemini də, məşğulluq sistemini 
də yaxşılaşdırmalıyıq”.
İqtisadiyyat naziri Şahin Musta-
fayev isə Azərbaycanda yaradılmış 
əlverişli biznes və investisiya mühiti 
nəticəsində sahibkarların biznesin 
istənilən sahəsi və növü ilə məşğul 
ola bildiyini, bunun üçün ölkəmizdə 
hər cür şəraitin olduğunu söyləyib.
Nazir dövlət başçısının tapşırıq 
və tövsiyələrinə uyğun olaraq, 
sahibkarlıq subyektlərində yoxla-
maların, vergi yoxlamaları istisna 
olmaqla 2020-ci ilədək dayandı-
rıldığını diqqətə çatdırıb: “Lisen-
ziyalaşan fəaliyyət növlərinin və 
icazələrin sayı azaldılıb, prosedur-
lar sadələşdirilib, rüsumlar əhə-
miyyətli dərəcədə aşağı salınıb. 
Bununla yanaşı, vergi, gömrük və 
sosial ödənişlər sistemində köklü 
və uğurlu islahatlara başlanılıb. 
Həyata keçirilən məqsədyönlü təd-
birlər nəticəsində 2018-ci ildə özəl 
bölmənin ümumi daxili məhsul-
dakı payı 84 faizə, məşğulluqdakı 
payı isə 76 faizə çatıb”.
Ş.Mustafayev vergi sistemində 
həyata keçirilən köklü islahatlar-
dan danışaraq bildirib ki, vergi si-
yasəti iqtisadiyyatın daim dəyişən 
və yeniləşən tələblərinə, davamlı 
və sürətli inkişafına adekvat ola-
raq təkmilləşdirilir: “Son bir ildə 
vergi inzibatçılığı sahəsində ciddi 
və əsaslı islahatlar aparılıb. Vergi 
yükünün səmərəli tənzimlənməsi 
sahəsində əhəmiyyətli işlər görü-
lüb. Vergi qanunvericiliyini təkmil-
ləşdirməklə vergitutma optimal-
laşdırılıb, dövlət vergi orqanlarının 
fəaliyyəti daha da müasirləşdirilib, 
vergi ödəyiciləri ilə mütərəqqi iş-
güzar münasibətlər formalaşdırı-
lıb, kadr potensialı və maddi-texni-
ki təminat gücləndirilib”.
İqtisadiyyat naziri 2016-cı ildən 
tətbiq olunan investisiya təşviqi 
mexanizminin qeyri-neft sekto-
runda özəl investisiyaların artı-
mına ciddi töhfə verdiyini bildi-
rib: “İndiyədək investisiya təşviqi 
sənədi verilmiş 345 layihəyə 3 

milyard manatadək investisiya 
qoyuluşu və 22 mindən çox yeni iş 
yerinin açılması nəzərdə tutulur”.
Əmək və əhalinin sosial müda-
fiəsi naziri Sahil Babayev vurğu-
layıb ki, Prezident İlham Əliyevin 
2018-ci il 9 avqust tarixli Fərmanı 
isə nazirliyin tabeliyində Daya-
nıqlı və Operativ Sosial Təminat 
Agentliyi (DOST Agentliyi) və 
“DOST” mərkəzlərinin yaradılma-
sına imkan verib. Nazir qeyd edib 
ki, “DOST” layihəsi dövlət sosial 
xidmətlərinin innovativ yanaşma-
lar əsasında modern və çevik, tam 
şəffaf mexanizmlər üzərində qurul-
ması ilə ölkəmizin bu sahədə yeni 
brendini formalaşdıracaq. Cari ilin 
birinci rübündə ilk “DOST” mərkə-
zi yaradılacaq. İl ərzində Bakıda 4 
və 2019-2025-ci illərdə respublika 
üzrə isə 31 belə mərkəz açılacaq.
S.Babayev çıxışında vətəndaşların 
pensiya təminatına toxunub. Qeyd 
edib ki, vətəndaşlar bürokratik ən-
gəllərdən uzaq tutularaq onların 
məmnunluğunu üçün pensiya təyi-
natı təmin edilir. Vətəndaşların mü-
raciəti gözlənilmədən artıq 3 min 
600 nəfərə pensiya təyin olunub.
Dövlət Gömrük Komitəsinin səd-
ri Səfər Mehdiyev bildirib ki, ver-
gi, gömrük sahəsində sahibkarları 
maraqlandıran bir çox məsələlərlə 
- şəffaflığın təmin olunması, uço-
tun aparılması, elektron idarəetmə 
sistemlərinin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı çoxsaylı müzakirələr apa-
rılıb: “İlk növbədə, uçotun təşkili 
ilə bağlı ötən il çox ciddi layihələr 
həyata keçirdik. Prezidentin bu 
sahədə vermiş olduğu Sərəncama 
uyğun olaraq, sahibkarlarımıza 
münbit şəraitin yaradılması ilə 
yanaşı, uçotun qurulması və elekt-
ron uçot sisteminin onlayn şəkil-
də Vergilər Nazirliyi və Gömrük 
Komitəsi arasında inteqrasiyasına 
nail olduq. Nəticədə ticarət döv-
riyyəsinin artımına nail olmaqla 
yanaşı, uçot sisteminin qurulması 
ilə “kölgə iqtisadiyyatı”na ən bö-
yük zərbəni vurduq. Malların və 
nəqliyyat vasitələrinin düzgün 

qiymətləndirilməsi və idarə edil-
məsi, “kölgə iqtisadiyyatı” ilə bağlı 
köklü islahatlar nəticəsində 1 mil-
yard manatdan çox vəsaitin dövlət 
büdcəsinə köçürülməsi təmin olu-
nub. Bütün bu uğurların kökündə 
şəffaflıq dayanır”.
Komitə sədri qeyd edib ki, fevra-
lın 1-dən tətbiqinə başlanılan “Ya-
şıl dəhliz” buraxılış sistemindən 
bu vaxta qədər 100-dən çox şirkət 
istifadə hüququna sahib olub. Bu 
sistemin tətbiqi məmur-vətəndaş 
münasibətlərinin minimuma endi-
rilməsi, şəffaflığın təmin olunması 
istiqamətində mühüm addım kimi 
qiymətləndirilə bilər.
Auditorlar Palatasının sədri Vahid 
Novruzov isə bildirib ki, son dövr-
lərdə Vergilər Nazirliyinin apardığı 
siyasət Prezident İlham Əliyevin 
iqtisadi islahatlar strategiyasının 
bütün çalarlarını özündə dolğun 
şəkildə əks etdirir və nəzarət tədbir-
lərinin çoxluğu əvəzinə onların key-
fiyyətin yüksəldilməsi meyarı öz təs-
diqini tapmaqdadır. Bütün bunlar iş 
adamlarının, vergiödəyicilərinin və 
ümumilikdə cəmiyyətin müsbət rə-
yinin formalaşmasına gətirib çıxarıb.
V.Novruzov, həmçinin vurğulayıb 
ki, Auditorlar Palatasında Azər-
baycanda “kölgə iqtisadiyyatı”nın 
azaldılmasına dair Yol Xəritəsi-
nin hazırlanmasına başlanılıb. Bu 
sahədə qabaqcıl xarici təcrübədən 
bəhrələnmək və ölkəmizdə həyata 
keçirilən mühüm tədbirlərin təş-
viqini təmin etmək məqsədilə bu 
ilin sentyabr ayında Vergilər Na-
zirliyi və Azərbaycan İqtisadçılar 
İttifaqı ilə birgə “Kölgə iqtisadiy-
yatına qarşı mübarizə iqtisadi inki-
şafın mühüm amili” mövzusunda 
beynəlxalq elmi-praktik konfran-
sın keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bir sıra təkliflər edən V.Novruzovun 
sözlərinə görə, müasir təfəkkürlü ver-
giödəyicilərini formalaşdırmaq əsas 
məqsədlərdən biridir. Bu istiqamətdə 
ilboyu mütəmadi məsləhət və tədris 
xidmətlərinin aparılması, KİV-dən 
sistemli şəkildə istifadə vacibdir.
V.Novruzov deyib ki, dialoq mü-

hitinin daha da şəffaflaşdırılması 
və asanlaşdırılması məsələsi vergi 
əməkdaşları və audit barədə infor-
masiyaların birbaşa sahibkarlardan 
daxil olması mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir ki, bu sahədə də kon-
sepsiya hazırlanmalı, prosedurlar 
olmalıdır, hər müraciət edən sahi-
bkarın məxfiliyi qorunsun, istək-
ləri müvafiq qurumlara təqdim 
edilsin: “Mən rəqəmsal iqtisadiy-
yatın və sosial auditin imkanların-
dan, onun mahiyyəti və çevikliyi 
baxımından istifadə edilməsinin 
tərəfdarıyam. İstəyirəm ki, reallaş-
dırılmağa başlanılan vergiödəyi-
cilərinin şəxsi kabineti sistemi öz 
real həllini tapsın. Vergilər Nazir-
liyi və Auditorlar Palatasının mü-
vafiq şuralarında nümayəndələrin 
qarşılıqlı təmsilçiliyi təmin edilsin. 
Bu mövcud problemlərin həllində 
operativliyin təminatı baxımından 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir”.
Forumda məruzə edən Avropa-
daxili Vergi Administrasiyaları 
Təşkilatının (IOTA) baş katibi 
Miqel Silva Pinto Azərbaycan-
da vergi və gömrük sahəsində 
həyata keçirilən islahatların çox 
mütərəqqi olduğunu vurğulayıb. 
Baş katib bildirib ki, təmsil etdiyi 
qurum Azərbaycanın Vergilər Na-
zirliyi ilə 2002-ci ildən əməkdaşlıq 
edir: “Bu əmək daşlıq əsasən möv-
cud prak tiki məsələlər, o cümlə-
dən vergi dən yayınma kimi aktual 
problemləri əhatə edir”.
Tədbirdə Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin Administrasiya-
sı, Milli Məclis, dövlət qurumları, 
beynəlxalq təşkilatlar, ictimai bir-
liklər, qeyri-hökumət təşkilatları-
nın nümayəndələri və iş adamları 
iştirak edib. Çıxış edənlər ölkədə 
yaranmış yeni iqtisadi şəraitdə biz-
nes mühitinin daha da yaxşılaş-
dırılması və vergi inzibatçılığının 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə Ver-
gilər Nazirliyi tərəfindən həyata 
keçirilən tədbirləri yüksək qiymət-
ləndirərək, dövlət başçısı tərəfin-
dən bu istiqamətdə atılan addımla-
rı dəstəklədiklərini bildiriblər.

Fevralın 19-da Milli Məclisin növ-
bəti plenar iclası keçirilib. Spiker 
Oqtay Əsədov iclası açıq elan et-
dikdən sonra qanun layihələrinin 
müzakirəsi başlayıb.
İlk olaraq Azərbaycan Respubli-
kasının Milli Məclisi Gənclər və 
idman komitəsinin tərkibində 
dəyişikliklər edilməsi haqqında 
məsələ müzakirə edilib. Deputat-
lar məsələyə müsbət münasibət 
bildiriblər.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sə-
naye və sahibkarlıq komitəsinin 
sədri Ziyad Səmədzadənin məlu-
matından sonra "Dövlət rüsumu 
haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” (üçüncü oxunuş), 
"Əmtəə nişanları və coğrafi göstə-

ricilər haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” (üçüncü oxunuş) 
və "Patent haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda də-
yişiklik edilməsi barədə” (üçüncü 
oxunuş) qanun layihələri təsdiq 
olunmuşdur.
Deputatlar "Azərbaycan Respub-
likası Milli Məclisinin komitələri 
haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununda dəyişiklik edil-
məsi barədə” qanun layihəsinə də 
(üçüncü oxunuş) müsbət münasi-
bət bildirmişlər. Dəyişikliyə əsasən, 
Hesablama Palatasının illik hesabatı 
Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim 
edilməzdən əvvəl parlamentin İq-
tisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsində, eləcə də gender bəra-

bərliyinin təmin edilməsinə nəzarəti 
həyata keçirən müvafiq icra haki-
miyyəti orqanının illik məlumatı əv-
vəlcə parlamentin İnsan hüquqları 
və Ailə, qadın və uşaq məsələləri 
komitələrində baxılmalı və rəy veril-
məlidir.

Əmanətlərin qorunması 
bir il uzadılır

İclasda "Əmanətlərin tam sığor-
talanması haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda də-
yişiklik edilməsi barədə” Azər-
baycan Respublikası Qanununun 
layihəsi də müzakirə edilmişdir. 
Layihə barədə məlumat verən İqti-
sadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri Ziyad Səməd-
zadə demişdir ki, Prezident İlham 
Əliyevin qanunvericilik təşəbbüsü 

qaydasında təqdim etdiyi qanun 
layihəsinə əsasən əmanətlərin tam 
qorunması Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən bir il müddətinə uzadı-
lır.
Qeyd edək ki, sözügedən qanun 
2016-cı il martın 4-də 3 il müddə-
tinə qüvvəyə minmişdi və bu il 
martın 4-də vaxtı başa çatırdı. Sö-
zügedən dəyişikliklə əmanətlərin 
tam qorunması bir il müddətinə 
uzadılır. 
Qanunun qüvvəsinin daha bir 
il uzadılması bank sektorunun 
dəstəklənməsinə, bu sahədə döv-
lətin üzərinə ciddi öhdəliklər gö-
türməsinə, nəticədə isə əhalinin 
banklara depozit qoymasının sti-
mullaşdırılmasına xidmət edəcək.
Qanun layihəsi təsdiq olunmuşdur.

Əmək pensiyalarının mini mum 
məbləği 160 manat olacaq

Milli Məclisin Əmək və sosial si-
yasət komitəsinin sədri Hadi Rə-
cəbli "Əmək pensiyaları haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” qanun layihəsi haqqın-
da məlumat vermişdir. Layihə-
nin Prezident İlham Əliyevin 
qanunvericilik təşəbbüsü ilə Mil-
li Məclisə təqdim olunduğunu 
deyən komitə sədrinin sözlərinə 
görə, dövlət başçısının göndərdi-
yi hər bir qanun layihəsi xalqın 
sosial rifahının yüksəldilməsinə 
xidmət edir. Layihə barədə ətraf-
lı məlumat verən Hadi Rəcəbli 
dedi ki, qanunun 6-1-ci maddə-
sinə edilən dəyişikliyə görə, bu 
il martın 1-dən əmək pensiyası-
nın minimum məbləği 160 manat 
məbləğində müəyyən olunur. Də-
yişiklik 233 min nəfərin pensiya-
sında hissolunacaq artıma gətirib 

çıxaracaq. 9 min insanın pensiyası 
2 dəfə, 26 min nəfərin pensiyası 30 
faiz artacaq. Bütövlükdə isə əhali-
nin böyük bir qisminin pensiyası 
38,5 faiz civarında artacaq. Bunun 
üçün bu ilin dövlət büdcəsindən 41 
milyon, gələn il isə 49 milyon ma-
nat ayrılacaq. Xatırladaq ki, 2017-ci 
il iyul ayının 1-dən əmək pensiya-
sının minimum məbləği 110 manat 
məbləğində müəyyən olunmuşdu.
Müzakirələrdən sonra qanun la-
yihəsi təsdiq olunmuşdur.
Qısa müzakirədən sonra "Azərbay-
can Respublikasının İnzibati Xəta-
lar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında”, "Üzümçülük və şəra-
bçılıq haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə”, "Azərbaycan Res-
publikasında dövlət dili haqqında” 
və "Reklam haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında də-
yişiklik edilməsi barədə” qanun la-
yihələri təsdiq olunmuşdur.
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Hər bir ölkənin davamlı inkişafı-
nın əsas mahiyyəti ilk növbədə in-
sanların zəruri ehtiyac və istəklərini 
qanunla müəyyən olunmuş qayda-
da təmin edən uzunmüddətli artım 
meyilli iqtisadi siyasətin formalaş-
dırılmasıdır ki, bu da planetimizin 
ekoloji imkanlarına uyğun olma-
lıdır. Milli səviyyədə sürətlə inki-
şaf edən iqtisadiyyata nail olmaq, 
onun qlobal qeyri-müəyyən şəra-
itdə baş verən hərbi münaqişələr, 
siyasi gərginliklər, habelə ciddi iq-
lim dəyişikliyinə adekvat şərtlərlə 
adaptasiya qabiliyyətini artırmaq 
üçün müəyyən amillər mövcud ol-
malıdır. Müasir dünyada baş verən 
belə problemlər təhlükəli və da-
ğıdıcı prosesləri aktivləşdirməklə 
ağır iqtisadi və sosial fəsadlara yol 
açan fəlakət mənbəyinə çevirilmiş-
dir. Belə vəziyyətin nəticələrinin 
aradan qaldırılması üçün optimal 
həll variantı dünyada tüğyan edən 
gərginliyi azaltmaq, beynəlxalq və 
ölkədaxili münaqişələri" söndür-
mək", insanlığın birgə səylərini cə-
miy yətin, elmin, sənayenin və mə-
dəniyyətin inkişafına yönəltməkdir. 
Bu xüsusda əldə olunun irəliləyiş-
lərin qiymətləndirilməsi iqtisadi 
göstəricilərlə yanaşı, sosial göstəri-
cilərin rolunu da aktuallaşdırır. 
Dövlətin kəmiyyət və keyfiyyət 
xüsusiyyətləri, faktiki vəziyyə-
tin elmi əsaslı tələblərə uyğun-
luğunu qiymətləndirmək üçün 
planlaşdırmada istifadə olunan 
sosial inkişafın tendensiyaları və 
istiqamətləri sosial göstəricilər ad-
lanır. Ən ümumi formada göstəri-
cilər statistik məlumatlar əsasında 
müəyyən edilir və hesablanır. So-
sial prosesləri daha dərindən öy-
rənmək üçün onların vəziyyətini 
insanların ehtiyaclarına, münasi-
bətlərinə və dəyərləndirmələrinə 
görə qiymətləndirmək üçün xüsu-
si işlər aparılır.
Sosial göstəricilərin inkişafı tədqiq 
olunan hadisələrin mahiyyətinin 
nəzəri anlayışını əhatə edir, sosial 
göstəricilər sisteminin yaradılması 
isə sosial sahələrdəki inkişafın ob-
yektiv nümunələrinin müəyyən-
ləşdirilməsinə və müvafiq sosial 
obyektlərin strukturunun aydın 
şəkildə başa düşülməsinə əsas-
lanır. Beləliklə, sosial göstəricilər 
ictimai hadisələrin dərin öyrənil-
məsinin nəticəsidir ki, bununla 
əlaqədar bəzi xüsusiyyətlər əsasən 
sosial obyektin və ya prosesin tər-
kib hissəsinin sübutu kimi qəbul 
edilə bilər. Geniş mənada sosial 
göstəricilər əhalinin ümumilikdə 
və onun müxtəlif qruplarının si-
yasi, mədəni və mənəvi inkişafını, 
həmçinin həyat tərzini (həyat şəra-
iti və fəaliyyəti), demoqrafik, iqti-

sadi və sosial strukturunu xarak-
terizə edən göstəriciləri əhatə edir. 
Məsələn, ümumi daxili məhsul 
(ÜDM), milli gəlir, əmək məhsul-
darlığı, malların istehsalı və isteh-
lakı, vaxtdanistifadə edilməsi və 
s. göstəriciləri nümunə göstərmək 
olar. Sosial inkişaf səviyyəsini 
müəyyən etmək üçün iki göstərici 
qrupu istifadə olunur. Ümumilik-
də, tədqiq olunan prosesin və ya 
fenomenin qurulmasına, arxasın-
da qalmasına, inkişafına, yaxud 
qənaətbəxş səviyyədə olmasına 
imkan verən təsir tədbirlərini güc-
ləndirmək və ya dayandırmaq 
üçün tədbirlər görülür. Bu göstə-
ricilər adətən ölkədə və regionda 
mövcud olanlarla eyni deyil, lakin 
tənzimlənən fenomenin inkişafı 
və ya təkmilləşdirilməsi dərəcə-
sini xarakterizə edir. Bəzən oxşar 
obyektlərin sosial inkişafının real 
həyat göstəriciləri müqayisə üçün 
götürülür. Göstəricilərin istifadə-
si və müqayisəsi daha böyük ic-
malar çərçivəsində tədqiq olunan 
prosesin mövcud vəziyyəti və ya 
yeni fenomen kimi davamlı inki-
şafa nail olma vəziyyətinin qiy-
mətləndrilməsinə imkan verir.
Davamlı inkişaf konsepsiyası iqtisa-
di və ekoloji problemlərlə bərabər, 
əhalinin rifah səviyyəsinin yaxşılaş-
dırılması, ölkənin mədəni həyatında 
sabitliyin qorunması, sülhün təbliğ 
edilməsi ilə dağıdıcı münaqişələrin 
sayının azaldılması yönündə sosial 
mahiyyət daşıyan məsələlərin həl-
linə hesablanmış uzunmüddətli, 
kompleks tədbirlərdən ibarətdir. 
Belə ki, davamlı inkişaf anlayışının 
ortaya çıxmasına təkan verən amil 
sosial problemlərin həllinin vacibli-
yini dərk etmək idi. 
Qeyd olunmalıdır ki, insan cəmiy-
yətinin bütün üzvləri arasında 
resursların və imkanların bərabər 
paylanması olmadan davamlı in-
kişafa nail olmaq mümkün de-
yildir. Bütün dünya əhalisi üçün 
layiqli həyat və rifaha nail olmaq 
dünya ictimaiyyətinin əsas məqsə-
di olmalıdır. Davamlı inkişafı tə-
min etmək üçün ilk növbədə insan 
yaranışının bütün səviyyələrində 
daha inklüziv və bərabərhüquq-
lu bir cəmiyyət qurmaq lazımdır. 
Əks təqdirdə qeyri-bərabər və 
ədalətsiz maddi zənginlik sosial 
problem kimi daha çox yoxsul cə-
miyyətin yaranması ilə nəticələnə 
bilər. Bu mənada zəmanətli mi-
nimum yaşayış səviyyəsinə nail 
olmaq hər bir vətəndaşın funda-
mental hüququdur. Ən vacibi isə 
bu və ya digər sahələrdə müəyyən 
artım templəri əldə etmək deyil, 
qazanılan gəlirlərin ədalətli və 
bərabər paylanmasıdır. Belə ki, 

“təbii ehtiyatlar bugünkü və gələ-
cək nəsillərin ümumi irsidir” fikri 
davamlı inkişaf konsepsiyasının 
sosial komponenti kimi gələcək nə-
sillərin hüquqlarına hörmətlə ya-
naşmaq üçün zəmin yaratmışdır. 
Cəmiyyətin davamlı inkişaf is-
tiqamətlərini xarakterizə edən 
sosial göstəricilər əlverişli meyil-
ləri və ya əksinə, mənfi amillərin 
təsirini ölçməyə imkan verir. Bu 
göstəricilərdən istifadə etməklə-
milli inkişaf hədəflərini beşillik, 
onillik və ya daha uzun müddət 
üçün müəyyən etmək çox vacib-
dir. Bu baxımdan ölkənin inkişaf 
xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq cə-
miyyətdə maraq doğuran proses-
ləri stimullaşdıran, narahatlığa 
səbəb olan hadisələri məhdud-
laşdıran, ümumiyyətlə, ən zəruri 
sosial ehtiyacların ödənilməsinə 
şərait yaradan prioritetlər üzrə 
konkret tədbirlərdən ibarət sosial 
proqramlar hazırlanır. Belə proq-
ramlar hazırlanarkən regional in-
kişaf hədəflərinə uyğun göstəri-
cilər sistemi müəyyən edilir. 
Milli və regional səviyyədə olan 
bəzi fərqlərə baxmayaraq, bey-
nəlxalq təşkilatlar bir sıra ümu-
miləşdirici göstəricilər vasitəsi ilə 
milli və regional inkişaf səviyyəsi-
ni qiymətləndirir. Bu göstəricilər-
dən biri də BMT İnkişaf Proqra-
mı çərçivəsində hazırlanan İnsan 
İnkişafı İndeksidir. Bu göstərici 
0-dan 1-ə qədər artan qaydada 
qiymət alan ölkələrin sıralanma-
sını göstərir. Eyni zamanda, bu 
göstərici çərçivəsində iqtisadi in-
kişafın aşağıdakı üç göstəricisi də 
hesablanır:
•doğulanda gözlənilən ömür uzun-
luğu;
•intellektual potensial (böyüklər 
üçün savadlılıq və orta təhsil müd-
dəti);
•valyutaların alıcılıq qabiliyyəti 
pariteti nəzərə alınmaqla adamba-
şına düşən gəlirlər.
Beynəlxalq müqayisələrin aparıl-
ması üçün İnsan İnkişafı İndeksin-
dən və digər oxşar göstəricilərdən 
istifadə edilə bilər. Ümumiləşdi-
rici göstəricilərlə yanaşı, bölgənin 
inkişafını səciyyələndirən aşağı-
dakı bəzi konkret statistik göstəri-
cilərindən də istifadə etmək müm-
kündür:
• adambaşına düşən milli gəlir;
• müəyyən maddi malların isteh-
lak səviyyəsi;
• gəlir fərqinin dərəcəsi;
• ömür uzunluğu;
• fiziki sağlamlıq səviyyəsi;
• təhsil səviyyəsi;
• əhalinin xoşbəxtlik səviyyəsi.
Ölkənin iqtisadi inkişafı üçün 
uzunmüddətli və qısamüddətli 

hədəfləri və müvafiq meyarla-
rı müəyyən etmək məsləhətdir. 
Uzunmüddətli hədəflərə post-sə-
naye cəmiyyətinin yaradılması 
və inkişafı, gələcək nəsillər üçün 
yüksəkixtisaslı iş yerlərinin yara-
dılması və ölkənin bütün vətən-
daşlarının, o cümlədən səhiyyə, 
təhsil və mədəniyyət səviyyəsinin 
yüksəldilməsi daxildir. Qısamüd-
dətli hədəflər olaraq, il, kvartal ay 
və s. götürmək olar. Böhranı ara-
dan qaldırmaq və ÜDM-in artı-
mına nail olmaq üçün düşünmək 
mümkündür. Uzunmüddətli və 
qısamüddətli məqsədlər məzmun-
ca fərqlidir və onlara nail olmaq 
üçün tədbirlər də müxtəlifdir. Bu 
məqsədlərdən bəziləri bir-birinə 
bənzəyir, ancaq müəyyən şərtlər 
altında əhəmiyyətli fərqlər də ola 
bilər. Beləliklə, məhdud fondlar 
sağlamlığın inkişafına və ya ətraf 
mühitin qorunmasına yönəldilə 
bilər. Ətraf mühitin daha təmiz, 
əhalinin daha sağlam olması son 
məqsəddir.  
İqtisadi inkişaf meyarları həmişə 
hədəf rolunu oynayır və ya əksinə. 
Çox vaxt müvəffəqiyyətli inkişaf 
üçün lazımi şəraitin rolu regional 
inkişafın taktik məqsədləri kimi 
qəbul edilir. Bir bölgənin və ya 
şəhərin inkişafı üçün belə taktik 
məqsədlərə aiddir: 
• biznesin yeni növlərini cəlb et-
mək;
• mövcud biznesin genişləndiril-
məsi;
• kiçik biznesin inkişafı;
• şəhər mərkəzinin inkişafı;
• sənayenin inkişafı;
• xidmətlərin inkişafı;
• regionda məşğulluq səviyyəsi-
nin artırılması.
İnkişaf dinamikasını qiymətlən-
dirmək üçün a) adambaşına düşən 
gəlirlərin artım sürətləri; b) əmək 
məhsuldarlığı; c) istehsalın və cə-
miyyətin struktur dəyişmələrinin 
dərəcələri kimi göstəriciləri istifa-
də etmək məqsədəuyğundur.
İqtisadi artım tempinə təsir bü-
töv bir ölkə və bölgənin iqtisadi 
siyasəti üçün vacib məsələdir. So-
sial siyasətin qarşısına qoyulmuş 
məqsədlərə nail olmaq üçün onun 
həyata keçirilməsi mexanizminin 
böyük əhəmiyyəti var. Bu mexa-
nizmin əsas elementi iqtisadiy-
yatı inkişaf etdirməkdir. Çünki 
iqtisadiyyatda uğur qazanmadan, 
yüksək maliyyə imkanlarına nail 
olmadan sosial siyasəti lazımi sə-
viyyədə inkişaf etdirmək müm-
kün deyil.
Azərbaycan Respublikası bu gün 
öz inkişaf tempinə görə dünyada 
birincilər sırasında yer alıb. Ölkə-
mizin müxtəlif sahələrdə əldə 

etdiyi böyük uğurlar dünya icti-
maiyyəti tərəfindən heyranlıqla 
qarşılanır. Azərbaycanın dinamik 
inkişafı onu siyasi, iqtisadi və 
mədəni cəhətdən nəinki regional, 
hətta qlobal mərkəzə çevirmək-
dədir. İlk növbədə siyasi sahədə 
qazanılan nailiyyətlər Azərbayca-
nı beynəlxalq ictimaiyyətə daha 
yaxşı tanıtdırmaqla bərabər, dün-
yanın diqqətini respublikamıza 
yönəldə bilib. Müstəqilliyini gün-
dən-günə möhkəmləndirən Azər-
baycan böyük tarixi sınaqlardan 
uğurla çıxaraq, nəinki regionda, 
eləcə də dünyada iqtisadi cəhət-

dən güclü və qüdrətli bir dövlət 
kimi özünü təsdiq etmiş, çətin və 
mürəkkəb keçid dövrünü uğurla 
başa vuraraq, sabit və hərtərəfli 
inkişaf modelini yaratmış ölkəyə 
çevrilmişdir. Bu nailiyyətlər Azər-
baycan xalqının səyləri və tariximi-
zin ən çətin məqamlarında bütün 
iqtisadi, siyasi və insan resurslarını 
səfərbər edərək, yeni Azərbaycan 
quran ümummilli lider Heydər Əli-
yevin müdrik və uzaqgörən siyasə-
tini ardıcıl və dönməz şəkildə da-
vam etdirən hörmətli Prezidentimiz 
İlham Əliyevin gördüyü misilsiz iş-
lər sayəsində əldə edilmişdir. İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi siyasi kur-
sun cəmi bir neçə aspektinə diqqət 
yetirməklə onun dövlətçiliyin inki-
şafına, milli maraqların müdafiə-
sinə, xalqın sosial rifahının yaxşılaş-
dırılmasına, iqtisadiyyatın inkişaf 
etdirilməsinə nə kimi töhfələr ver-
diyini görmək olar.
Sosial-iqtisadi inkişafın sürətlən-
dirilməsi ilə xarakterizə olunan 
son 15 il Azərbaycan iqtisadiyyatı 
üçün son dərəcə uğurlu olmuş-
dur. Əldə edilən uğurlara əsasən, 
ölkə rəhbərliyinin siyasi iradəsi və 
həlledici addımları sosial və siyasi 
sabitliyin qorunması, hökumətin 
işinin səmərəli təşkili, vahid döv-
lət siyasətinin həyata keçirilməsi, 
islahatların davamlılığı, dövlət 

proqramlarının həyata keçirilməsi 
ilə təmin edilmişdir. Həmin döv-
rdə Azərbaycan vətəndaşları 
ölkəmizin iqtisadi gücünün, hə-
yat standartlarının artmasının, 
iqtisadi sahədə müşahidə olunan 
mütərəqqi dəyişikliklərin şahidi 
olmuşlar. Azərbaycan Respublika-
sında həyata keçirilən iqtisadi və 
sosial islahatlar yoxsulluq səviy-
yəsi 44,7 faizdən 6,9 dəfə azalaraq 
2017-ci ildə 5,4 faizə düşmüşdür 
(diaqram 1).
Vətəndaşlarının həyat səviyyəsi 
və keyfiyyətinin yüksəldilməsi hər 
bir dövlətin sosial siyasətinin əsas 

məqsədidir. Bu siyasət, əsasən, 
məşğulluğun təmin edilməsi, tib-
bi xidmətlərin yüksək səviyyədə 
olması, təqaüdçülərin, çoxuşaqlı 
ailələrin və əlil insanların hüquq-
larının qorunması vasitəsilə həya-
ta keçirilir. Azərbaycanda əhalinin 
sosial müdafiəsi, onun inkişaf et-
miş ölkələrin standartlarına uy-
ğunlaşdırılması məsələləri dövlət 
siyasətinin əsas prioritetlərindən 
biridir. Hazırda islahatlar texno-
logiyası da təkmilləşdirilir. Bu 
yanaşma, iqtisadi siyasətdə çe-
vikliyin təmin edilməsi, struktur 
dəyişikliklərinin və institusional 
islahatların paralel həyata keçiril-
məsi və müəyyən məqsədlərə, ha-
belə maliyyə mənbələrinə əsasən 
proqramların idarə olunmasını bir 
daha təsdiqləyir. Son 15 ildə 201 
proqram sənədi, o cümlədən 12 
konsepsiya, 12 milli strategiya, 12 
strateji yol xəritəsi, 94 dövlət proq-
ramı, 10 milli fəaliyyət planı, 23 
tədbir planı, 21 fəaliyyət proqra-
mı, 17 milli plan və proqram qəbul 
edilmişdir.

(davamı gələn sayda)
Reyhanə Əhmədova,

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti  yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının

 magistrı

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) və 
Sosial və İqtisadi İnkişaf qurumunun (Economic 
Social Development - ESD) təşkilatçılığı ilə “Da-
vamlı inkişafın sosial-iqtisadi problemləri” möv-
zusunda 37-ci beynəlxalq elmi konfrans  keçirilib.
Fevralın 14-də təşkil olunan beynəlxalq konf-
ransın açılış mərasimində  təşkilatçılarla yanaşı, 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Maliy-
yə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Auditorlar 
Palatası, Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfede-
rasiyası, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommu-
nikasiya Mərkəzinin və digər dövlət qurumları-
nın rəhbər şəxsləri, millət vəkilləri, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvləri iş-
tirak ediblər.
Beynəlxalq konfransda açılış nitqi ilə çıxış edən 
UNEC-in Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru, 
professor Sakit Yaqubov Azərbaycanın Dayanıqlı 

İnkişaf Məqsədləri (DİM-lər) adlanan 17 məqsəd 
və bu məqsədlərə uyğun olaraq müəyyən edil-
miş 169 hədəfini özündə birləşdirən “Dünyamı-
zın transformasiyası: 2030-cu ilədək Dayanıqlı 
İnkişaf Gündəliyi” razılaşmasına qoşulduğunu 
barədə konfrans iştirakçılarına məlumat verib. 
Bildirib ki, alimlərin də bu təşəbbüsə dəstək ol-
masının vacibliyi nəzərə alınaraq, UNEC və ESD 
(Economic Social Development-Sosial İqtisadi 
İnkişaf) təşkilatının qarşılıqlı əməkdaşlığı ilə 
“Davamlı İnkişafın Sosial-iqtisadi problemləri” 
mövzusunda 37-ci Beynəlxalq Elmi Konfrans Ba-
kıda təşkil olunub. S.Yaqubov dünyanın müxtə-
lif ölkələrindən altı istiqamət üzrə 201 məruzə-
nin daxil olduğu beynəlxalq konfransda davamlı 
inkişaf konsepsiyasının əsas istiqamətlərinin öz 
əksini tapdığını vurğulayıb.
Təhsil Nazirliyinin Elm, ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsinin müdir müavini Şahin Bayramov bey-
nəlxalq konfransa Bakının ev sahibliyi etməsini 

ölkədə həyata keçirilən uğurlu dövlət siyasəti-
nin nəticəsi kimi qiymətləndirib. Nazirlik rəsmi-
si konfransa ölkənin aparıcı universitetlərindən 
olan UNEC-in təşkilatçılıq etməsini Azərbaycan 
ali təhsilinin beynəlxalq ali təhsil və elm məkanın-
da artan nüfuzundan xəbər verdiyini vurğulayıb. 
Beynəlxalq konfransın yüksək səviyyədə təş-
kil olunmasına göstərdiyi dəstək üçün UNEC 
rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirən Təşkilat 
Komitəsinin prezidenti Domagoj Cingula 37-ci 
konfransın Azərbaycanda keçirilməsini əlamət-

dar hadisə adlandırıb. Bildirib ki, konfransda 
dünyanın 16-dan çox ölkəsinin tədqiqatçıları ilə 
birgə dayanıqlı inkişafın sosial-iqtisadi problem-
ləri ilə bağlı müzakirələr aparılacaq və qlobal ça-
ğırışlar təhlil ediləcək. 
D.Cingula konfransa qəbul olunan məqalələ-
rin “Web of Science” və “EconLit” kimi nüfuz-
lu beynəlxalq elmi bazalarda dərc olunacağını 
qeyd edib. 
Tədbir dünya iqtisadiyyatının aktual çağırışları-
nın müzakirəsi ətrafında çıxışlarla davam edib.
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Azərbaycanda azad sahibkarlı-
ğın və liberal iqtisadiyyatın in-
kişaf etdirilməsində regionların 
sosial-iqtisadi inkişafına dair 
üç mərhələ Dövlət Proqramları 
müstəsna əhəmiyyət kəsb etmiş-
dir. Bu ilin yanvar ayının 29-da 
cənab Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən "Azərbaycan region-
larının 2019-2023-cü illərdə sosi-
al-iqtisadi inkişafı Dövlət proq-
ramı" təsdiqlənmişdir. Sayca 
dördüncü olan bu proqram ölkə-
nin dayanıqlı və davamlı inkişa-
fında ciddi dönüş yaradacaqdır. 
Yeni qəbul edilən Dövlət Proqra-
mı öz məram və məqsədinə görə 
əvvəlki proqramların yeni çağı-
rışlara uyğun formada məntiqi 
davamıdır. Öncə 2014-2018-ci 
illəri əhatə edən Dövlət Proqra-
mının bəzi məqamlarına toxun-
maq istərdik. Əgər ümumi şəkildə 
ifadə etsək, bu proqram Azərbay-
canın yeni inkişaf mərhələsinin 
təməlini qoydu. Proqram çərçi-
vəsində həyata keçirilən tədbir-
lər, o cümlədən iri infrastruktur 
layihələrinin reallaşdırılması iq-
tisadiyyatın qeyri-neft sektoru-
nun bütün sahələr və istiqamətlər 
üzrə konkret fəaliyyət konturları-
nın formalaşması prosesini sona 
çatdırdı. Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev 
bu barədə danışarkən demişdir: 
"Beş il bundan əvvəl qəbul edil-
miş proqram artıqlaması ilə ye-
rinə yetirilib. Son beş il ərzində 
qarşımıza qoyduğumuz bütün və-
zifələr icra olundu. Üçüncü proq-
ramın çox böyük əhəmiyyəti var. 
Bu proqram bizə imkan yaratdı 
ki, regionlarda əvvəlki illərdə 
aparılan islahatlara, görülən iş-
lərə yeni təkan verək".

İnkişafı və yüksəlişi şərtləndirən, 
onu səngiməyə qoymayan bir sıra 
vacib amillər vardır ki, bunlardan 
ən başlıcası ölkədə ictimai-siyasi 
sabitliyin bərqərar olmasıdır. Sa-
bitlik, əmin-amanlıq olmayan yer-
də inkişafdan danışmaq yersizdir. 
Cənab prezidentin vurğuladığı 
kimi, Azərbaycan sabitlik, təh-
lükəsizlik məkanıdır. Azərbay-
canın uğurlu inkişaf modelinin 
əsas qayəsi ondadır ki, ölkəmizdə 
aparılan siyasət xalq tərəfindən 
dəstəklənir. Məhz bu siyasətin 
dəstəklənməsi nəticəsində Azər-
baycan bu gün qlobal aləmdə 
tanınan, regional müstəvidə söz 
sahibi olan bir dövlətə çevrilmiş-
dir. Son 15 il ərzində regionlarda 
görülən işlərin miqyası o qədər 
böyükdür ki, onları saymaqla 
qurtarmaq olmaz. Məhz bu 15 il 
ərzində regional proqramların ic-
rası nəticəsində qazınılan uğurlar 
bütün dünyanın diqqətini cəlb et-
mişdir. Bu dövrdə iqtisadiyyat 3,3 
dəfə, sənaye istehsalı 2,6 dəfə, ix-
rac 4,7 dəfə, valyuta ehtiyatları 24 
dəfə artmışdır. Cəmi 15 il ərzin-
də ölkə iqtisadiyyatının 3,3 dəfə 
artması faktını fenomen hadisə 
adlandırmaq olar. Bunları gör-
məmək mümkün deyil. Azərbay-
can üçün önəmli olan budur ki, 
əldə edilən nailiyyətlər dünyanın 
ən mötəbər maliyyə qurumları 
və reytinq agentlikləri tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilib.
Dünya Bankı kimi mötəbər bir 
maliyyə institutunun "Doing Bu-
siness" hesabatında 2006-cı ildə 
98-ci sırada yer alan Azərbaycan 
78 pillə irəliləyərək hazırda 25-ci 
yerdə qərarlaşıb. On iki il ərzin-
də belə nüfuzlu qurumun reytinq 
cədvəlində bu qədər irəliləmək 

ölkədə həyata keçirilən iqtisadi 
islahatların, investisiya mühitinin 
köklü şəkildə yaxşılaşdırılması-
nın nəticəsidir. Əgər vaxtında bu 
islahatlar aparılmasaydı, dünya-
nın nüfuzlu maliyyə qurumları 
Azərbaycana bu qədər investisiya 
yatırmazdılar.
Son 15 il ərzində bütövlükdə Azər-
baycana 250 milyard dollar sər-
mayə qoyulub. Bunun təxminən 
yarısı daxili sərmayədir. Bu rəqəm 
Cənubi Qafqazın iki dövlətinin – 
Gürcüstanın və Ermənistanın 15 
illik dövlət büdcəsindən 2,4 dəfə 
çoxdur. Azərbaycana yatırılan xa-
rici investisiyaları nəzərə alsaq, 
müqayisədə çox böyük rəqəm 
əldə olunar.
İqtisadi sahədə qazanılan uğur-
lar, valyuta ehtiyatlarının ilbəil 
artması ölkənin sosial problemlə-
rinin həllinə əlverişli imkan yarat-
mışdır. Son 15 il ərzində yeni ya-
radılan müəssisələrdə 2 milyon iş 
yeri açılmış, əməkhaqları 7 dəfə, 
təqaüdlər 9 dəfə artmışdır. Ötən 
illər ərzində 3272 məktəb, 640 
tibb müəssisəsi əsaslı təmir edilib 
və ya yenidən tikilib. Bölgələr-
də 44 olimpiya idman mərkəz-
ləri istifadəyə verilib. Qaçqın və 

köçkün soydaşlarımızın, şəhid 
ailələrinin, müharibə əlillərinin 
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaş-
dırılması üçün yaşayış binaları, 
fərdi evlər tikilib istifadəyə veril-
mişdir.
Regionların siması köklü şəkildə 
dəyişmiş, müasirləşmiş, yüksək 
standartlara uyğun yollar, kör-
pülər, su qovşaqları, dəryaçalar, su 
kanalları tikilib istifadəyə verilmiş, 
yüzlərlə müasir tipli istehsal və 
emal müəssisələri yaradılmışdır.
Bu illər ərzində real sektorun in-
kişafına hədəflənən ən uğurlu 
dönüşlərdən biri investisiyaların 
təşviqi mexanizminin yaradılma-
sıdır. Sahibkarlıq subyektlərinə, 
bütövlükdə özəl bölməyə tətbiq 
edilən güzəşt və dəstək mexa-
nizminin işə düşməsi bir çox iri 
layihələrin reallaşmasına imkan 
vermişdir. Bu mexanizm işə düş-
dükdən sonra 332 layihənin icrası 
nəzərdə tutulur ki, indiyədək 107 
layihə tam şəkildə reallaşıb. Ötən 
illər ərzində respublikanın bir sıra 
bölgələrində sənaye parklarının, 
aqroparkların yaradılmasına start 
verilib. Yaxın bir neçə il ərzində 
50-yə yaxın müasir tipli aqropark 
kompleksləri tikilib istifadəyə ve-

riləcək və kənd təsərrüfatı məh-
sullarının ixracında ciddi dönüş 
özünü göstərəcək.
Transmilli neft və qaz kəmərlə-
rinin işə düşməsi ölkəmizin iqti-
sadi həyatında böyük canlanma 
yaratdı, maliyyə imkanlarımızı 
artırdı, regional müstəvidə bir 
sıra mühüm layihələrin həyata 
keçirilməsində Azərbaycanı əsl 
söz sahibi etdi. Bunların içərisin-
də 4 seqmenti olan Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsi xüsusi əhəmiyyət 
daşıyır. Həmin layihənin 3 his-
səsi artıq istifadəyə verilib. Son 
hissəsi olan TAP xəttinin 2020-ci 
ildə reallaşacağı gözlənilir. Neft 
və qaz gəlirlərindən əldə olunan 
maliyyə vəsaitləri hesabına Azər-
baycan Avrasiya məkanının va-
cib tranzit yükdaşıma mərkəzinə 
çevrilib. Bu strukturda Bakı-Tbili-
si-Qars dəmir yolu xətti mühüm 
arteriya kimi qiymətləndirilir. Şi-
mal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin 
yaradılması da Azərbaycan üzə-
rindən böyük həcmli yüklərin bu 
istiqamətdə daşınmasına imkan 
verəcəkdir. Bakı-Astara dəmir 
yolu xəttinin yenidən qurulması 
bu məqsədə xidmət edir. Hazırda 
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliy-
yat dəhlizlərində yerləşən ölkələ-
rin sayı 10-dan çoxdur, gələcəkdə 
onların sayı artacaq. Ötən 15 il ər-
zində respublikada 31 yeni elekt-
rik stansiyası istifadəyə verilib. 
Bunun nəticəsində 2500 meqavat-
lıq yeni güclər yaradılıb. Hazırda 
Azərbaycan nəinki elektrik enerji-
si ilə özünü təmin edir, həm də bu 
sahədə ixracatçı ölkəyə çevrilib.
Yuxarıda deyildiyi kimi, bu il-
lər ərzində iqtisadiyyatın bütün 
sahələrində, xüsusilə də real sek-
torda ciddi irəliləyişlər əldə olu-
nub. Qeyri-neft sektoru və o cüm-
lədən aqrar bölmədə son illər əldə 
olunan nailiyyətlər bunun əyani 
təcəssümüdür. Təkcə 2018-ci ildə 
qeyri-neft sənayesində 9,1 faiz 
artım qeydə alınıb. İndiyədək 
icra olunan üç mərhələ Dövlət 
Proqramları nəticəsində taxıl is-

tehsalı 1,6 dəfə, ət və süd isteh-
salı 1,7 dəfə, quş əti istehsalı 2,5 
dəfə, tərəvəz istehsalı 1,5 dəfə, 
meyvə istehsalı 2,4 dəfə, üzüm 
istehsalı 3 dəfə artıb.
Azərbaycanda turizm sahəsində 
də yüksək göstəricilər əldə olu-
nub. Keçən il ölkəmizə 2 milyon 
850 min nəfər turist gəlmişdir ki, 
bunun hesabına ölkəyə 2 milyard 
valyuta daxil olmuşdur. Sada-
lanan statistik rəqəmlər Azər-
baycanda real sektorun yüksək 
inkişaf və yüksəliş səviyyəsində 
olmasını təsdiqləyir. Bugünkü in-
kişaf tempi onu deməyə əsas verir 
ki, biz gələcəkdə iqtisadiyyatımı-
zın istənilən istiqamətdə şaxələn-
dirilməsini həyata keçirməyə nail 
olacağıq. Cənab Prezident İlham 
Əliyevin fərmanı ilə cari ilin yan-
var ayının 29-da təsdiqlənən 2019-
2023-cü illər üçün regional inkişaf 
proqramı da bu məqsədə xidmət 
edir. İlkin hesablanmalara görə, 
sözügedən proqramın icrası üçün 
17 milyard manatdan artıq vəsait 
nəzərdə tutulur. Bu vəsaitin 4,6 
milyard manatının özəl sektor, 
13 milyard manatının isə dövlət 
tərəfindən maliyyələşdirilməsi 
gözlənilir. Lakin şübhə yoxdur ki, 
proqramın icrası prosesində hər 
iki mənbədən yönəldilən maliyyə 
vəsaitlərinin həcmi artacaq.
2019-2023-cü illəri əhatə edən 
yeni Dövlət Proqramı həm regi-
onların sosial-iqtisadi yüksəlişini, 
yeni iş yerlərinin açılmasını təmin 
edəcək, həm də aqrar bölmənin 
müasir innovativ texnologiya-
lar əsasında qurulmasına, kənd 
təsərrüfatında xammal istehsalın-
dan sənaye məhsulları istehsalı-
nın keçidinə geniş yollar açacaq-
dır. Sonucda Azərbaycan dünya 
bazarlarına yüksək standartlara 
cavab verən, növ-növ, çeşid-çe-
şid məhsul çıxaran güclü ixracatçı 
ölkəyə çevriləcəkdir.

Zülfü İLYASOV,
«İqtisadiyyat» qəzetinin

 bölgə müxbiri

21-27 fevral 2019-cu il

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

Yanvarda metallurgiya səna-
yesi və hazır metal məmulat-
larının istehsalı sahələrində 
46,6 milyon manatlıq məhsul 
istehsal olunub. Dövlət Statis-
tika Komitəsindən bildirilib ki, 
metallurgiya sənayesində 16,1 
faiz, hazır metal məmulatları-
nın istehsalı sahəsində isə 25,4 
faiz azalma müşahidə edilib.
Ay ərzində sahə üzrə 24,3 min 
ton (1,9 faiz çox) armatur, 74,9 
ton (32,3 faiz çox) alüminium 
çubuqlar, millər və profillər is-
tehsal olunub.

Yanvarda tikinti materiallarının 
istehsalı sahəsində fəaliyyət 
göstərən müəssisələr tərəfindən 
istehsal edilmiş məhsulun ümumi 
dəyəri 6,8 faiz artaraq 36,8 milyon 
manat təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsindən 
bildirilib ki, ay ərzində tikinti kər-
picinin istehsalı 47,9 faiz, se men-
tin istehsalı 45,3 faiz, hörmə üçün 
hazır beton qarışığının istehsalı 
37,2 faiz artıb. Tikinti əhənginin 
istehsalı 17,6 faiz, tikinti gipsinin 
istehsalı 60,3 faiz, betondan yığ ma 
tikinti konstruksiyalarının isteh-
salı isə 61,2 faiz azalıb.

Yanvarda ölkədə fəaliyyət 
göstərən müəssisə, təşkilat və 
fərdi sahibkarlar tərəfindən 5 
milyard 929,5 milyon manatlıq 
və ya əvvəlki ilin eyni ayı ilə 
müqayisədə 2,9 faiz çox ümu-
mi daxili məhsul (ÜDM) isteh-
sal edilib.
Dövlət Statistika Komitəsindən 
verilən məlumata görə, ay ər-
zində iqtisadiyyatın qeyri-neft 
sektorunda istehsal olunmuş 
əlavə dəyər 2,7 faiz, neft sekto-
runda isə 3,2 faiz artıb.
Əlavə dəyərin 45,9 faizi səna-
yedə, 10,2 faizi ticarət; nəqliy-
yat vasitələrinin təmiri, 7,3 faizi 
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 

sahələrində, 5,6 faizi tikintidə, 
3 faizi kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,7 fa-
izi turistlərin yerləşdirilməsi və 
ictimai iaşə, 1,7 faizi informa-
siya və rabitə sahələrində, 17,2 

faizi isə digər sahələrdə istehsal 
edilib. Məhsula və idxala xalis 
vergilər ÜDM-in 6,4 faizini təş-
kil edib. Əhalinin hər nəfərinə 
düşən ÜDM 601,1 manata bəra-
bər olub.

Yanvarda əvvəlki ilin eyni ayı 
ilə müqayisədə içki istehsalın-
da 48,9 faiz, qida məhsullarının 
istehsalında 14,3 faiz artım, tü-
tün məmulatlarının istehsalın-
da isə 33,5 faiz azalma müşahi-
də olunub.
Dövlət Statistika Komitəsindən 
bildirilib ki, bu sahələrin əsas 
məhsullarından qənd və şəkər 
tozu istehsalı 5,1 dəfə, duru bit-
ki yağlarının istehsalı 54,6 faiz, 

cem və marmeladların istehsa-
lı 3,7 faiz, araq istehsalı 5 dəfə, 

alkoqolsuz içkilərin istehsalı isə 
50,6 faiz artıb.
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14 февраля в Баку состоялась 37-я 
международная научная конфе-
ренция на тему «Социально-эконо-
мические проблемы устойчивого 
развития» при поддержке Азербайд-
жанского Государственного Эконо-
мического Университета (UNEC) и 
Организации Социально-Экономи-
ческого Развития (Economic Social 
Development - ESD). Среди уважае-
мых гостей, приглашенных на кон-
ференцию, была и Минева Оксана 
Карловна - доктор экономических 
наук, профессор, декан факультета 
Бизнеса и экономики Астраханско-
го Государственного Университета,  
почетный работник высшей школы 
Российской Федерации. Нам уда-
лось встретиться с Оксаной ханум на 
конференции и поговорить с ней.
- Оксана ханум, добро пожало-
вать в Азербайджан. Мы очень 
рады видеть Вас среди гостей. 
Расскажите нашим читателям, о 
себе и о вашем участии в работе 
конференции.
- Добрый день. Мне довелось в 
очередной раз побывать на госте-
приимной земле Азербайджана, 
это всегда приятно. На этот раз я 
участвую на Конференции по со-
циально-экономичному развитию. 
Это солидное мероприятие, её ма-
териалы будут опубликованы в та-
ких международных научных базах 
как “Web of Science” и “Econ Lit”. 
Я благодарна профессору Захиду 
Мамедову за то, что наше совмест-
ное научное сотрудничество, кото-
рое сближает науку России и Азер-
байджана, представлено на таком 
высоком уровне. Ознакомившись с 
программой конференции, вы пой-
мёте, насколько глубоки доклады 
участников, интересна их темати-
ка. Очень много материалов посвя-
щены синергетическому эффекту 
развития национальных экономик 
в период четвертой промышлен-
ной революции, и это, несомнен-

но, «конёк» данной конференции. 
Особо отмечу, что во время моего 
визита я встретилась с научными 
деятелями, специалистами, эко-
номистами Азербайджана. Особая 
моя признательность академику 
Зияду Самедзаде. Отрадно, что в 
республике есть такие уважаемые 
люди, из под пера которых вышли 
многие фундаментальные труды. 
Одна из них - «Нефть Баку- ключ к 
победе: славное прошлое, яркое 
будущее», эта книга посвящена  се-
мидесятилетию великой победы че-
ловечества над фашистской чумой. 
-  И каковы ваши впечатления об 
этой книге?
- Выражу восхищение тем, что в 
Азербайджане настолько трепетно 
относятся к нашей совместной исто-
рии и не допускают каких-то прояв-
лений в сторону фашизма и шови-
низма. И хочу подчеркнуть еще одну 
немаловажную деталь, что когда я 
беру в руки книгу «Нефть Баку - 
ключ к победе: славное прошлое, 
яркое будущее», она для меня еще 
и очень личное, потому что мой дед  
- капитан Полежаев Николай Мак-

симович в своё время  будучи еще 
совсем молодым человеком, был ка-
питаном танкера и также перевоз-
ил в нефть, приближая великую по-
беду. Я лично отметила это в беседе 
с академиком, и пользуясь случаем 
через вашу газету ещё раз выражаю 
благодарность уважаемому акаде-
мику Зияду Самедзаде,за этот труд. 
Академик также любезно предоста-
вил свои работы в библиотеку наше-
го Астраханского Государственного 
Университета, и наши студенты и 
преподаватели с величайшим тре-
петом ознакомятся с ними. 
- Что вы можете сказать об отно-
шениях наших стран?
- Если говорить о нашем совмест-
ном сотрудничестве, то прежде 
всего хочу сказать, что с Экономи-
ческим Университетом меня связы-

вают давние отношения. И выражаю 
глубокую благодарность директору 
Русской Экономической школы при 
университете профессору Бархуда-
рову Мансуру за то, что тот с таким 
трепетом и нежностью помогает 
сотрудничеству наших стран в обра-
зовательных научных сферах. Боль-
шим позитивом являются наши 
совместные планы по написанию на-
учных монографий о важнейших на-
правлениях развития современной 
экономики. Подобные взаимо¬от-
ношения двух научных школ Баку и 
Астрахани имеют большое значение 
для углубления добрососедских от-
ношений между нашими странами.
В России планируется провести 
крупный форум (в мае 2019 года), 
который будет посвящен вопросам 
цифровой экономики. Для нас яв-

ляется большой честью, что члены 
Академии Наук Азербайджана, в 
том числе  советник Президента На-
циональной Академии Наук Азер-
байджана академик Али Аббасов 
оказывают нам поддержку в прове-
дении данного форума. 
В рамках данного форума предпола-
гается участие ученых разных стран, 
которые занимаются вопросами гу-
манизации социума и адаптации 
наших людей к новой действитель-
ности. Потому что, четвертая про-
мышленная революция меняет все 
стороны экономической-социаль-
ной жизни, глобально влияет на 
всё происходящее. И  вопрос в том 
-  сможем ли мы быть адаптированы 
к новым технологиям, найдем ли мы 
своё место там? Никто не спраши-
вает нас, нравится нам это или нет? 
Это уже действительность. Сквозь 
призму происходящих процессов, 
сотрудничество наших стран в этой 
области является весьма перспектив-
ным, объективной необходимостью. 
Меня приятно удивляет качествен-
ное развитие Азербайджанского 
Экономического Университета, рек-
тором которого является  уважае-
мый Адалят Мурадов. Мне посчаст-
ливилось посмотреть новый корпус, 
предполагающий онлайн образо-
вание - одновременно к компьюте-

ру могут подключаться около 500 
студентов. Это прекрасный пример 
внедрения инструментария новой 
цифровой экономики в общеобра-
зовательный процесс. Этому могут 
позавидовать и ведущие универси-
теты мира. 
- Оксана ханум, Вы представляете 

Астраханский Государственный 
Университет, нашим читателям бу-
дет интересна информация о нём…
- Астраханский Государственный 
Университет - крупнейший универ-
ситет на юге России.  Университет, 
который является опорной площад-
кой Российско-Каспийской науки. 
На экономическом факультете«-
Бизнес и экономика» мы готовим 
профессиональных управленцев. 
Мы имеем богатый опыт междуна-
родного сотрудничества в области 
образовательных услуг со странами 
дальнего и ближнего зарубежья. 
Вуз предлагает к изучению в рам-
ках основной общеобразовательной 
программы для двух языков– ан-
глийский, и второй - один из язы-
ков прикаспийских государств. В 
частности, наши студенты по выбо-
ру также могут изучать казахский, 
азербайджанский и турецкие язы-
ки. Большой спрос сегодня в Рос-
сийском образовательном сегменте 
также на восточные и языки стран 
Азии. В частности, у нас в универ-
ситете изучают по желанию китай-
ский, японский и корейские языки. 
Руководством университета была 
налажена масса  система (хоро-
ших) контактов с государственными 
структурами, учебными и научны-
ми заведениями стран мира, вы-

пускниками вуза стали десятки ты-
сяч студентов, что позволило АГТУ 
стать достаточно востребованным 
учебным заведением с постоянно 
растущим спросом на его услуги.
- Какие работы ведутся для обме-
на студентами между универси-
тетами? Как решается вопрос о 
признании дипломов?
- Мы обсудили с руководством Ба-
кинского Университета вопросы, 
связанные об обмене студентов, вы-
дачи двойного диплома, согласо-
вания учебных планов. Хочу особо 
отметить, что Астраханский Госу-
дарственный Университет имеет 
подобные двойные программы с 
Францией, Италией, Японией и в 
настоящее время с Китаем. 
- Какие у вас планы на будущее, 
какие работы предназначены 
для дальнейшего развития на-
ших отношений?
- Мы планируем провести совмест-
ные обсуждения актуальных  во-
просов  образования и науки. Такие 
мероприятия, безусловно, будут 
способствовать взаимному обога-
щению, творческому росту коллек-
тивов университетов. Мы обсудили 
также вопросы подготовки маги-
стров по проблемам цифровой эко-
номики, соответствующего учеб-
ника. Думаем также об издании 
соответствующего журнала. 
В заключении хотелось  отметить, 
что в августе 2018-го года была под-
писана подготовленная в ходе длив-
шихся более 20 лет переговоров, 
Конвенция о правовом статусе Ка-
спия. Этот исторический документ 
закрепляет исключительное право 
и ответственность наших пяти при-
каспийских государств за судьбу 
Каспийского моря, устанавливает 
четкие правила его коллективного 
использования. 
Уверена - перед нашими странами от-
крываются новые благоприятные воз-
можности для дальнейшего развития, 
углубления отношений во всех об-
ластях экономической, социальной, 
культурной жизни наших народов. 
- Спасибо, Оксана ханум. Желаем 
Вам огромного счастья, благопо-
лучия и успехов. 

Матанат Гусейнова

«Важно, что конвенция четко регламентирует вопросы не-
обходимых разграничений, режимов судоходства и рыбо-
ловства, фиксирует принципы военно-политического вза-
имодействия стран, гарантирует использование Каспия 
исключительно в мирных целях не присутствие на море воо-
руженных сил нерегиональных держав».

Президент России  
Владимир Путин

«Подписание Конвенции – историческое событие. Азербайд-
жан конструктивно работал, вносил свой вклад. И до под-
писания конвенции Каспий был морем стабильности, без-
опасности. У нас существует высокий уровень доверия, 
сотрудничества. Безопасность Каспия определяется Кон-
венцией. Азербайджан вносит активный вклад в экологиче-
ский вопрос, в вопрос обеспечения экологической безопасно-
сти при нефтегазовых операциях. Мы построили хорошие 
отношения на учете интересов, взаимопонимании. Этот 
документ сыграет важную роль для будущего наших стран».

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев
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1939-cu ilin bahar fəslinin ilk 
ayının son günü - 31 mart, 
Azərbaycanın dilbər guşələrin-
dən biri olan Qusar rayonunun 
Hil kəndi. Kənd sakini olan 
Bəyağa kişinin ailəsində oğlan 
uşağı dünyaya göz açmışdı. 
Uşağa bir neçə ad təklif olun-
muşdursa da, Bəyağa kişi Ben-
yaməddin adı ilə razılaşmışdı. 
Yəni, “haqq, ədalət yolçusu”. 
İlk bahar carçısı olan qaranquş 
gəlmiş, təbiət isə gül-çiçəyə bü-
rünmüşdü. Heç kəsin ağlına 
gəlməzdi ki, qabaqda insanla-
rı səfalətə, aclığa sürükləyən 
ikinci cahan müharibəsi ola-
caqdı. Benyaməddin də bütün 
uşaqlar kimi “qarğı at” min-
miş, güllü-çiçəkli çəmənlərdə 
gəzərək öz ömrünün cəhlimlə-
rini açmışdı. Kənd orta məktə-
bini bitirdikdən sonra 1962-ci 
ildə Azərbaycan (indiki Bakı) 
Dövlət Universitetinin Fizika 
fakültəsini bitirmiş, 1962-1965-
ci illərdə Umumittifaq Elekt-
romexanika İnstitutunun filia-
lında aparıcı  muhəndis (İstra 

şəhəri, Moskva vilayəti) işlə-
mişdir. 1965-1969-cu illərdə Be-
larus Elmlər Akademiyasının 
Fizika İnstitutunun aspirantu-
rasında təhsilini davam etmiş, 
1969-cu ildə orada  namizəd-
lik dissertasiyasını müdafiə 
edərək  fizika-riyaziyyat elmlə-
ri namizədi alimlik dərəcəsini 
almışdır.
1970-ci ildən bu günə kimi Azər-
baycan (indiki Bakı) Dövlət 

Universitetinin Fizika fakültəsi 
Fiziki elektronika kafedrasın-
da dosent vəzifəsində işləyir. 
Radiofizika, Radioelektronika, 
Fiziki elektronika və Elektro-
maqnitizmdən  mühazirə və 
laboratoriya dərsləri aparır. O, 
eyni zamanda, 2017-ci ilə kimi 
universitetin elmi laboratoriya-
larında aparıcı elmi işçi kimi də 
çalışmışdır. 
Davudov  Benyaməddin  müəl-
limin elmi tədqiqatları plaz-
ma, ozon texnologiyalarına və 
ekologiya problemlərinə həsr 
olunmuşdur. O, 150-dən artıq 
elmi məqalənin, 6 kitabın və 
4 patentin müəllifidir, onlarla 
elmlər namizədinin, magistrin 
dissertasiya və çoxlu bakalavr-

ların buraxılış işlərinin rəhbəri 
olmuşdur. Onun ixtiraları fizi-
kanın, texnikanın və ekologi-
yanın müxtəlif sahələrinə aid-
dir: 1964-cu ildə aldığı ixtirada 
plazma muhərriki təklif olun-
muşdu.  2000-ci ildə aldığı pa-
tentlər içməli suları zərərsiz-
ləşdirmək üçün, 2008-ci ildəki 
patent isə çirkab suların təmiz-
lənməsinə həsr olunub. Bu qur-
ğular MEA-nın Təcrübə Sənaye 
Zavodunda  sınaqdan çıxarılıb 
və ixtisasçılar tərəfindən yük-
sək qiymətləndirilib. Bu haqda 
uyğun faktlar var.
Benyaməddin müəllim çoxlu 
beynəlxalq və respublika elmi 
konfranslarında çıxış etmişdir. 
Onun müəllifliyi ilə buraxılan 

“Radioelektronikanın əsasları”, 
“Radioelektronikadan labo-
rato riya işləri”, “Radiofizika 
praktikumu”, “Radiofizika” 
kimi dərs vəsaitləri bakalavr 
və magistraturada təhsil alan 
tələbələrin stolüstü kitablarına 
çevrilmişdir. O, həmçinin cə-
miyyətimizdə rəğbətlə qarşıla-
nan “Qusarın şanlı övladları” 
kitabının həmmüəllifidir.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, 
Benyaməddin müəllim fərq-
li düşüncə tərzinə malik olan 
alimlərimizdəndir. O, cəmiy-
yətimizdəki bəzi qüsurlara 
özünəməxsus yumşaq və oriji-
nal yumorla yanaşır. Onun bu 
xüsusiyyəti son vaxtlar dərc et-
dirdiyi “Düşüncələr, təzadlar, 

aforizmlər” kitabında aydın 
gorünür. 
Ömrünün 80-ci baharında biz 
də Benyaməddin Davudovu 
ürəkdən təbrik edirik, ona hə-
yatda ən şirin nemət olan can 
sağlığı, uzun ömür və yeni ya-
radıcılıq müvəffəqiyyətləri ar-
zulayırıq.

Bəybala Ələsgərov,
Beynəlxalq Nobel 

İnformasiya Mərkəzinin 
vitse-prezidenti, 

elmlər doktoru

Elnarə Mehbalıyeva,
Azərbaycan Nobel 

İnformasiya Mərkəzinin 
eksperti, dosent

İqtisadiyyat Nazirliyin-
dən bildirilib ki, nazirliyin 
dəstəyi, Azərbay canda İx-
racın və İnves tisiyaların 
Təşviqi Fondunun 
(AZPROMO) təşkilatçılığı 
ilə Azərbaycan məhsulları 
fevralın 11-15-də Mosk-
vada təşkil edilmiş “Pro-
dexpo 2019” beynəlxalq 
sərgidə nümayiş olunub. 
Sərgidə qida, şərab və 
spirtli içkilər istehsalı sahə-
sində fəaliyyət göstərən 31 

Azərbaycan şirkəti öz məh-
sullarını “Made in Azerba-
ijan” vahid ölkə stendində 
təqdim edib. Məhsulları-
mız sərgi təşkilatçıları və 
xarici şirkətlər tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilib. 
Belə ki, sərgi zamanı təşkil 
olunmuş “Prodexpo In-
ternational Wine Compe-
tition and Guide” müsa-
biqəsində “Göygöl Şərab 
Zavodu”nun istehsalı olan 
şərablar - “Karabakh Char-

donnay” qızıl, “Karabakh 
saperavi” gümüş, “Kara-
bakh rose” bürünc me-
dala, “İlin məhsulu 2019” 
beynəlxalq müsabiqəsində 
isə “Ləzzət qida sənaye” 
MMC-nin “Lay-Lay” qən-
nadı məhsulu qızıl medala 
layiq görülüb.
Sərgidə Azərbaycan məh-
sullarının ixracına dair da-
nışıqlar aparılıb, razılıqlar 
əldə olunub. 

Yanvarda pərakəndə 
ticarət şəbəkəsindən 
əhaliyə 2 milyard 898,5 
milyon manatlıq məh-
sul satılıb, xidmət sub-
yektləri tərəfindən 768,7 
milyon manatlıq ödəniş-
li xidmət göstərilib.
Dövlət Statistika Ko-
mitəsindən verilən mə-
lumata görə, əvvəlki ilin 
müvafiq ayı ilə müqa-
yisədə əmtəə dövriyyəsi 
2,7 faiz, əhaliyə göstəril-
miş ödənişli xidmətlər-

dən əldə olunan gəlir 0,8 
faiz artıb. 
Ticarət şəbəkəsində 1 
milyard 456 milyon ma-
natlıq ərzaq məhsulları, 

içkilər və tütün məmu-
latları, 1 milyard 442,5 
milyon manatlıq qey-
ri-ərzaq məhsulları sa-
tılıb.

Ötən ay Azərbay-
can və Belarus ara-
sında idxal-ixrac 
əməliyyatlarının 
həcmi 49 milyon 
ABŞ dollarına çatıb.
Bu barədə Belarus 
Dövlət Statistika 
Komitəsindən mə-

lumat verilib. Bil-
dirilir ki, yanvarda 
Belarusdan ölkə-
mizə idxalın dəyəri 
46,6 milyon dollar, 
Azərbaycanda bu 
ölkəyə ixracın həc-
mi isə 2,2 milyon 
dollar olub.

Yanvarda ölkədə diri 
çəkidə 40,7 min ton ət, 
152,5 min ton süd, 144,2 
milyon ədəd yumurta, 
15,6 min ton tərəvəz is-
tehsal olunub.
Dövlət Statistika Ko-
mitəsindən  verilən mə-

lumata görə, ötən ilin 
eyni ayı ilə müqayisədə 
ət istehsalı 3,4 faiz, süd 
istehsalı 0,9 faiz, tərəvəz 
istehsalı 1,7 dəfə artıb, 
yumurta istehsalı isə 
14,5 faiz azalıb.
Keçən ay 2018-ci ilin 

yanvar ayı ilə müqa-
yisədə kənd təsərrüfatı-
nın ümumi məhsulu 2,4 
faiz, o cümlədən hey-
vandarlıq məhsullarının 
istehsalı 1,2 faiz, bitkiçi-
lik məhsullarının isteh-
salı isə 43,6 faiz artıb.

Yanvarda əhaliyə göstərilən ödənişli xid-
mətlərin dəyəri 2018-ci ilin eyni ayı ilə 
müqayisədə real ifadədə 0,8 faiz artaraq 
768,7 milyon manat olub.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildiri-
lib ki, ötən ay hüquqi şəxslər tərəfindən 
əhaliyə 562,7 milyon manatlıq xidmət 
göstərilib, bu da xidmətlərin ümumi 
dəyərinin 73,2 faizini təşkil edib.

Avropa Komissiyasının Hərə-
kətlilik və Nəqliyyat üzrə 
(MOVE) Baş Direktorluğunun 
rəhbəri Henrik Hololeyin baş-
çılıq etdiyi nümayəndə heyəti-
nin ölkəmizə səfəri çərçivəsin-
də Azərbaycan Respublikası və 
Avropa İttifaqı (Aİ) arasında 
Yüksək Səviyyəli Nəqliyyat Di-
aloqunun ilk iclası keçirilib.
İclasda ayrı-ayrı dövlət qurum-
larının rəhbər şəxsləri, Avropa 
İttifaqının nümayəndələri, sə-
firlər və bank sektorunun təm-
silçiləri iştirak edib.
Nəqliyyat, rabitə və yüksək 
texnologiyalar naziri Ramin 
Quluzadə bildirib ki, Prezident 
İlham Əliyevin xüsusi diqqəti 
sayəsində beynəlxalq nəqliy-
yat sisteminə inteqrasiya, inf-
rastrukturun inkişafı, davam-
lı maliyyələşmə, xidmətlərin 
keyfiyyətinin artırılması, nəq-

liyyatdan istifadənin asanlaşdı-
rılması və sosial rifahın yüksəl-
dilməsi təmin edilir: “Ölkəmiz 
Qafqaz regionundan keçən Av-
rasiya nəqliyyat bağlantılarının 
inkişafı üzrə bir sıra layihələrin 
təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı-
dır. 2017-ci il oktyabrın 30-da 
istismara verilmiş Bakı-Tbili-
si-Qars yeni dəmir yolu xətti 
bölgə üçün strateji əhəmiyyət 
kəsb edir, Avropa və Asiyanın 
dəmir yolu şəbəkələrinin re-
gion üzərindən ən qısa birləş-
məsini təmin edir. Eynilə, Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Lima-
nı bölgədə ən əhəmiyyətli tran-
zit nöqtəsi olaraq, “Şərq-Qərb” 

və “Şimal-Cənub” beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizləri vasitəsilə 
yük və sərnişindaşımalarının 
həyata keçirilməsində əsas rol 
oynayacaq”.
Nazir qeyd edib ki, hazırda 
ölkəmizdə avtomobil yolları 
infrastrukturunun inkişafı və 
müasir yol şəbəkəsinin yara-
dılması ilə bağlı irimiqyaslı la-
yihələr həyata keçirilir.
R.Quluzadə Xəzər regionunda 
multimodal daşımaların geniş 
tətbiqi, dəniz daşımalarının 
tezləşdirilməsi və həcminin 
artırılması üçün yeni bərələr, 
tankerlərin alınaraq istifadəyə 
verildiyini də vurğulayıb. 

Yanvarda Azərbaycandan sta-
sionar nəqletmə vasitələri ilə 3 
milyon 115 min 104 ton məhsul 
ixrac olunub.
Dövlət Gömrük Komitəsindən 
bildirilib ki, keçən ay bu nəq-
letmə vasitələri ilə idxal olunan 
məhsulun həcmi 248 min 110 
ton təşkil edib.

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı” QSC-nin baş direktoru 
Taleh Ziyadovun rəhbərlik etdi-
yi nümayəndə heyətinin Polşaya 
səfəri çərçivəsində bu ölkənin Sa-
hibkarlıq və Texnologiya Naziri-
nin müavini Tadeusz Koscinski, 
Polşa İnvestisiya və Ticarət Agent-
liyində (PAIH), Qdansk və Slav-
kuv limanlarındakı rəsmi şəxslərlə 
görüşlər keçirilib. 
Görüşlər zamanı Bakı Limanı, 
Ələtdə yaradılmaqda olan Azad 

İqtisadi Zonanın fəaliyyəti, im-
kanları, İpək Yolu konsepsiyası 
barədə təqdimatlar olub. Gö-
rüşlərdə Azərbaycan tərəfindən 
xarici sərmayədarlar üçün yara-
dılmış əlverişli şərait, Polşanın 
ölkəmizdə iqtisadi layihələrə cəlb 
edilməsi, Bakı-Tbilisi-Odessa-İ-
liceyvsk-Slavkuv marşrutu üzrə 
nəqliyyat-logistik daşımacılığın 
səmərəliliyi və digər məsələlər 
müzakirə edilib.
Nümayəndə heyəti Azərbaycan 

Milli Ordusunun Baş Qərargah 
rəisi olmuş polyak əsilli general 
Matsey Sulkeviç, Polşa Respubli-
kası Ordusunun və Milli Ordunun 
polkovniki olmuş Azərbaycan 
əsilli Vəli bəy Yadigarın şərəfinə 
ucaldılmış “Müstəqil Azərbaycan 
və Polşa uğrunda mübarizlərin 
xatirəsinə” abidəsini də ziyarət 
edib. Səfər Polşanın Sahibkarlıq 
və Texnologiya, Dəniz Naviqasi-
yası və İnfrastruktur nazirlikləri-
nin birgə təşəbbüsü ilə baş tutub.
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vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, akademik 
Ziyad Səmədzadə  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi - şöbə müdiri 

Əli Həsənova əzizi
DİLAVƏR MƏMMƏDOVuN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Mağazanın ticarət zalı alıcının mallar-
la  diqqətlə tanış olmasına imkan verə-
cək şəkildə olmalıdır. Ticarət avadanlığı 
yalnız satıcının əməyini yüngülləşdirən 
yox, həm də  estetik tələblər nəzərə alın-
maqla malların  reklam nümayişini tə-
min edən şərait yaratmalıdır. 
Ticarət-əməliyyat prosesinin reklam funk-
siyası bir çox hallarda malların bəzədilmə-
sinin nə qədər səmərəli təşkil edilməsin-
dən asılıdır. Alıcılar malın özünün, onun 
firma nişanının nəzərdən keçirilməsi, on-
dan istifadə edilməsi ilə tanış olmaq  im-
kanına malik olmalıdırlar. Bununla belə, 
mallara  olan tələbatın xüsusiyyətləri və 
xarakteri nəzərə alınır. Belə ki, çox  tələ-
batlı mallar alıcıların gözləri səviyyəsində 
rəflərdə, ticarət zalında təkərli altlıqlarda  
və arabalarda, az tanınmış mallar isə  ən  
görməli yerlərdə (şalban başı ilə döşənmiş 
şüşə şkaflarda, kassanın yanındakı səbət-
lərdə) yerləşdirilir. 
Malların universal çeşidi ilə zəngin olan 
mağazalarda yeni malların reklamı üçün 
məlumat güclərinin yaradılması tövsiyə 
olunur. Onlar, adətən, mağazanın gi-
riş qapılarında və ya pilləkənlərin geniş  
meydançalarında  yerləşdirilir. Məlumat 
guşəsində qısa annotasiya (qısa şərh) və 
xüsusi xəritələrlə təchiz edilmiş yeni mal-
lar yerləşdirilə bilər. Əgər söhbət ərzaq 
məhsullarından  gedirsə, onda onlarla 
yanaşı, reklam vərəqələrinin prospektlə-
rinin yerləşdirilməsi tövsiyə olunur. 
Xırda malları arakəsmə ilə bölünmüş 
kiçik oyuqlarda (xüsusi yeşik kasetlərdə 
və ya  piştaxtanın şüşəsi altında) yerləş-
dirmək olar. 
Malların bəzədilməsi, həmçinin onların 
xarakterindən və ya qablaşma növün-
dən də asılıdır.  Bu da malın alıcıya təq-
dim edilməsi məqsədini güdür. 
Məsələn: 
- paketlərdə və paçkalarda olan mallar 

nizamla düzülmüş  halda  rəflərdə yer-
ləşdirilir;
- butulkalarda (şüşə qablara) olan mal-
ları  rəflərin eni üzrə bir neçə sırada, 
bəzən yeşiklərdə qoyurlar;
- tənəkə bankalarında olan konservləri  
qalaq halda səbətlərdə və ya soyudul-
muş piştaxta vitrinlərdə yerləşdirirlər;
- şüşə banklarda olan konservləri iki-i-
ki, üç-üç, dörd-dörd rəflərdə  qoyurlar;
- tor zənbillərdə, paketlərdə olan malla-
rı səbətlərdə və ya yeşiklərdə qalaq ha-
lında yerləşdirirlər. 
Malların reklam şəklində bəzədilməsini 
onların  qruplaşdırılması prinsiplərinə 
riayət olunmasını nəzərə almaqla təşkil 
etmək tövsiyə olunur. Düzgün qruplaş-
dırma alıcıya malı tapmağa  və seçməyə 
kömək edir. Malların qruplaşdırılması-
nın iki  prinsipi mövcuddur: sahə (əmtəə) 
prinsipi və istifadə üsuluna görə. 
Müasir ərzaq mağazalarında yanaşı yer-
ləşən qeyri-ərzaq  mallarının düzgün 
bəzədilməsi böyük əhəmiyyət  kəsb edir. 
Bu mallara  aiddir: qaşıqlar, çəngəllər, bı-
çaqlar, tavalar, çaydanlar,  qəhvədanlar, 
şirəçıxaranlar və digər ev məişət əşyaları, 
yuyucu vasitələr və s. 
Malların qruplaşdırılmasının xüsusi bir 
növü tələbin kompleksliliyi ilə əlaqədar-
dır. Onun  mahiyyəti ondan ibarətdir ki,  
müəyyən tələbatlar kompleksinin  ödənil-
məsi üçün nəzərdə tutulan mallar seçilir. 
Sənaye malları mağazalarında  bu, isteh-
lak kompleksləri ola bilər: “ Qadınlar üçün 
mallar”, “Kişilər üçün mallar”, “Hər şey ev 
üçün”, “Hər şey  istirahət üçün” və s. 
Özünə xidmət və nümunələr üzrə ma-
ğazaların ticarət zallarında malların bü-
tünlüklə bəzədilməsi nümayiş reklamı 
vasitəsidir. Bu mağazalarda reklam bəzə-
dilməsinin köməyilə iki vəzifə həll olunur:
- satışda olan mallar haqqında alıcıla-
rın məlumatlandırılması;
- malın keyfiyyətinin, tətbiq üsullarının 
və konstruksiya xüsusiyyətlərinin əyani 
təşviqatı. 
Bu  vəzifələrdən asılı olaraq malların 
reklam bəzəyini iki növə bölmək olar: 
informasiya bəzəyi, məsləhət  bəzəyi 
(qoyuluşu). Bəzəyin hər iki forması rek-
lamın təsviri söz vasitələrinin: plakatla-
rın, bədii tərtibatlı qiymət cədvəllərinin  
tətbiqi ilə əlaqələndirilir.  

F.M.Qarayev, 
BDu-nun dosenti

Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib 
ki, ötən ay Azərbaycan Almaniyadan 
44 milyon 753 min ABŞ dolları dəyərin-
də məhsul idxal edib. Bu isə 2018-ci ilin 
müvafiq ayına nisbətən 5 milyon 614 
min dollar azdır.
Keçən ay Azərbaycandan Almaniyaya 
ixrac edilən məhsulun dəyəri isə 34 mil-
yon dollar olub.

Yanvarda Azərbaycanın ən çox məhsul idxal 
etdiyi ölkələrin adı açıqlanıb.
Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, 
ötən ay idxalda əsas ölkələrin siyahısında 
ilk üçlükdə Rusiya, Türkiyə və Çin qərarla-
şıb. Rusiyadan idxalın dəyəri 120 milyon 644 
min ABŞ dolları, Türkiyədən 92 milyon 310 
min dollar, Çindən isə 87 milyon 481 min 
dollar olub.

ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində keçirilən 
“Los-Anceles Səyahət və Macəra” adlı 
beynəlxalq turizm sərgisində Azərbay-
can geniş təmsil olunub. 
AZƏRTAC xəbər verir ki, təxminən 30 
mindən çox ziyarətçinin qatıldığı bu sər-
gi ABŞ-da ən böyük turizm sərgisidir.
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş kon-
sulluğu tərəfindən qurulmuş stenddə 
ölkəmiz haqqında müxtəlif bannerlər, 
broşürlər, kitab və jurnallar vasitəsilə 
sərgi iştirakçılarına geniş məlumat veri-
lib. Sərgi iştirakçıları ölkəmizin coğrafi 
mövqeyi, tarixi, dinlərarası harmoniya, 
multikulturalizm və tolerantlıq ənənələ-
ri, turizm imkanları, eyni zamanda, 
zəngin mədəniyyəti və mətbəxi barədə 
ətraflı məlumat əldə ediblər. Həmçi-
nin stenddə quraşdırılmış monitorda 
Azərbaycanın müxtəlif gözəl guşələri-
ni, əsrarəngiz təbiətini, unikal tarixi və 
memarlıq abidələrini əks etdirən video-
çarxlar nümayiş olunub. Bundan başqa, 
Los-Ancelesdə yaşayan Azərbaycan di-
aspor fəallarının nümayiş etdirdikləri 
milli geyimlərimiz, milli mətbəximiz-
dən nümunələr sərgi ziyarətçilərində 
xüsusi maraq oyadıb. 
Sərgi iştirakçılarının Azərbaycan və 
onun turistik mərkəzləri ilə bağlı çox-

saylı sualları da cavablandırılıb.
Qeyd olunmalıdır ki, stenddə quraş-
dırılmış, Qarabağın əzəli Azərbaycan 
torpağı olduğunu göstərən “Qarabağ 
– Azərbaycanın Zinət Tacı” (Karabakh 
– Crown Jewel of Azerbaijan) başlıqlı 
banner ziyarətçilərin xüsusi diqqətini 
cəlb edib. Bannerdə Qarabağın füsunkar 
təbiəti ilə yanaşı, Qarabağ atı, xalçası, 
mətbəxi, Şuşa Qalası, Gövhərağa Məs-
cidi, Gəncəsər Alban Kilsəsi kimi qədim 
memarlıq abidələrini, eləcə də Qarabağ 

muğam məktəbini göstərən şəkillər əks 
olunub. Həmçinin baş konsulluq tərə-
findən yuxarıda sadalananlar da daxil 
olmaqla, Qarabağa dair müvafiq kitab-
ça dərc olunaraq, sərgi iştirakçıları ara-
sında paylanılıb. Kitabçada Qarabağın 
əzəli Azərbaycan torpağı olması barədə 
məlumat verilməklə yanaşı, Azərbayca-
nın bu ərazisinin Ermənistan tərəfindən 
işğal edildiyi də qeyd olunur və işğal 
olunmuş ərazilərə səfərlərin qanunsuz 
xarakter daşıdığı vurğulanır.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, akademik 
Ziyad Səmədzadə  “İki sahil” qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadəyə bacısı
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vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.


