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Bəşər tarixində ən qanlı cinayətlərdən biri 
olan Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə 
əlaqədar fevralın 26-da Bakıda ümumxalq 

yürüşü keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə 
üzvləri yürüşdə iştirak ediblər.
Paytaxtın Azadlıq meydanından Xətai rayonun-
da ucaldılmış abidəyə doğru hərəkətə başlayan 
və on minlərlə insanın iştirak etdiyi ümumxalq 
yürüşünün məqsədi Xocalı faciəsi qurbanlarının 
xatirəsini ehtiramla yad etmək, erməni faşistləri 
tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi ci-
nayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 
çatdırmaqdır.
Ümumxalq yürüşü iştirakçılarının hüznlü çöh-
rələrinə baxanda görünürdü ki, ötən 27 il Xocalı-
nın dinc sakinlərinə qanlı divan tutulmasının dəh-
şətlərini yaddaşlardan silə bilməyib. Bircə gecədə 
yerlə-yeksan edilmiş bu Azərbaycan şəhərinin adı 
indi Xatın, Liditse və Sonqmi ilə qoşa çəkilir.

Bütövlükdə bu ümumxalq yürüşü Azərbaycanın 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı apardığı genişmiqyaslı 
işin növbəti mərhələsidir. Dünya Xocalı qırğını 
haqqında əsl həqiqəti bilməli, başa düşməlidir 
ki, XX əsrin sonunda bütün sivil bəşəriyyətin 
gözü qarşısında törədilmiş bu vəhşiliyə laqeyd-
lik, yüzlərlə dinc insanın ölümündə təqsirkar 
olanların cəzalandırılmaması belə faciələrin pla-
netin hər bir nöqtəsində təkrarlanmasına gətirib 
çıxara bilər. Bu yürüş həm də Azərbaycan xalqı-
nın sıx birliyini, onun öz şəhidlərinin xatirəsinə 
ehtiramını, işğal altındakı torpaqların azad olun-
ması və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası 
üçün əlindən gələni etmək əzmini nümayiş et-
dirdi.

* * * * *
Ümumxalq yürüşündə Rusiyadan gələn nü-
mayəndə heyəti də iştirak edirdi.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehri-
ban Əliyeva Rusiyadan gələn nümayəndə heyəti 
ilə görüşüb söhbət etdilər.

Fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 27-ci ildö-
nümü ilə əlaqədar Bakıda keçirilən ümumxalq 
yürüşündə iştirak edən Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev “Rossiya-24” 
telekanalının müxbirinə müsahibə verib.
Müsahibəni təqdim edirik.
Müxbir: Azərbaycan xalqının dərdinə şərikik. 
Həlak olanların ailələrinə, doğmalarına başsağ-
lığı veririk. Bu gün Siz insanlara, Azərbaycan 
sakinlərinə, bu dərdi bölüşənlərə hansı sözlərlə 
müraciət edirsiniz?
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun ki, gəl-
misiniz. Azərbaycan xalqının tarixindəki bu fa-
ciəli hadisəyə münasibətinizi bildirirsiniz. Bu, 
xalqımızın sağalmaz dərdidir, xalqımıza qarşı 
törədilən soyqırımıdır, ötən əsrin ən böyük ci-
nayətidir. Yalnız Azərbaycan millətinə mənsub 
olduqlarına görə günahsız insanlar - qocalar, 
qadınlar və uşaqlar həlak olmuş, zərər çəkmiş-

lər. Azərbaycan xalqı heç vaxt bu faciəni unut-
mayacaq, həmişə xatırlayacaq. Bu, bizim yad-
daşımızda həmişəlik qalacaq. Əsas odur ki, belə 
faciələr daha heç vaxt təkrar olunmasın. Daha heç 
vaxt heç bir xalqa qarşı belə dəhşətli soyqırımı 
hadisəsi, milli əlamətə görə qırğın törədilməsin. 
Azərbaycan dövləti, xalqı həlak olanların xatirə-
sini əziz tutur, yad edir və onların xatirəsi bizim 
üçün müqəddəsdir. Həmin faciəli gecədə xilas 
olanlar həmişə bizim üçün fiziki zədələr, mənə-
vi yaralar alan, həmin qətliamı yaşayan insanlar 
kimi qalacaqlar. Biz bu adamların aqibətini yün-
gülləşdirmək üçün əlimizdən gələni edirik, döv-
lət onlara kömək edir və edəcək. Bir daha demək 
istəyirəm, biz hamımız çalışmalıyıq ki, belə fa-
ciələr bəşəriyyət tarixində bir daha olmasın.
Müxbir: Sağ olun, cənab Prezident.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun.
Müxbir: Çox sağ olun. Dərdinizə şərikik.

Fevralın 27-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin və Gürcüstan Prezidenti 
xanım Salome Zurabişvilinin 
təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri 
olub.
Prezidentlər hər iki görüşdə 
çıxış ediblər. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev demişdir:
-Biz bu gün artıq həm xarici siyasət 
məsələlərini, həm də regiondakı 
vəziyyəti, bizim nəqliyyat, enerji 
layihələrinin icrasını müzakirə 
etdik. Əlbəttə ki, indi bu məsələləri 
geniş tərkibdə, daha geniş formada 
müzakirə edəcəyik. Əminəm ki, 
bu səfərin nəticələri çox müsbət 
olacaq və bizim əməkdaşlığımıza 
yeni töhfə verəcək.

* * * * *
Fevralın 27-də geniş tərkibdə görüş 
başa çatandan sonra Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və Gürcüstan Prezidenti 
xanım Salome Zurabişvili mətbuata 
bəyanatlarla çıxış ediblər.
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev demişdir:
-Xalqlarımız əsrlər boyu bir-birinin 
yanında olmuşdur, bir yerdə 
olmuşdur. Biz həmişə dostluq, 
qardaşlıq şəraitində yaşamışıq. 
Bu gün də dostluq və qardaşlıq 
əlaqələrimiz bizim dövlətlərarası 
əlaqələrimiz üçün əsas amildir. Biz 
dövlətlərarası əlaqələri bu möhkəm 
təməl üzərində qururuq. Bu gün 
Gürcüstan və Azərbaycan bütün 
sahələrdə çox uğurla əməkdaşlıq 
edir.
Bizim siyasi əlaqələrimiz yüksək 
səviyyədədir, müntəzəm olaraq 
yüksək səviyyəli görüşlər keçirilir, 
məsləhətləşmələr aparılır. Biz 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 

bir-birimizi daim dəstəkləyirik. 
Gürcüstan və Azərbaycan bütün 
beynəlxalq təşkilatlarda ərazi 
bütövlüyü məsələləri ilə bağlı 
daim həmrəylik göstərir və bir-
birini dəstəkləyir.
Əlbəttə ki, əməkdaşlığımızın 
böyük hissəsi energetika sektoruna 
aiddir. Bu gün bu məsələlər də geniş 
müzakirə olundu. Bildirməliyəm 
ki, bu əməkdaşlığın böyük tarixi 
var və biz birgə səylərlə çox önəmli 
böyük layihələri icra edə bilmişik. 
Biz bu gün, eyni zamanda, 
nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığa 
böyük diqqət göstəririk və bu da 
danışıqların mövzusu olub. Bu 
layihələr də ölkələrimizə çox böyük 
fayda gətirir. İl yarım bundan 
əvvəl Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolunun açılışı nəticəsində indi 
ölkələrimizin ərazisindən keçən 
yüklərin həcmi artır və artacaqdır. 
Biz hələ bu layihənin icrasının 
birinci mərhələsindəyik, ancaq 
artıq bunun faydasını görürük və 
artan yükdaşımalar deməyə əsas 
verir ki, biz düzgün yoldayıq. 
Bir sözlə, bizim bütün sahələr 
üzrə əməkdaşlığımızın çox böyük 
perspektivləri, ən əsası isə güclü 
siyasi iradə var. Gürcüstan və 
Azərbaycan bundan sonra da bir-
birini dəstəkləyəcək. Biz reallaşan 
layihələri bundan sonra da inkişaf 
etdirəcəyik və yeni layihələr 
haqqında düşünəcəyik. Əminəm 
ki, xalqlarımızın, dövlətlərimizin 
çox gözəl gələcəyi var. Bugünkü 
rəsmi səfər bizim əlaqələrimiz 
üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
Sonra Gürcüstan Prezidenti 
Salome Zurabişvili bəyanatla çıxış 
etmişdir.
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Fevralın 25-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əli-
yevin yanında iqtisadi və sosial 
məsələlərlə bağlı müşavirə keçiri-
lib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlə-
timizin başçısı müşavirədə çıxış 
edib.

Prezident İlham Əliyevin
çıxışı

- İlin birinci ayının sosial-iqtisadi 
göstəriciləri deməyə əsas verir ki, 
aparılan islahatlar öz gözəl nəti-
cələrini verir. 2018-ci il dərin iqti-
sadi islahatlar ili olmuşdur, xüsu-
silə prezident seçkilərindən sonra 
islahatların yeni mərhələsinə tə-
kan verilmişdir. 2017-ci il isə iqti-
sadi sabitləşmə ili idi. Biz 2017-ci 
ildə iqtisadi sabitliklə bağlı çox 
önəmli addımlar atmışıq. Bu, bizə 
imkan verdi ki, 2018-ci ildə çox 
ciddi islahatlara başlayaq və isla-
hatlar özünü göstərir. Əgər bu ilin 
yanvar ayının yekunlarına nəzər 
salsaq görərik ki, iqtisadi artım, 
yəni, ümumi daxili məhsulun artı-
mı təxminən 3 faiz təşkil edir. Son 
2-3 il ərzində bu, ən yüksək göstə-
ricidir və onu göstərir ki, 2019-cu 
ildə Azərbaycanda iqtisadi artım 
yüksək templərlə təmin ediləcək 
və davam etdiriləcək.
Eyni zamanda, son illər ərzində 
apardığımız uğurlu sənayeləşmə 
siyasəti öz nəticələrini göstərir. Bu 
ilin birinci ayında qeyri-neft sek-
torunda sənaye istehsalı təxminən 
14 faiz artmışdır. Hesab edirəm ki, 
bu, dünya miqyasında ən yüksək 
göstəricilərdən biridir, bəlkə də bi-
rincisidir və onu göstərir ki, səna-
ye istehsalı sahəsində aparılan iş-
lər, qəbul edilmiş qərarlar bu gün 
real nəticələrə gətirib çıxarır.
İqtisadi, makroiqtisadi vəziyyət 
sabitdir, manatın məzənnəsi bir 
ildən çoxdur ki, sabit olaraq qalır, 
inflyasiya ən aşağı səviyyədədir. 
Yəni, bütün bunlar görülmüş iş-
lər nəticəsində mümkün olub və 
bir daha onu göstərir ki, sosial və 
iqtisadi islahatlara alternativ yox-
dur. 2019-cu ilin sonrakı aylarında 
da çox ciddi islahatlar aparılacaq 
və dərinləşdiriləcək ki, ölkəmizin 
hər bir sahəsində inkişaf, tərəqqi 
olsun, vətəndaşlar daha da yaxşı 
yaşasınlar.
Yanvar ayında Davos Ümumdün-
ya İqtisadi Forumu çərçivəsində 
apardığım danışıqlar, görüşlər bir 
daha onu göstərir ki, ölkə iqtisa-
diyyatına böyük biznes tərəfindən 
çox böyük maraq var. Azərbaycan 
ilə əməkdaşlıq etmək istəyən, in-

vestisiya qoymaq istəyən şirkətlə-
rin sayı artır və növbəti illər üçün 
xarici sərmayəni qeyri-neft sekto-
runa cəlbetmə məsələləri prioritet 
təşkil edəcəkdir. Eyni zamanda, 
Davosda aparıcı beynəlxalq ma-
liyyə qurumlarının rəhbərləri ilə 
də görüşlərim onu göstərir ki, 
Azərbaycanda aparılan islahatlara 
çox böyük maraq var və bu isla-
hatlara çox yüksək qiymət verilir. 
Biz dünyanın aparıcı beynəlxalq 
maliyyə qurumları – Dünya Ban-
kı, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, 
Avropa İnvestisiya Bankı ilə çox 
səmərəli, işgüzar əməkdaşlıq apa-
rırıq. Dünyanın bu aparıcı maliy-

yə qurumlarının yüksək vəzifəli 
nümayəndələri bu yaxınlarda Ba-
kıda keçirilmiş Cənub Qaz Dəhlizi 
Məşvərət Şurasının toplantısında 
iştirak etmişlər və əminəm ki, bi-
zim bu qurumlarla əməkdaşlığı-
mız gələcəkdə də çox uğurlu ola-
caqdır.
Yanvar ayında regionların sosi-
al-iqtisadi inkişafına dair dördün-
cü Dövlət Proqramı qəbul edildi, 
üçüncü proqrama yekun vuruldu. 
Üçüncü proqram artıqlaması ilə 
icra edilmişdir. Qarşımızda duran 
bütün vəzifələr icra olunmuşdur. 
Beləliklə, son 5 il ərzində, xüsu-
silə bölgələrdə və Bakı şəhərin-
də böyük infrastruktur layihələri 
icra edilmişdir. Beş ilə hesablanan 
dördüncü proqram bizə imkan 
verəcək ki, bu günə qədər görə 
bilmədiyimiz işləri, layihələri ye-
rinə yetirək və bu gün icra olunan 
layihələri başa çatdıraq.
Aparılan ciddi iqtisadi islahat-
lar, şəffaflıqla bağlı görülən işlər 
büdcə daxilolmalarına da müsbət 
təsir göstərmişdir. Bildirməliyəm 

ki, təkcə ilin birinci ayında daxi-
lolmalar kəskin artmışdır. Vergi 
orqanları plandan əlavə 80 milyon 
manatdan çox vəsait toplamışlar. 
Gömrük orqanları isə plandan 
əlavə 20 milyon manatdan çox və-
sait toplamışlar və ümumi daxilol-
malar 105 milyon manat artmışdır, 
təkcə bir ay ərzində. Bu, nəyi göstə-
rir? Onu göstərir ki, bu sahədə apa-
rılan islahatlar, şəffaflıqla bağlı atı-
lan addımlar öz nəticəsini verir. Bu 
gün islahatların dərinləşməsi üçün 
çox gözəl şərait yaradılıbdır.
Onu da bildirməliyəm ki, bu ilin 
birinci ayında Dövlət Neft Fondu-
nun gəlirləri də əhəmiyyətli dərə-
cədə artıb. Yəni, bizim maliyyə 

vəziyyətimiz yaxşılaşır, sabit ola-
raq qalır və bu, əlbəttə, bizə imkan 
verir ki, əlavə gəlirləri, ilk növbə-
də, vətəndaşların sosial müdafiə-
sinə yönəldək. Mən bu məsələ ilə 
bağlı dəfələrlə öz fikirlərimi bildir-
mişəm. Hələ keçən ilin sonunda 
bildirmişəm və bu ilin əvvəlində 
demişəm ki, biz əlavə gəlirləri, 
ilk növbədə, vətəndaşların sosial 
müdafiəsinə yönəltməliyik. Çünki 
bu, bizim üçün prioritet məsələ-
dir, vətəndaşların sosial rifahının 
yaxşılaşdırılması ən başlıca vəzifə-
mizdir. Bu istiqamətdə artıq bir çox 
ciddi addımlar atılıb və atılacaq. 
Ümumiyyətlə, bildirmək istəyirəm 
ki, 2019-cu il sosial inkişaf, əhali-
nin sosial müdafiəsi baxımından 
başqa illərdən fərqlənən il olacaq-
dır.
Hələ keçən ilin dekabr ayında hər-
bçilər üçün inşa edilmiş yeni bina-
nın açılışı zamanı bildirmişdim ki, 
şəhid ailələrinin sosial məsələləri 
öz həllini tapacaq. Bildiyiniz kimi, 
prezident seçkilərindən sonra im-
zaladığım ilk Fərman şəhidlərin 

vərəsələrinə veriləcək 11 min ma-
nat ödənişlə bağlı idi. Siyahılar 
dəqiqləşdirilirdi və ilkin təhlil onu 
göstərmişdir ki, təqribən 9500 şə-
hid ailəsinə ödəmələr veriləcəkdir. 
Ancaq sonra dəqiqləşmə aparıldı. 
Dekabr ayında mən bildirdim ki, 
dəqiqləşmə nəticəsində bu rəqəm 
artacaq və artdı. Hazırda 12 min 
200-dən çox şəhid ailəsinə dövlət 
tərəfindən 11 min manat ödəniş 
edilir və bu ilin sonuna qədər bu 
proqram tam icra olunacaqdır. Bu-
nunla paralel olaraq, şəhid ailələri 
ilə görüşdə onlar məsələ qaldırdı-
lar ki, müavinətlər də artsın. Dərhal 
Fərman imzalandı və bu müavinət 
242 manatdan 300 manata artırıl-

dı. Maddi imkanlarımız artdıqca, 
əlbəttə ki, daim bu məsələ diqqət 
mərkəzində olacaqdır. Əfqanıs-
tanda həlak olanların ailələrinə 
verilən müavinət də bu yaxınlarda 
artırılmış, 220 manatdan 300 ma-
nata qaldırılmışdır. Bu da ədalətli 
yanaşmadır. Bir sözlə, bütün bu 
məsələlərlə bağlı biz ardıcıl olaraq 
öz siyasətimizi aparırıq. Maddi 
imkanlarımız artdıqca, ilk növbə-
də, bu məsələləri həll edirik.
Məcburi köçkünlərlə bağlı bu il 
çox geniş inşaat proqramları icra 
ediləcək. Əgər keçən il 5900 köç-
kün ailəsi üçün mənzillər, evlər ti-
kilmişdirsə, bu il 6 mindən 7 minə 
qədər köçkün ailəsi yeni mən-
zillərlə, evlərlə təmin ediləcək. 
Müvafiq göstərişlər verildi. Həm 
bölgələrdə, həm Bakı şəhərində, 
Sumqayıt şəhərində bu proqram 
icra ediləcəkdir.
Şəhid ailələri üçün bu il 800 mən-
zil alınıb onlara veriləcək. Keçən il 
626 mənzil verilmişdir. Yəni, iki il 
ərzində 1400-dən çox mənzil şəhid 
ailələrinə veriləcək. Bu günə qə-

dər mənzil almayan bütün şəhid 
ailələri əminəm ki, növbəti illər 
ərzində, yaxın gələcəkdə mənzil-
lərlə təmin ediləcəklər. Onu da 
bildirməliyəm ki, bu günə qədər 
6500-dən çox şəhid ailəsi dövlət 
tərəfindən mənzillərlə, evlərlə tə-
min edilmişdir.
Bu il biz minimum əməkhaqqını 
əhəmiyyətli dərəcədə artırdıq - 38 
faiz. Bu, böyük artımdır, 130 ma-
natdan 180 manata qalxıbdır. Bu, 
600 min insanı əhatə edir. Ancaq 
o da həqiqətdir ki, bu rəqəm bizi 
heç də razı sala bilməz. Ona görə 
müvafiq göstərişlər verildi ki, mi-
nimum əməkhaqqının gələcək ar-
tımı ilə bağlı təkliflər hazırlansın. 
İndi bunun maliyyə yükünü, əl-
bəttə ki, biz qiymətləndirməliyik. 
Əlbəttə ki, gələcəkdə minimum 
əməkhaqları və pensiyalar ardıcıl 
olaraq artırılacaq.
Minimum pensiyalarla bağlı çox 
ciddi qərar qəbul edildi. Minimum 
pensiyaların məbləği də təxminən 
38 faiz, bir qədər çox artmışdır - 
116 manatdan 160 manata qədər. 
Bu gün minimum pensiyanın sə-
viyyəsinə görə Azərbaycan MDB 
məkanında ikinci yerdədir. Ancaq 
onu da bilməliyik ki, bu, son hədd 
deyil. Əlbəttə ki, əməkhaqlarının, 
pensiyaların artırılması gündə-
likdə duran əsas məsələlərdən 
biridir. Minimum pensiyanın ar-
tırılması 223 min insanın pensiya 
təminatını yaxşılaşdıracaqdır.
Uzun illər ərzində vətəndaşları na-
rahat edən problemlərdən biri də 
vaxtilə tikilmiş və hansısa səbəblərə 
görə rəsmi olaraq qəbul edilməmiş 
çoxmənzilli binaların sənədləşmə-
si məsələsi idi. Biz bu məsələyə də 
son qoyduq. İmzaladığım Fərman 
əsasında artıq bu məsələ həll olun-
muş hesab edilməlidir. Yaxın gələ-
cəkdə müvafiq dövlət orqanları 
bütün sənədləşmə işlərini apararaq 
məsələnin həllini təmin edəcəklər. 
Dörd yüz çoxmənzilli binada təx-
minən 60 minə yaxın ailə yaşayır. O 
vətəndaşların ailə tərkibləri təqribən 
toplam 300-400 min arasıdır. Yəni, 
bu da çox ciddi addım idi. Biz bunu 
da həll etdik.
Tələbələrin təqaüdləri artırıldı. 
Təqribən 100 minə yaxın tələbənin 
təqaüdü artırıldı. Bu da çox ciddi 
sosial addımdır. Gələcəkdə yenə 
də artım nəzərdə tutulur.
Vətəndaşları narahat edən 
məsələlərdən biri də problemli 
kreditlərlə bağlıdır. Bu məsələ ar-
tıq neçə vaxtdır ki, müzakirə olu-
nur. Hökumət üzvlərinə müvafiq 
göstərişlər verilmişdir. Keçən il-
dən başlayaraq çox fəal iş apa-
rılır, təkliflər paketi hazırlanır. 
Bilirəm ki, Milli Məclisdə də bu 
məsələ müzakirə olunur. Müxtə-
lif təkliflər səsləndirilir. Əlbəttə, 
biz istəyirdik ki, bu məsələ ciddi 
ictimai diskussiyalara da səbəb 
olsun və buna nail olduq. Ancaq 
deyə bilərəm ki, bu məsələ ilə son 
mərhələdə işçi qrupu çox ciddi 
məşğuldur. İki aydan çoxdur ki, 
təkliflər üzərində iş aparılır. Bu, 
o qədər də sadə məsələ deyil. Biz 
bu məsələni həll etməklə əsas və-
zifəni vətəndaşların rifah halının 
yaxşılaşmasında, onların maliyyə 
yükünün azaldılmasında görü-

rük. Bu, ilk növbədə, ciddi sosial 
təşəbbüs kimi qəbul edilməlidir.
Deyə bilərəm ki, bir neçə ay ər-
zində aparılan çox ciddi müza-
kirələr artıq nəticəyə gəlməyə şə-
rait yaradır. Ümid edirəm ki, biz 
bu təhlilin son mərhələsindəyik. 
Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə 
bu məsələ də öz həllini tapacaq və 
Azərbaycan bu məsələnin həlli ilə 
bağlı da öz liderliyini göstərəcək 
və çox ciddi nümunə göstərəcək. 
Çünki biz bilirik ki, buna oxşar 
addımların atılması ilə bağlı bəzi 
ölkələrdə müvafiq qərarlar qəbul 
edilmişdir, ancaq onlar icra edil-
məmişdir. Yəni, burada xoş niy-
yətin olması əsas şərt deyil. Bu-
rada, əlbəttə ki, düzgün təhlilin 
aparılması və vətəndaşlar üçün 
ən məqbul variantın seçilməsidir. 
Əlbəttə ki, bizim buna maliyyə 
imkanlarımızın çatması məsələsi 
də ön plandadır. Bu gün, sadəcə 
olaraq, anons vermək istəyirəm ki, 
bu məsələ artıq yekunlaşmaq üz-
rədir.
Bir məsələni də qeyd etmək istə-
yirəm. Artıq bir neçə aydır ki, cid-
di sosial paket üzərində iş aparılır. 
Bu sosial paketin ilk təzahürləri 
haqqında mən artıq bildirdim, mi-
nimum əməkhaqqının, minimum 
pensiyanın, tələbələrin təqaüdlə-
rinin artırılması, digər ödənişlə-
rin verilməsi bütün böyük sosial 
paketin tərkib hissəsidir. Eyni za-
manda, sosial müavinətlərlə bağlı 
olan məsələ də öz həllini tapacaq. 
Sosial müavinətlər çox əhəmiyyət-
li dərəcədə artırılacaq.
Yəni, bütün bunlar – bu çox böyük 
proqram 500 mindən çox əhalini 
əhatə edəcək. Sadaladığım bütün 
bu təşəbbüsləri əgər biz təhlil et-
sək, o cümlədən problemli kredit-
lərdən əziyyət çəkən vətəndaşların 
da sayını müəyyən etsək, təqribən 
2 milyon 200 min əhali dövlətin 
sosial təşəbbüslərinin icrasından 
böyük dərəcədə faydalanacaq.
Bu, çox ciddi sosial paketdir. Bir 
daha demək istəyirəm ki, bu pake-
tin reallaşması, ilk növbədə, bizim 
güclü siyasi iradəmizə söykənir. 
Çünki mən dəfələrlə demişəm, bir 
daha demək istəyirəm ki, bizim 
siyasətimizin mərkəzində Azər-
baycan vətəndaşı dayanır. Eyni 
zamanda, bizim maliyyə imkan-
larımız buna imkan verir. Maliyyə 
imkanlarımızı biz əldə etmişik, biz 
yaratmışıq. Məhz aparılan islahat-
lar nəticəsində bizim gəlirlərimiz, 
büdcə gəlirlərimiz artır, artacaq 
və artmalıdır. Ona görə bir daha 
demək istəyirəm ki, bizim iqtisadi 
inkişafımız sosial məsələlərin həlli 
ilə nə qədər bağlıdır. Bu da təbii-
dir. Bizdə güclü iradə, güclü sosi-
al siyasət var. Eyni zamanda, elan 
edilmiş və icra edilən ciddi iqtisadi 
və sosial islahatlar bizə imkan verir 
ki, əlavə maliyyə resurslarını məhz 
vətəndaşların rifah halının yaxşı-
laşmasına yönəldək. Əminəm ki, 
2019-cu il bütövlükdə ölkəmiz üçün 
uğurlu il olacaqdır. Azərbaycan 
2019-cu ildə uğurlar və inkişaf yolu 
ilə gedəcəkdir.

* * * 
Sonra müşavirədə müzakirələr 
aparılıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əli-
yev 2019-cu il fevralın 25-də Əhalinin sosial mü-
dafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbir-
lər haqqında Sərəncam imzalamışdır. Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 
32-ci bəndini rəhbər tutaraq, əhalinin sosial müda-
fiəsinin gücləndirilməsi sahəsində tədbirləri davam 
etdirmək və bu tədbirlərin əhatə dairəsini daha da 
genişləndirmək məqsədi ilə qərara alınmışdır ki,  
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi aşağıdakılarla bağlı nor-
mativ hüquqi aktların layihələrini on beş gün müd-
dətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin:
1.1. yaşa görə sosial müavinətin məbləğinin 130 ma-
nata çatdırılması;
1.2. sosial müavinətin məbləğinin I qrup əlilliyə 
görə 150 manata, II qrup əlilliyə görə 130 manata, 
III qrup əlilliyə görə isə 110 manata çatdırılması;
1.3. sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək 
uşaqlara sosial müavinətin məbləğinin 150 manata 
çatdırılması;

1.4. ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətin 
məbləğinin 80 manata çatdırılması;
1.5. valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 
məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına (himayə-
çilərinə) sosial müavinətin məbləğinin 100 manata 
çatdırılması;
1.6. müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının 
uşaqlarına sosial müavinətin məbləğinin 100 mana-
ta çatdırılması;
1.7. beşdən çox uşağı olan qadınlara sosial müa-
vinətin məbləğinin hər uşaq üçün 55 manata çatdı-
rılması;
1.8. uşağın anadan olmasına görə sosial müavinətin 
məbləğinin 200 manata çatdırılması;
1.9. dəfn üçün ödənilən sosial müavinətin məbləği-
nin 300 manata çatdırılması;
1.10. I qrup əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məh-
dud 18 yaşınadək şəxslərə qulluq üçün əmək pensi-
yasının sığorta hissəsinə əlavə əvəzinə I qrup əlilliyi 
olan şəxslərə qulluq edənlərə və sağlamlıq imkan-
ları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara qulluq edənlərə 
50 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi;
1.11. müharibə veteranlarına kommunal, nəqliyyat 
və digər xidmətlərə görə sosial müavinət, habelə 
döyüşən ordunun tərkibində xidmət etmiş mühari-
bə iştirakçılarının əmək pensiyasının sığorta hissə-
sinə əlavə əvəzinə 80 manat məbləğində Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis 
edilməsi;
1.12. müharibə əlillərinə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdünün məbləğinin I qrup əlil-
liyə görə 250 manata, II qrup əlilliyə görə 230 ma-
nata, III qrup əlilliyə görə 210 manata çatdırılması;
1.13. əlillik ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövrün-
də xəstələnmə, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi, hər-
bi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, 
Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar səbəb-
lərdən baş verdikdə I qrup əlilliyə görə sosial müa-
vinət alanlara Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin təqaüdünün əmək pensiyası almaq hüququ 
olan I qrup əlillərə (gözdən əlillər istisna olmaqla) 
şamil olunması və məbləğinin 100 manata çatdırıl-
ması;

1.14. 1941–1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iş-
tirakçılarına, İkinci Dünya müharibəsi dövründə 
Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin 
müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında işləmiş və 
“Leninqradın müdafiəsinə görə” medalı, “Leninq-
rad mühasirəsində yaşayan” döş nişanı ilə təltif 
edilmiş şəxslərə (müharibə əlilləri istisna olmaqla) 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü-
nün məbləğinin 150 manata çatdırılması.

 * * * * *
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 2019-cu il fev-
ralın 26-da Məcburi köçkünlər və onlara bərabər 
tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin artırıl-
ması haqqında Sərəncam imzalamışdır. 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, məcburi 
köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial 
müdafiəsini gücləndirmək və onlara dövlət qayğısı-
nı artırmaq məqsədi ilə qərara alınmışdır ki, məcbu-
ri köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün 
vahid aylıq müavinətin məbləği 2019-cu il aprelin 
1-dən 50 faiz artırılsın.
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Ölkədə iqtisadiyyatın bütün sahələri 
kimi, tikinti sektoru, mənzil tikintisi 
də inkişaf edir, genişlənir. Xüsusilə 
də, paytaxt Bakı şəhərində ötən əsrin 
90-cı illərinin  sonları, 2000-ci illərin 
əvvəllərindən başlayaraq qədimliklə 
müasirliyi birləşdirən memarlıq üslu-
buna uyğun yaşayış və digər təyinatlı 
binalar tikilir. Ümumilikdə, Azərbay-
canda təxminən  20 ilə yaxındır ki, 
böyük tikinti bumu yaşanır. Düzdür, 
bu sektorda da müəyyən məqamlarda 
(2015-ci ildə yaşanan iki devalvasiya-
nın nəticəsi olaraq) bir qədər geriləmə 
yaşanıb, amma son 2 ildə yenidən 

bu sahədə ciddi canlama müşahidə 
olunur. Bununla yanaşı, regionlarda 
aparılan tikinti-quruculuq işlərini də 
ümumi inkişafın mühüm tərkib his-
səsi kimi səciyyələndirmək olar. Təbii 
ki, bu sektorun inkişaf etdirilməsin-
də məqsəd insanların sosial rifahının 
daha da yaxşılaşdırılmasıdır. Bu gün-
lərdə ölkə Prezidenti İlham Əliye-
vin bu istiqamətdə imzaladığı  “Bəzi 
çoxmənzilli binaların istismarına icazə 
verilməsinin sadələşdirilməsi haqqın-
da” Fərman da on minlərlə ailənin se-
vincinə səbəb olub.
Bunu mətbuata geniş açıqlamasın-

da iqtisadçı-alim, millət vəkili Ziyad 
Səmədzadə deyib. Onun sözlərinə 
görə, bu Fərman həmin sahədə illər-
dir həllini gözləyən problemə son qo-
yacaq, artıq sənədsiz və qeydiyyatsız 
bina qalmayacaq.
Z.Səmədzadə bildirib ki, mənzil sa-
hibləri bundan sonra heç vaxt belə 
problemlərlə qarşılaşmayacaqlar.
Millət vəkilinin dediyinə görə, ümu-
milikdə, Fərman 400-dək yaşayış 
kompleksinə şamil olunacaq, 50 minə-
dək mənzili əhatə edəcək:
"2019-cu il yanvarın 1-dək bütün 
mərtəbələrinin, yan divarlarının və 
dam örtüyünün inşası daxil olmaq-
la tikinti-quraşdırma işləri başa çat-
mış və istismar edilən mənzilləri 
olan çoxmənzilli yaşayış binalarının 
(çoxmənzilli yaşayış binası kompleks-
lərinin) istismarına icazə verilməsi ilə 
bağlı Fərmanla müəyyən edilmiş qay-
dalar ciddi araşdırmaların və mövcud 
vəziyyətin ətraflı təhlili nəticəsində 
ortaya çıxan konseptual yanaşmanın 
nəticəsidir. Elə məlum Fərmanda da 
qeyd edildiyi kimi, əhalinin yaşayış 
səviyyəsinin və sosial rifahının yük-
səldilməsi dövlət siyasətinin əsas is-
tiqamətlərindəndir.  Bu baxımdan, 
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf 
konsepsiyasına uyğun olaraq, vətən-
daşların mənzil-məişət şəraitinin yax-
şılaşdırılması üçün mühüm tədbirlər 
həyata keçirilir. Sözsüz ki, bu mühüm 
sənəd sayəsində yuxarıda da qeyd 
edildiyi kimi, on minlərlə insanın, 

vətəndaşımızın problemi öz həllini 
tapacaq. Ümumiyyətlə, bu Fərman 
ölkədə həyata keçirilən uğurlu sosial 
siyasətin bariz nümunəsidir. Dövlət 
başçısının imzaladığı Fərmanda  di-
gər mühüm məqamlar da öz əksini 
tapıb. Sənəddə qeyd edilir ki, bəzi 
çoxmənzilli yaşayış binalarında tikin-
ti işləri şəhərsalma qanunvericiliyi-
nin tələblərinə riayət olunmadan və 
ya sənədləşdirilməsində ciddi qüsur-
lar buraxılaraq, sakinlərin hüquq və 
maraqları nəzərə alınmadan aparılıb 
ki, bu da, öz növbəsində, bir sıra hal-
larda həmin binaların rəsmiləşdiril-
məsini qeyri-mümkün edib. Odur ki,  
ölkə prezidentinin böyük humanizm 
göstərərək həmin binaların istismarı-
na icazə prosedurunu və müddətini 
optimallaşdırmaq, bu sahədə şəffaflı-
ğı və vətəndaş məmnunluğunu təmin 
etmək məqsədilə imzaladığı yeni Fər-
man insan, vətəndaş amilinə verilən 
böyük dəyərdir".
Z.Səmədzadə sonra bildirib ki, 2019-
cu il yanvarın 1-dək inşa edilmiş bü-
tün çoxmənzilli binalarla bağlı Fövqə-
ladə Hallar Nazirliyi tərəfindən rəyin 
hazırlanması və Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura Komitəsinə verilməsi 
nəzərdə tutulur:
"Müsbət rəy alan binalar komitə tərə-
findən istismara buraxılacaq və həmin 
mənzillərdə yaşayan vətəndaşlar çıxa-
rışla təmin olunacaq. Fövqəladə Hal-
lar Nazirliyi rəyi iki ay ərzində Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə 

təqdim edəcək. Komitə isə binaların 
yeddi gün ərzində istismara verilməsi 
ilə bağlı qərar qəbul edəcək. Göründü-
yü kimi, olduqca qısa zamandır. Yeni 
Fərman imkan verəcək ki, vətəndaşlar 
çoxmənzilli binalarda kommunal xid-
mətlərlə tam təmin olunsunlar. Eyni 
zamanda, əlavə edim ki, bu gün xey-
li sayda bina var ki, onlarla bağlı rəy 
olmadığı üçün qazla təmin edilməyib. 
Yeni Fərman bu kimi problemlərin də 
aradan qaldırılmasına imkan verəcək. 
Bu proses bir ay müddətində həyata 
keçiriləcək.
Bütövlükdə, imzalanmış yeni Fərman  
sözügedən sahədə mövcud olan çatış-
mazlıqlara nöqtə qoyur və qoyacaq. 
Bilirsiniz, hər bir insan üçün öz evində 
rahat və problemsiz yaşamaq mühüm 
sosial-psixoloji əhəmiyyət daşıyır. Bu, 
olduqca həssas məsələdir. Odur ki, 
ölkəmizdə güzəştli mənzil sisteminin 
tətbiqi, İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun yaşayış sahələrini satmaq 
öhdəliyi ilə kirayəyə verməsi qayda-
larının müəyyənləşdirilməsi, ipoteka 
şərtlərinin asanlaşdırılması, əhalinin 
ən müxtəlif təbəqələrinin mənzillərlə 
təmin edilməsi istiqamətində həyata 
keçirilən çoxsaylı layihələr Prezident 
İlham Əliyevin Azərbaycan vətəndaş-
larının həssaslıqla qəbul etdikləri bü-
tün məsələlərə xüsusi diqqət və qayğı-
sının göstəricisidir. Hər kəs  də bunu 
məhz bu cür dəyərləndirir".

K.HƏMZƏOĞLU

Nazirlər Kabineti bununla bağlı Qərar 
qəbul edib.
Qərar 2019-cu il yanvarın 1-dən tət-
biq olunur. Qərara əsasən neft-qaz 
sahəsində fəaliyyətə dair meyarlar 
bunlardır: SOCAR və onun struktu-
runa daxil olan müəssisələr, habelə 
hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas 
boru kəməri haqqında və digər bu qə-
bildən olan sazişlər üzrə podratçılar 
və əməliyyat şirkətləri fəaliyyət nö-
vündən asılı olmayaraq tam tərkibdə; 
qeyd edilən şəxslərə xidmət göstərən 
xarici və yerli subpodratçılar; subpod-
ratçılar üzrə - yuxarıda qeyd edilən 
şəxslərə təqdim olunan mal, görülən 
iş və göstərilən xidmətlərə görə əvvəl-
ki təqvim ili ərzində əldə olunan illik 
gəlirlərin (xərclər nəzərə alınmadan) 
həcmi məcmu illik gəlirlərin 50 faizin-
dən çox olduğu təqdirdə; il ərzində 
yeni yaradılacaq subpodratçılar üzrə 
– yeni yaradılan subpodratçı ilin əv-
vəlindən yuxarıda qeyd edilən şəxs-
lərə mal təqdim etməyə, iş görməyə  
və xidmət göstərməyə başladığı aya-
dək əməkhaqqından gəlir vergisini 
güzəştli dərəcələrlə tətbiq edir. Təq-
vim ili ərzində qeyd edilən şəxslərlə 
müqavilə bağlayan subpodratçıların 

ilin əvvəlindən artan yekunla cəmi 
gəlirlərində (xərclər nəzərə alınma-
dan) həmin müqavilələr üzrə gəlirlə-
rin (xərclər nəzərə alınmadan) xüsusi 
çəkisi 50 faizdən çox olduğu təqdirdə, 
növbəti ayın 1-dən etibarən təqvim ili-
nin sonunadək güzəşt hüququnu iti-
rir (növbəti aylar üzrə artan yekunla 
gəlirlərin (xərclər nəzərə alınmadan) 
nisbətindən asılı olmayaraq). Növbəti 
ildən mövcud subpodratçı kimi yuxa-
rıda qeyd olunan meyar əsas götürü-
lür.

Qeyri-dövlət sektoru – dövlət adın-
dan yaradılan publik hüquqi şəxslər, 
büdcə təşkilatları, dövlət büdcəsin-
dən və dövlətə məxsus digər fond-
lardan maliyyələşən digər orqan və 
qurumlar, habelə səhmlərinin və ya 
paylarının 51 və daha artıq faizi bir-
başa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, 
Azərbaycan Respublikasının qanun-
vericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış 
hüquqi şəxslər və vergiödəyicisi olan 
fiziki şəxslər.

Vergi nəzarəti tədbirləri 
zamanı vergiödəyicilə-
rinin uçot məlumatları 
ilə faktiki məlumatları 
arasında hər hansı kə-
narlaşma müəyyənləş-
dirildikdə, vergi orqanı 
tərəfindən vergiödəyici-
sinə məlumat verməklə 
uçot məlumatlarının dü-
rüstləşdirilməsi hüququ 
müəyyən edilib.
Vergilər Nazirliyinin 
Media və kommunika-
siya mərkəzindən bildi-
rilib ki, bu barədə nazir-
liyin Dövlət qeydiyyatı 
və uçota nəzarət depar-
tamentinin baş direktoru 
Ələkbər Məmmədov ver-
giödəyicilərinin və on-
ların təsərrüfat subyekt-
lərinin uçota alınması, 
uçot yerinin dəyişdiril-
məsi ilə bağlı yenilikləri 
şərh edərkən deyib.
Ə.Məmmədov qeyd 
edib ki, Vergi Məcəllə-
sinin 33.2-ci maddəsinə 
əsasən, vergiödəyicisinin 
digər təsərrüfat subyekti 
olduqda həm özünün ol-

duğu yer, həm də digər 
təsərrüfat subyektinin 
(obyektinin) olduğu ün-
van üzrə vergi orqanına 
təqdim etdiyi ərizə əsa-
sında uçota alınır.
Onun sözlərinə görə, 
Vergi Məcəlləsinə edil-
miş dəyişikliyə əsasən, 
vergiödəyicisinin iki və 
daha çox təsərrüfat su-
byekti olduqda, həmin 
vergiödəyicisi iqtisadi 
maraqlar mərkəzinin 
(vergiödəyicisinin əsas 
nəzarət orqanlarının yer-
ləşdiyi yerdən asılı olma-
yaraq, digər təsərrüfat 
subyektləri (obyektlə-
ri), o cümlədən istehsal 
sahələri ilə müqayisədə 
vergiödəyicisinin fəa-
liyyəti üzrə gəlirlərinin 
formalaşmasında daha 
çox iştirak edən təsərrü-
fat subyektinin (obyekti-
nin), o cümlədən istehsal 
sahəsinin yerləşdiyi yer) 
yerləşdiyi ünvan üzrə 
yenidən uçota alınır.
Vergidən azad edilmiş 
gəlir əldə edən şəxs və 

ya fərdi sahibkar digər 
vergiödəyiciləri kimi, 
vergi orqanına bəyan-
namə təqdim etməli və 
azad olunmuş gəlirlərini 
bəyannamənin müvafiq 
azadolma sətirlərində 
əks etdirməlidir.
Həmin şəxslər bu gəlir-
lərini vergi orqanına bə-
yan etmədiyinə görə, 
on lara bəyan edilməmiş 
gə lirin 6 faizi miqdarına 
maliyyə sanksiyası tət-
biq ediləcək. Bu maliyyə 
sanksiyası kənd təsərrü-
fatı məhsullarının isteh-
salçıları üçün isə 2020-ci 
il yanvarın 1-dən tətbiq 
olunacaq.

“Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil 
edilən məlumatların tərkibi, həmin 
məlumatların təqdim edilməsi və re-
yestrin aparılması Qaydaları”na dəyi-
şikliklər edilib. Trend agentliyi bildirir 
ki, bu barədə qərarı Baş nazir Novruz 
Məmmədov imzalayıb.
Qərara görə, Nazirlər Kabinetinin 

2015-ci il 12 yanvar tarixli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Tikintilərin Dövlət 
reyestrinə daxil edilən məlumatla-
rın tərkibi, həmin məlumatların təq-
dim edilməsi və reyestrin aparılması 
Qaydaları”nın (Reyestrə daxil edilən 
məlumatların tərkibi) 3.1.1.5-ci yarım-
bəndindən sonra aşağıdakı məzmun-

da yeni yarımbənd əlavə edilib:
“3.1.1.6. “Ətraf mühitə təsirin qiymət-
ləndirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun əlavəsində 
nəzərdə tutulmuş fəaliyyət növlərinə 
dair ətraf mühitə təsirin qiymətləndi-
rilməsi sənədi və dövlət ekoloji eks-
pertizasının rəyi.”

Mayeləşdirilmiş təbii qa-
zın (LNG) qlobal bazardakı 
payı boru kəməri qazından 
daha çox olacaq.
Bu barədə Beynəlxalq Ener-
ji Agentliyinin (IEA) icraçı 
direktoru Fatih Birol deyib.
“ABŞ-da şist qazının isteh-
salı elə səviyyəyə çatıb ki, 
daxili tələbatı tam ödəyir, 

hətta ixrac da edilir. Qətə-
rin yeni planlarına nəzər 
yetirdikdə LNG-də mü-
hüm irəliləyişlər görürük. 
Bu da onu göstərir ki, dün-
ya daha çox qazla təmin 
olunacaq. LNG-nin bazar-
dakı payı boru kəməri qa-
zından daha çox olacaq”, 
- deyə Beynəlxalq Enerji 

Agentliyinin icraçı direkto-
ru qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, kö-
mürə tələbatda da artım 
var. Xüsusilə də Asiya ba-
zarında. Qiymətin də təx-
minən 90 dollar civarında 
dəyişməsi isə dünyada hələ 
də kömürə tələbatın oldu-
ğunu göstərir.
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(əvvəli ötən sayımızda)
İyirmi ildən çoxdur ki, Azərbay-
can xalqı ictimai-siyasi, sosial-iq-
tisadi həyatının yeni bir dövrünü 
- müstəqillik dövrünü yaşayır. Bu 
dövr ərzində ölkəmiz dünya miq-
yasında sürətlə inkişaf edən ölkələr 
sırasında öncül yerlərdən birini 
tutmağa müvəffəq olmuşdur. So-
sial, iqtisadi, siyasi, mədəni, bir 
sözlə, bütün sahələrdə əldə edilən 
yüksək göstəricilər və nəticələr isə 
ölkəmizin qüdrətini daha da artır-
maqdadır. Müasir inkişaf mode-
linin uğurla tətbiqi və hədəflənən 
nəticələrin əldə olunması, sosial-si-
yasi islahatların ardıcıl qaydada 
həyata keçirilməsi, qanunverici-
lik bazasının zənginləşdirilməsi, 
vətəndaş cəmiyyətinin formalaş-
dırılması, həmçinin hüquqi dövlət 
quruculuğu yolunda atılan addım-
lar, həyata keçirilən tədbirlər Azər-
baycanın dinamik inkişafını təmin 
edən amillər hesab edilir.
Bununla yanaşı, Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə reallaşdırı-
lan strateji kurs daxili ictimai-si-
yasi sabitliyi və tərəqqini də ən 
yüksək səviyyədə təmin edib. 
Yerli və xarici analitiklərin yek-
dilliklə üzərində durduqları baş-
lıca məsələlərdən biri də budur 
ki, Azərbaycanda hökm sürən ic-
timai-siyasi sabitliyin əsaslarını 
dövlət tərəfindən həyata keçirilən 
uğurlu islahatlar və tətbiq edilən 
yeniliklər, müasir inkişaf model-
ləri təşkil edir. İnsan və vətəndaş 
hüquq və azadlıqlarının ən yük-
sək səviyyədə təmin edilməsi, qa-
nunvericilik bazasının zənginləş-
dirilməsi, sosial-siyasi təsisatların 
legitimləşdirilməsi, vətəndaşların 
siyasi həyatda iştirakına maksi-
mum şəraitin yaradılması kimi 
göstəricilər və nəticələr deyilənləri 
bir daha təsdiq edir. Eyni zaman-
da, demokratik seçki ənənəsinin 
yeni keyfiyyətdə  davam etdiril-
məsi, siyasi plüralizmin ən yüksək 

səviyyədə təmin olunması bütöv-
lükdə ictimai-siyasi sabitliyi və in-
kişafı təmin edib. Bütün bunlar isə 
insan və vətəndaş hüquq və azad-
lıqlarının əhatə dairəsinin geniş-
lənməsinə, sosial-siyasi təsisatların 
fəaliyyət mexanizminin səmərəlilik 
səviyyəsinin artırılmasına da xü-
susi töhfələr verib. Bir sözlə, siya-
si-hüquqi müstəvidə fundamental 
önəm kəsb edən strateji tədbirlərin 
görülməsi bu sahənin inkişafına 
xüsusi töhfələr verməklə yanaşı, 
ümummilli inkişafın sürətlənmə-
sinə də əhəmiyyətli təkan olub.
Müasir şəraitdə sosial sahədə 
dövlət tərəfindən həyata keçi-
rilən və əhalinin həyat səviyyəsi-
nin yüksəldilməsinə xidmət edən 
əsas tədbirlər sırasına təhsil, elm, 
mədəniyyət və səhiyyə kimi so-
sial sahələrin həllinə yönəldilmiş 
irihəcmli proqramların işlənib ha-
zırlanması, sosial təminat və sosial 
müdafiə mexanizminin formalaş-

ması daxildir (cədvəl 1).
Müstəqil dövlət quruculuğu işində 
çox böyük uğurlara nail olan Azər-
baycan dünya miqyasında sürətlə 
inkişaf edən ölkələr sırasındadır. 
Son 10 il ərzində dünya miqyasın-
da sürətlə inkişaf edən beynəlxalq 
maliyyə qurumlarının hesabatla-
rında Azərbaycanda əldə edilmiş 
uğurlar daim qeyd edilir.
Azərbaycan prezidentinin rəhbər-
liyi altında həyata keçirilən islahat-
lar, öz növbəsində, «Doing Business 
2019» hesabatında Azərbaycanın 
yeni rekord əldə etməsinə və ək-
sər göstəricilər üzrə daha yüksək 
səviyyəli mövqeyə yüksəlməsinə 
imkan yaradıb. Beləliklə, 2018-ci il 
31 oktyabr tarixində Dünya Bankı 
tərəfindən dərc edilən «Doing Busi-
ness 2019» hesabatında Azərbaycan  
dünyanın ən çox 10 islahatçı dövlə-
ti siyahısına daxil edilib. 2017-ci ilə 
nisbətən Azərbaycan yeni hesabat-
da 32 pillə irəliləyərək, dünyanın 

190 ölkəsi arasında 25-ci yerdə qə-
rarlaşıb, bir çox ölkələri geridə qo-
yub, MDB dövlətləri arasında lider 
mövqe tutub.
Sosial-iqtisadi inkişafın yeni mər-
hələsində işsizlik probleminin təhlili 
xüsusi aktuallıq kəsb edir. İşsizlik bir 
tərəfdən iqtisadi transformasiyanın 
nəticəsi kimi, digər bir tərəfdən də 
sovet iqtisadiyyatının miras qoydu-
ğu ən ağır problemlərdən biri kimi 
qiymətləndirilməlidir. Buna görə 
də işsizliyin azaldılması sistemli və 
kompleks tədbirlərin həyata keçiril-
məsini tələb edir. Ölkədə yeni iş yer-
lərinin açılması özəl sektorun inkişa-
fından bilavasitə asılıdır. 2003-2017-ci 
illər ərzində ölkədə 1958,4 min  yeni, 
o cümlədən 1436,2 min daimi iş yeri 
yaradılmışdır (cədvəl 2).
Müasir dövrdə sosial ədalət meyar-
larını rəhbər tutan hər bir dövlətin 
qarşıya qoyduğu ali məqsəd vətən-
daş amilinin tərəqqisi, insanlar 
üçün maksimum firavan yaşayış 
şəraitinin təmin ediməsidir. Təc-

rübə göstərir ki, insan amilinin in-
kişafına xidmət edən, çoxşaxəli si-
yasət yürüdən, mövcud potensialı 
bu yöndə səmərəli şəkildə səfərbər 
edən dövlətlər milli tərəqqiyə nail 
olur və dünya arenasında özlərinə 
layiqli yer tuturlar. Müstəqil Azər-
baycan dövləti də qloballaşan dün-
yanın bərabərhüquqlu subyekti 
kimi öz inkişafını təbii sərvətlərin 
gətirdiyi dividendlərə bağlamır və 
mövcud resurslarını sırf insan ami-
linin prioritetə çevrilməsi yönündə 
qurur. Həyata keçirilən  mütərəqqi 
islahatlar cəmiyyətin hərtərəfli 
tərəqqisi ilə yanaşı, ölkəmizin dün-
ya birliyinə üzv dövlətlərlə müna-
sibətlərinin müsbət istiqamətdə 
inkişafını da təmin edir.

Reyhanə Əhmədova,
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti  yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının

 magistrı

Cədvəl 1

2007 2008 2013 2016 2017
2017-ci il
2007-ci ilə 

nisbətən, %-lə

Pensiyaçıların sayı – cəmi, 
min nəfər 1248,7 1 275, 1 1277,1 1315,2 1318,4 105,6

Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta 
məbləği - cəmi, manat 62,9 95,8 170,5 192,2 208,4 3,3 d. t.

Sosial müavinət təyin olunmuş 
şəxslərin sayı, min nəfər 275,4 287,4 316,4 368,8 385,0 139,8

bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ,  
manat 23,35 34,26 49,60 56,31 56,79 2,4 d. t.

ünvanlı dövlət sosial yardımı alan:                                                                                                                     

ailələrin sayı, min 78,1 163,4 143,3 132,4 80,2 102,7

ailə üzvlərinin sayı, min nəfər     364,1 750,0 625,8 558,1 326,6 89,7

bir nəfərə düşən orta aylıq   
məbləğ, manat 17,38 22,00 28,75 35,65 36,39 2,1 d. t.

Cədvəl 2
2003-cü ilin

IV rübü - 2017-ci
il cəmi

o cümlədən:

2014 2015 2016 2017

Yeni iş yerlərinin sayı, cəmi 1958405 127315 115869 196539 281446

ondan daimi iş yerləri: 1436216 105120 91119 154853 179308

o cümlədən:
yeni yaradılmış müəssisə və təşkilat-
larda 203239 13214 10255 14989 18523

mövcud müəssisə və təşkilatlarda 326613 10933 9503 28209 25668

fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və 
təşkilatlarda 26128 695 557 1281 2139

fərdi sahibkarlıq subyektlərində 880236 80278 70804 110374 132978

digər tədbirlər üzrə (müxtəlif 
beynəlxalq və yerli layihələr, abadlıq 
işləri və s.)

522189 22195 24750 41686 102138

2018-ci ildə Azərbaycanın 
müsbət iqtisadi inkişafı Al-
maniya ilə Azərbaycan ara-
sında ticarətin artmasına gəti-
rib çıxarıb.

Bu barədə Azərbaycanın Al-
maniyadakı fəxri konsulu 
Otto Hauser deyib.
“Ötən il iki ölkə arasında ti-
carət dövriyyəsi təxminən 1,27 
milyard avro olub. Bu göstəri-
ci 2017-ci ilə nisbətən (787,4 
milyon avro) 50 faizdən çox 
artıb. Həmin müsbət rəqəmlər 
Azərbaycan üçün aydın iqti-
sadi artımın göstəricisidir”, - 
deyə fəxri konsul bildirib.
Onun sözlərinə görə, keçən il 

Almaniyanın Azərbaycandan 
idxalı 688 milyon avro təşkil 
edib. Almaniyadan Azərbay-
cana ixrac isə 581 milyon avro 
olub. Almaniyadan əsasən 
motorlu nəqliyyat vasitələri 
və avtomobil hissələri, ma-
şınlar və kimyəvi məhsul-
lar Azərbaycana göndərilir. 
O, bu müsbət tendensiyanı 
Azərbaycanın iqtisadi inkişa-
fı üçün yaxşı bir əlamət kimi 
qiymətləndirir.

Yanvarda toxuculuq sənayesi, 
geyim, dəri və dəridən 
məmulatların, ayaqqabıların 
istehsalı sahələrində 38,3 milyon 
manatlıq məhsul istehsal edilib.
 Dövlət Statistika Komitəsindən 
bildirilib ki, əvvəlki ilin eyni 
ayı ilə müqayisədə toxuculuq 

sənayesində 56,9 
faiz, dəri və dəridən 
məmulatların, 
ayaqqabıların 
istehsalında 1,5 faiz 
artım, geyim istehsalında 
isə 32,3 faiz azalma 
müşahidə olunub.

Bu ilin yanvar ayında Azər-
baycan 660 min ABŞ dolları 
dəyərində 107,9 ton çay ixrac 
edib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin 
məlumatına görə, bu, həcm 
baxımından ötən ilin yanvar 
ayının göstəriciləri ilə müqa-
yisədə 51,3 ton (90,5%) çox-
dur. Məbləğ baxımından isə 
illik nisbətdə 288,75 min dol-
lar (77,8%) çoxdur.
Eyni zamanda, bu ilin ilk 
ayında Azərbaycan 2,455 mln. 
dollar dəyərində 708,8 ton 
çay idxal edib. Bu, həcm baxı-
mından ötən ilin yanvar ayı-
nın göstəriciləri ilə müqayisə-
də 360,6 ton (33,7%), məbləğ 

baxımından isə illik nisbətdə 
1,7 mln. dollar (40,9%) azdır.
Ay ərzində çay ixracı Azər-
baycanın ümumi ixracının 

0,05%-ni, çay idxalı isə ölkə-
nin ümumi idxalının 0,2%-ni 
təşkil edib. İdxal ixracı 6,6 
dəfə üstələyib. 

Milli Onkologiya Mərkəzi "Azəri 
Med" MMC ilə növbəti dəfə bö-
yük məbləğli müqavilə bağlayıb.
Müqavilə dərman, sarğı ləvazi-
matları və materiallarının alın-

masını nəzərdə tutur.
Fevralın 19-da bağlanmış mü-
qavilənin məbləği 10 milyon 200 
min manatdır.
Dövlət Satınalmaları reyestrində 
"Azəri Med" şirkətinin seçilmə-
si metodu haqqında məlumatlar 
yoxdur. 
Milli Onkologiya Mərkəzi 
(MOM) 2018-ci il avqustun 3-də 
də "Azeri Med" MMC ilə tibbi 
ləvazimatlar, sarğı materialları, 
dərman preparatlarının alınma-
sına dair 10 milyon 120 min ma-
natlıq müqavilə imzalamışdı.

2018-ci ildə Milli Onkologiya 
Mərkəzi "Azeri Med" MMC ilə 
tibbi ləvazimatlar, sarğı material-
ları, dərman preparatlarının alın-
masına dair bir neçə maqavilə 
imzalamışdı.
Milli Onkologiya Mərkəzi "Azeri 
Med" şirkətini "etibarlı və güclü 
tərəfdaş" hesab etdiyi üçün sifa-
rişlərini bu  şirkətə verir.
"Azəri Med" şirkəti farmaseftik 
preparatların satışı ilə məşğul 
olur. Bu şirkət məşhur "Zəfəran" 
apteklər şəbəkəsinə də nəzarət 
edir.

Dövlət Gömrük Komitəsi 9 ədəd 
“Body Scan” (B-Scan) yoxlama 
aparatı alıb.
Bu barədə komitənin Gömrük Nə-
zarətinin Təşkili və Ticarətin Asan-
laşdırılması Baş İdarəsinin əmək-
daşı Böyükağa Şəfiyev deyib. 

O bildirib ki, bu avadanlıqlar artıq 
ölkəyə gətirilib. Yoxlama aparatları-
nın Azərbaycanın bütün beynəlxalq 
hava limanlarında və ölkənin cə-
nub sərhədində yerləşən gömrük 
sərhəd-keçid məntəqələrində qu-
raşdırılması nəzərdə tutulur.
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Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu tərəfindən 
maliyyələşdirilən “Azad sahibkarlığın və liberal iqtisadiyyatın təşviqi” layihəsi çərçivəsində çap olunub

Forma № 1S

manatla

İlin əvvəlinə Hesabat dövrünün 
sonuna

330 233,94 281 748,49

4 971,45 -

211 172,64 183 496,07

8 995 705,60  13 655 761,97  
8 595 705,60 13 255 761,97  

400 000,00 400 000,00

3 042 947,04 -
12 585 030,67  14 121 006,53  

1 881,06 70,80
2 861 469,67  9 117 396,34  
2 121 516,39  5 228 108,77  

14 455,44  139 055,39  
1 819,24 438,20

12 636,20 138 617,19  

267 085,94 9 296,05
- 3 037 252,31

115 517,87 387 648,39

342 894,03 316 035,43
17 330 100,84  10 693 387,98  

269 862,73 819 461,63
939 528,11 565 233,89

16 120 710,00 9 308 692,46

- 814 411,09  
- 814 411,09  

2 709 215,12  7 686 130,27  

2 709 215,12 7 686 130,27  
33 282,73  48 105,37  
3 057,56 1 688,85

30 225,17 46 416,52

- 9 694,25
22 935 949,42  28 369 196,10  
35 520 980,09  42 490 202,63  

                      təhtəl hesablar

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar

Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:
               dövlət qiymətli kağızları
               qeyri-dövlət qiymətli kağızları

İştrak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

                      qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
Sair qısamüddətli aktivlər:

                      verilmiş  avanslar
                      gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri

                      həyat sığortası sahəsi üzrə

Ehtiyatlar
Debitor borcları:
               birbaşa sığorta üzrə

               asılı təşkilatlar üzrə

               sair debitorlar

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:

               işçi heyəti üzrə 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

CƏMİ AKTİVLƏR

Azərbaycan Respublikasının                          
Maliyyə Nazirliyinin                                              
5 dekabr 2008-ci il                                                

İ-125 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN 
MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)

Sığortaçının (təkrarsığortaçının ) və ya sığorta brokerinin adı: "Meqa Sığorta" ASC

Hesabat dövrü: 31 dekabr 2018-ci il tarixə

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

Cəmi qısamüddətli aktivlər

                     sair maliyyə aktivləri

Sair aktivlər

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

                     hesablaşma hesabı 
                     valyuta hesabı 
                     depozit hesablar 

                     dövlət qiymətli kağızları

               büdcə üzrə 
               iddia tələbləri üzrə 

               təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri:
                     kassa 

                 - təkrarsığortaçı üzrə
                 - təkrarsığortalı üzrə 

               sığortalılara verilən borclar üzrə

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:

A K T İ V L Ə R 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Sair aktivlər

Qeyri-maddi aktivlər
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları

               sair maliyyə aktivləri

                     sair pul vəsaitləri 

                     qeyri-dövlət qiymətli kağızları

İlin əvvəlinə Hesabat dövrünün 
sonuna

14 500 000,00 14 500 000,00

11 171 287,53  9 343 372,37  
4 968 879,24 4 756 688,14  

6 202 408,29 4 586 684,23

25 671 287,53  23 843 372,37  

8 574 469,65  14 558 647,29  

8 574 469,65 14 558 647,29  
62 674,92 93 480,94

836 903,80  3 559 330,90  
836 903,80 3 559 330,90

9 474 048,37  18 211 459,13  

375 644,19  435 371,13  
0,73 -
- 6 126,04

27 657,42 52 035,83

347 986,04 377 209,26

Sair öhdəliklər
375 644,19  435 371,13  

9 849 692,56  18 646 830,26  
35 520 980,09  42 490 202,63  

* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.
Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

              digər kapital ehtiyatları

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 
Emissiya gəliri

                  sair kreditorlar
Sair qısamüddətli öhdəliklər:
                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
                  alınmış avanslar

                  əməyin ödənilməsi üzrə 
                  büdcə üzrə
                  sosial sığorta və təminat üzrə 
                  digər məcburi ödənişlər üzrə 
                  asılı təşkilatlar üzrə

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R

I . KAPİTAL

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Kreditor borcları :
                  əməyin ödənilməsi üzrə 

                  sosial sığorta və təminat üzrə 

              Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı
              mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
              Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
              (ödənilməmiş zərər)

                  digər məcburi ödənişlər üzrə 

Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları:

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

                  asılı təşkilatlar üzrə
                  sair kreditorlar

              yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
              Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

Sığorta ehtiyatları:
               Həyat sığortası sahəsi üzrə :
               Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

                  büdcə üzrə

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
Kreditor borcları:

Sair öhdəliklər

Sair uzunmüddətli öhdəliklər:
                  gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
                  alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:

              Elan edilmiş dividendlər

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
                  təkrarsığortalı üzrə 

Cəmi kapital

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 

                  təkrarsığortaçı üzrə

Forma № 2S

manatla

Əsas əməliyyat gəliri:
                            birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları
                            təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

Sair gəlirlər 

Əsas əməliyyat xərcləri:

                             qaytarılan sığorta haqları üzrə
                             tənzimləmə xərcləri

                             sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 
İşlərin aparılması xərcləri 
Sair xərclər 

Maliyyə mənfəəti (zərəri)
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)
Mənfəət vergisi
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 4 756 688,14

5 945 860,18

5 945 860,18
1 189 172,04

26 316 300,83

Subroqasiya gəlirləri

197 860,65
25 571 192,06

CƏMİ  XƏRCLƏR 21 071 039,61

                             qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə
                             təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə

207 032,67

13 541 134,01
30 806,02

3 575 063,14
13 238,05

55 755,19

                             sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyinin  5 dekabr 2008-ci il İ-125 №-li 

əmri ilə təsdiq edilmişdir. 
SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN 

MƏNFƏƏT və ZƏRƏRİ HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

Sığortaçının (təkrarsığortaçının) və ya sığorta brokerinin adı: "Meqa Sığorta" ASC

Gəlirlər

Hesabat dövrü: 31 dekabr 2018-ci il tarixə
 ilin əvvəlindən artan yekunla

Məbləğ

3 648 010,53

CƏMİ  GƏLİRLƏR

33 777,58

17 482 738,42

-1 007 262,49
1 495 606,89

27 016 899,79
77 455,16

513 470,54

Xərclər

134 799,40

                             sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 
                             təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon
                             muzdlar üzrə

İnvestisiya gəlirləri üzrə 

İqtisadiyyatın səmərəliliyinin ar-
tırılması və rəqabət qabiliyyəti-
nin yüksəldilməsi hazırda dövlə-
tin qeyri-neft sektorunun inkişafı 
istiqamətində müəyyənləşdirdiyi  
əsas prioritetlərdəndir. Ölkədə 
həyata keçirilən uğurlu iqtisadi 
siyasət nəticəsində qeyri-neft sek-
torunun ümumi daxili məhsulda 
xüsusi çəkisi nəzərə çarpacaq dərə-
cədə artmışdır.
Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında 
mühüm rol oynayan,  qeyri-neft sek-
torunun prioritet sahələrindən olan 
kənd təsərrüfatının da inkişafı  ötən 
dövr ərzində iqtisadiyyatın əsas sek-
torlarından biri kimi müəyyənləşdi-
rilmiş və görülmüş işlər nəticəsində 
ölkədə bu sektorun inkişafı üçün 
əlverişli şərait yaradılmışdır. Azər-
baycanda kənd təsərrüfatının inkişa-
fı məqsədilə bu sahə ilə məşğul olan 
sahibkarlıq subyektlərinə hərtərəfli 
dəstək göstərilir, onların ölkənin iq-
tisadi həyatında rolu getdikcə daha 
da artır.  Kənd təsərrüfatı sahəsində 
öz fəaliyyəti ilə fərqlənən və mühüm 
iqtisadi rola malik şirkətlərdən biri 
də «Smart Agro» MMC-dir. 
«Smart Agro» MMC şirkəti Azər-
baycanın suvarma sistemləri və 
istixana kompleksləri bazarında 
fəal iştirakçılardandır. Şirkət gənc 
olmasına baxmayaraq, öz fəaliyyə-
tində səriştəlilik, çeviklik, keyfiyyət, 
sürətlilik, innovasiya və fərdi yanaş-
ma kimi məsələləri əsas götürərək, 
başlıca məqsədlər olaraq müəyyən-
ləşdirmişdir.
Suvarma sisteminin seçilməsi 
fermerlərin fəaliyyətində bəlkə 
də ən çətin məsələlərdən biridir. 
Suvarma sistemlərinin növləri ol-
duqca çoxdur və onların hər biri-
nin üstünlükləri, mənfi cəhətləri 

və tətbiq sahəsi vardır. Onun hər 
hansı bir  növünü seçərkən bir 
çox amillərin nəzərə alınması va-
cibdir. Bu səbəbdən mütəxəssis-
lərlə məsləhətləşmədən düzgün 
qərar qəbul etmək, demək olar ki, 
mümkün deyil: sahələrin ölçüsü 
və relyefi, yetişdirilən bitkilərin 
xüsusiyyətləri, torpağın tərkibi, 
su verilişinin xüsusiyyətləri, iqlim 
parametrləri və s. mütləq nəzərə 
alınmalıdır. Suvarma sisteminin 
səhv seçilməsi, habelə qeyri-peşə-
kar quraşdırılması və sazlanması 
mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər. 
Ən yaxşı halda torpaq sahənizin 
resurslarından daha səmərəli isti-
fadə edə bilməyəcəyinizdən daha 
az mənfəət qazanacaqsınız. Ən pis 
halda isə suvarma sisteminin qu-
raşdırılmasına sərf etdiyiniz pul 
vəsaitini itirəcəksiniz. Ən dramatik 
ssenari baş verdikdə isə (təəssüf ki, 
bu, qeyri-adi hal deyil), torpağınız 
bataqlaşmış sahəyə çevrilə bilər və 
siz onun bərpası üçün çoxlu vaxt, 
səy və pul vəsaiti sərf etmək məc-
buriyyətində qalacaqsınız.  
Düzgün suvarma sisteminin tətbiq 
edilməsi sayəsində yığılan məhsu-
lun həcmini iki dəfə və hətta daha 
çox artıra bilərsiniz. Suvarma maşın-
larının köməyi ilə torpağın nəmliyi-
ni yoxlamaqla yanaşı, bir sıra kənd 
təsərrüfatı tədbirlərinin də həyata 
keçirilməsi mümkündür: bitkilərin 
gübrələnməsi, isidilməsi, kimyəvi 
preparatların tətbiq edilməsi və s.
«Smart Agro» MMC şirkəti sadəcə 
suvarma avadanlıqları ilə təchiz 
etmir, habelə hər hansı bir sahə 
üçün yüksək dərəcədə avtomat-
laşdırmaya malik suvarma sistem-
lərinin layihələndirilməsi, quraş-
dırılması və texniki dəstəyi üzrə 

xidmətlər də göstərir.
MMC-nin xüsusi önəm verdiyi 
əsas fəaliyyət istiqamətlərinə gəl-
dikdə isə bunlar  aşağıdakı kimi 
müəyyənləşdirilmişdir: 
- suvarma sistemləri:
- geniş əhatəli çiləmə maşınları;
- damla suvarma sistemləri;
- sprinkler suvarma sistemləri.
- sənaye istixana kompleksləri;
- nasos və süzgəcləmə stansiyaları;
- suvarma sistemləri üçün su an-
barları;
- suvarma sistemləri və istixana 
kompleksləri üçün avtomatlaşdır-
ma sistemləri;
- yarımavtomat və avtonom ener-
ji sistemləri;
- təhlükəsizlik və rabitə sistemləri;
- boyük suvarma sahələri və is-
tixana təsərrüfatları üçün moni-
torinq sistemləri.
«Smart Agro» MMC şirkətinin 
əsas strategiyası müştərilərin tələb-
lərini əhatəli şəkildə qavramaqla 
onları mümkün qədər qısa za-
manda keyfiyyətli məhsulla təmin 
etməyə istiqamətlənmişdir. Şirkət 
fəaliyyətində bir sıra istehsalçılara 
üstünlük verərək, onlarla strateji 
tərəfdaşlıq münasibətləri qurur. 
Belə istehsalçılara dünyada məş-
hur olan bir sıra şirkətlər aiddir:

- Netafim – damla suvar-
ma sa həsində ixtisaslaş-
mış və istixana həllərinin 
aparıcı tədarükçüsü olan 
İsrail şirkəti;
-Nelson  – suvarma üçün 
sprinkler istehsalında li-
der şirkət (ABŞ);
-T-L Irrigation Co – ge-
niş əhatəli çiləmə maşın-
ları istehsalı üzrə aparıcı 
şirkətlərdən biri (ABŞ);
- RKD – geniş əhatəli 

çiləmə maşınları istehsalı üzrə apa-
rıcı İspaniya şirkətlərindən biri;
- OCMIS IRRIGAZIONE – ba-
raban tipli suvarma maşınları is-
tehsalında lider və genişəhatəli 
çiləmə maşınları istehsalı üzrə 
aparıcı istehsalçı (İtaliya);
- Scova Engineering – suvarma 
sistemləri üçün nasos dizel stan-
siyalarının istehsalında aparıcı 
şirkət. İstənilən təlabatı təmin edə 
bilən geniş modellər sırasına ma-
likdir (İtaliya);
- Dahua Technology – qlobal vi-
deomüşahidə sənayəsində texno-
logiyaların yaradıcısı və məhsulla-
rın əsas istehsalçısı (Çin);
- R.I.D. GmbH - dizel-generator 
elektrostansiyaları, portativ benzin 
və dizel generatorları, enerji qur-
ğularının monitorinqi və nəzarəti 
sistemləri və kiçik istilik elektrik 
stansiyalarını layihələndirir və is-
tehsal edir (Almaniya).
 «Smart Agro» MMC-nin göstərdiyi 
əsas xidmətlərə gəldikdə isə bunlar 
əsas olaraq 4 qrupa bölünür: 
- Layihələndirmə - şirkət fizi-
ki şəxslərə, kommersiya müəs-
sisələri və dövlət təşkilatlarına 
“açar-təslim” layihələrinin işlənib 
hazırlanması sahəsində xidmətlər 

göstərir. Xidmətlər təfsilatlı la-
yihə sənədləri və smetanın hazır-
lanması ilə yanaşı, təsdiq edilmiş 
büdcə əsasında məhsulların seçil-
məsində dəstəyin göstərilməsini 
də ehtiva edir. Şirkət tərəfindən 
müxtəlif miqyas və mürəkkəbliyə 
malik istixana təsərrüfatları, ha-
belə bütün suvarma sistemi növlə-
ri üzrə layihələr işlənib hazırlanır. 
Bundan başqa, enerji sistemləri, 
kənd təsərrüfatı üçün təhlükəsiz-
lik sistemləri və su anbarlarının 
layihələndirilməsi işləri də həyata 
keçirilir. Layihələndirmə prosesi 
ərzində Azərbaycan Respublikası-
nın mövcud qanunvericilik tələb-
ləri də  sənədlərdə öz əksini tapır.
-Tətbiq - Smart Agro şirkətinin 
mütəxəssisləri layihələndirilən 
sistem (suvarma sistemləri, istixa-
na təsərrüfatının bütün sistemlə-
ri, təhlükəsizlik sistemləri, enerji 
sistemləri) və konstruksiyaların 
(müxtəlif örtüyü olan istixanalar) 
sifarişçinin obyektində keyfiyyətlə 
quraşdırılmasını həyata keçirir. İş-
lər əvvəlcədən razılaşdırılmış mon-
taj qrafikinə əsasən yerinə yetirilir. 
Montaj işlərinin başa çatdırılma-
sından sonra quraşdırılmış sistem 
və avadanlıqlar sınaq rejimində işə 
salınır. Sınaq işlərinin müvəffəqiy-
yətlə yekunlaşdırılmasından sonra 
sifarişçi ilə layihənin təhvil-təs-
lim aktı imzalanır. Bundan başqa, 
şirkət texniki montaj işləri üzərin-
də peşəkar nəzarət və ya müəllif 
nəzarəti xidmətlərini, habelə sifa-
rişçi tərəfindən görülən işlər üçün 
məsləhət dəstəyini də göstərir.
-Təlim və texniki dəstək - şirkətin 
mütəxəssisləri müştərilərin sahələ-
rində quraşdırılmış avadanlıq, su-
varma sistemləri və istixanaların 

planlı profilaktik, cari və əsaslı tə-
miri xidmətlərini də göstərir. Bu-
raya konstruksiyaların və istixana 
örtüklərinin təmiri, habelə istixana 
təsərrüfatları, suvarma, enerji və təh-
lükəsizlik sistemləri avadanlığının 
müxtəlif komponentlərinin dəyişdi-
rilməsi və təmiri daxildir. Yuxarıda 
qeyd edilmiş sistemlərin optimal-
laşdırılması və müəyyən qədər ge-
nişləndirilməsi məqsədilə mütəxəs-
sislərin sahələrə ezam edilməsi də 
mümkündür. İşlənib hazırlanmış 
həllərin tətbiq edilməsi məqsədilə 
müştərilərin texniki heyəti üçün tə-
limlər keçirilir. Bundan başqa, zəruri 
olduğu hallarda müştərilərin sahələ-
rində də texniki heyət üçün operativ 
təlimlər təşkil olunur. 
-Aqronomik dəstək - heyətin-
də dünyanın müxtəlif ölkələrin-
dən 130 peşəkar aqronom işləyən 
“Netafim” şirkəti ilə tərəfdaşlıq 
«Smart Agro» MMC şirkətinin 
tükənməz aktividir. Beş qitədə, 
bütün iqlim zonalarında, bütün 
torpaq növlərində yetişdirilən 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin çox 
geniş çeşidi və müxtəlif su fond-
ları ilə iş təcrübəsinə sahib olan 
ən yaxşı mütəxəssislərin nəzəri və 
praktiki təcrübəsinə əsaslanmaq 
imkanından faydalanılır. 
Şirkət, həmçinin istixanaları quraş-
dırandan sonra qarşılıqlı əlverişli 
şərtlər ilə müştərilərini bütün əkin 
mövsümü ərzində yüksəkixtisaslı 
aqronomların xidmətləri ilə təmin 
etmək imkanına da malikdir.
Şirkət tərəfindən həyata keçirilən 
bütün layihələrə zəmanət verilir 
və hətta zəmanət müddəti bitdik-
dən sonra da texniki dəstək xid-
mətləri göstərilir. 

Mətanət Hüseynova

“Bildiyiniz kimi, son illərdə kənd təsərrüfatının inkişafına, xüsusilə 
bölgələrdə məşğulluğun artırılmasına böyük diqqət, qayğı və dəstək 
göstərilir. Biz kənd təsərrüfatının ardıcıl artımını görürük. Ümid 
edirəm ki, növbəti illərdə bu artım daha da böyük olacaq.”

İlham Əliyev

Beynəlxalq Enerji Agentliyinin 
(IEA) icraçı direktoru Fatih Birol 
bu fikirdədir.
O bildirib ki, neftin qiyməti hazır-
da 65 dollar/barrel ətrafında dəyi-
şir. Son bir ilə görə qiymətlər 20-25 
dollar/barrel ucuzlaşıb. Ümumi-
likdə neft bazarında volatilliyin 
hakim olacağı bir dövrdən keçilə-
cək.
“Qlobal iqtisadiyyat ötən ilə görə 
daha zəif artım göstərir. Bu da 
enerjiyə təsirsiz ötüşmür. Son 10 
ildə qlobal neft tələbatının yarısı 
Çinin payına düşür. Bu ölkənin 
iqtisadiyyatı cari ildə son 30 illə 
müqayisədə ən zəif artımı göstərə-
cək. Çin iqtisadiyyatının zəifləmə-
si enerji bazarına da təsir edəcək. 
Enerji sektoruna təsir edən digər 
faktor isə geosiyasi gərginlikdir. 
ABŞ ilə Çin arasında ticari mü-
bahisələr, Yaxın Şərq və Venesu-
eladakı son vəziyyət, Avropada 
Brexitlə bağlı inkişaflar və geosiya-
si gərginlik enerji sektoruna ciddi 
şəkildə təsir edə bilər. Bu proseslər 
neft bazarına da təsirsiz ötüşməyə-
cək. Lakin hazırda ABŞ-da şist nef-
ti ilə İraq neftinin istehsalındakı 
artım bazarı bir az daha rahatlaş-
dırıb”, - deyə F.Birol qeyd edib.
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AĞIR İTKİ
QULİYEV TOFİQ ƏVƏZ OĞLU

Fevralın 27-də Azərbaycan Döv-
lət İqtisad Universitetində (UNEC)
Azərbaycan Respublikasında “Elm 
aylığı”çərçivəsində “Tədqiqat Univer-
siteti: nələri bilmirik?” mövzusunda 
elmi-praktiki konfrans  keçirilmişdir. 
Tədbiri giriş sözü ilə açan UNEC rek-
toru, professor Ədalət Muradov konf-
rans iştirakçılarını salamlamış,  Dövlət 
İqtisad Universitetində aparılan elmi 
tədqiqatların səviyyəsindən,  qarşıya 
qoyulan hədəf və məqsədlərdən da-
nışmış, bu sahədə mövcud olan prob-
lemləri diqqətə çatdırmışdır.
UNEC-də elmi fəaliyyətin daha da 
genişləndirilməsi, elmi araşdırma-
ların, tədqiqatların stimullaşdırıl-

ması, tədqiqat universitetinə keçid 
istiqamətində son illər həyata ke-
çirilən işlər, əldə edilmiş nəticələr, 
nailiyyətlər barədə çıxış edən  rektor 
Azərbaycan Respublikasında “Elm 
günü”nün təsis edilməsi haqqın-
da dövlət başçısının Sərəncamının 
əhəmiyyətini vurğulamış,  tədqiqat 
universitetinə transformasiya is-
tiqamətində tədbirlər həyata keçirən 
UNEC-də fevralın 27-dən martın 27-
dək “Elm aylığı”nın keçirilməsi ilə 
bağlı əmrin imzalandığını bildirmiş-
dir. “Elm aylığı”nın günün tələbləri 
əsasında formalaşdırılmış, məzmun-
lu tədbirlər planı çərçivəsində “Yeni 
elm sahələri – ekonofizika”, “Elm 
haqqında elm”, “İqtisadiyyat üzrə 
Nobel laureatları”, “Elmi fəaliyyətin 
institusional sistemi: müasir vəziy-
yət və perspektivlər”, “Qeyri-müəy-
yənlik şəraitində makroiqtisadi 
göstəricilərin qarşılıqlı əlaqələrini və 
vergi yükünün qiymətləndirilməsi”, 
“Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiy-
yat və inkişaf perspektivləri”, “İslam 
maliyyəsi: müasir trendlər və inkişaf 
perspektivləri”, “Tələbələrin elmi 
fəaliyyətə cəlb olunması: problemlər 
və perspektivlər”, “Azərbaycan iqti-

sadiyyatı koqnitiv tədqiqatlar kon-
tekstində” kimi məsələlərə həsr edil-
miş tədbirlərin keçiriləcəyi nəzərdə 
tutulmuşdur.
Həyata keçirilmiş stimullaşdırıcı 
tədbirlər çərçivəsində UNEC-in pro-
fessor-müəllim heyətinin “Web of 
Science” bazasına daxil edilən elmi 
əsərlərinin sayında da ciddi artım 
qeydə alınmışdır. UNEC-in 1991-
2018-ci illərdə “Web of Science” ba-
zasına daxil edilən elmi əsərlərinin 
(77 əsər) təxminən 56%-i (43 əsər) 
son 3 ilin payına düşür. Beynəlxalq 
səviyyəli universitet olmaq istiqamə-
tində məqsədyönlü addımlar atan 
UNEC dünyanın ən böyük elektron 

elmi-analitik informasiya bazası 
olan “Clarivate Analytics” (əvvəl-
ki adı “Thomson Reuters”) şirkəti-
nin mükafatına layiq görülmüşdür. 
UNEC-in müəllim heyətinin nüfuz-
lu elmi jurnallarda nəşrlərinin sayı-
nın ilbəil artmasına və dünya elm 
məkanına uğurla inteqrasiyasına 
görə “Clarivate Analytics” şirkəti-
nin “Web of Science Awards-2018” 
və “Most progressive universities in 
Web of Science for the last 3 years” 
mükafatlarını qazanmışdır. UNEC-
də “Clarivate Analytics” şirkəti ilə 
əməkdaşlıq çərçivəsində birgə bey-
nəlxalq konfrans və təlimlər keçiril-
miş,  MDB məkanı ölkələrində ilk 
dəfə UNEC-də elm metriya haqqın-
da biliklərin sistemləşdirildiyi “Elm 
metriya üzrə vəsait: Elm və texno-
logiyaların inkişaf indikatorları” ki-
tabı tərcümə edilərək çap olunmuş-
dur.
Bu istiqamətdə görülən işləri daha 
da aktivləşdirmək məqsədilə UNEC-
də beynəlxalq beyin mərkəzinin ya-
radılması nəzərdə tutulmuşdur. Sırf 
elmi araşdırmalar, tədqiqatlar ilə 
məşğul olan alimlərin ancaq müəl-
lim olaraq fəaliyyət göstərən əmək-

daşlardan fərqləndirilməsinin zəru-
riliyini vurğulayan rektor “impact” 
faktoru yüksək olan elmi nəşrlərdə 
məqalə çap edən UNEC araşdırma-
çılarının mükafatlandırıldığını bil-
dirmişdir.  
AMEA-nın həqiqi üzvü, Milli Məc-
lisin İqtisadi siyasət, sənaye və sa-
hibkarlıq komitəsinin sədri Ziyad 
Səmədzadə konfransda çıxış edərək, 
universitetin ölkənin iqtisad elmi 
üçün əhəmiyyətinə toxunmuş, bura-
da mütəmadi olaraq günün reallıq-
larına cavab verən elmi tədbirlərin 
keçirildiyini qeyd etmişdir. Azərbay-
canda uğurlu iqtisadi inkişaf strate-
giyasının icra olunduğunu, ölkədə 
özünəməxsus iqtisadi modelin for-
malaşdırıldığını bildirmişdir. Aka-
demik bu gün qloballaşan dünyada 
Azərbaycan iqtisadiyyatının qarşı-
sında duran vəzifələri səsləndirmiş, 
iqtisadçılarımızın üzərinə düşən öh-
dəliklərin yerinə yetirilməsində milli 
maraqların qorunmasının vacibliyini 
xüsusilə vurğulamışdır.
AMEA-nın İctimai Elmlər  bölmə-
sinin akademik katibi, AMEA-nın 

həqiqi üzvü Nərgiz Axundova “İcti-
mai elmlərin əsas problemləri” möv-
zusunda çıxış edərək müasir dövrdə 
ictimai elmlər sahəsində mövcud 
olan çatışmazlıqları, onların həlli 
yollarını  nəzərə çatdırmış, elm və 
təhsilin vəhdətinin böyük əhəmiyyə-
ti olduğunu qeyd etmişdir. O, dövlət 
başçısının Sərəncamı ilə “Elm günü”-
nün təsis olunmasının əhəmiyyətinə 
toxunmuşdur. Elmin əsas məqsədi-
nin insan həyatının rifahı olduğunu 
bildirən N.Axundova qlobal elmdə 
mövcud meyillərin Azərbaycana da 
təsir etdiyini diqqətə çatdırmışdır. 
Müasir dövrün tələblərini nəzərə al-
maqla yeni elmi paradiqmin müəy-
yənləşdirilməsinin zəruriliyini vur-
ğulayan akamedik Nərgiz Axundova 
dünyada standart inkişaf modelinin 
mövcud olmadığını, ölkənin reallıq-
larını nəzərə almaqla yanaşmalardan 
istifadənin zəruriliyini bildirmişdir.  
UNEC-in “Elmi fəaliyyətin təşkili 
və idarə edilməsi” departamentinin 
direktoru, professor Zahid Məm-
mədov “Universitetlərin elmi fəa-
liyyətində yeni trendlər: beynəlxalq 

təcrübə və UNEC reallığı” mövzusu 
ilə çıxışında universitetin elmi na-
iliyyətlərindən və gələcəkdə elmi 
fəaliyyətin uğurlu təşkili üçün atı-
lan addımlardan danışmış, qeyd et-
mişdir  ki, son illər həyata keçirilmiş 
tədbirlər Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin nüfuzunun artırıl-
masına ciddi təsir etmişdir.  UNEC 
professorları dünyanın müxtəlif yer-
lərində fəaliyyət göstərən universi-
tetlərə vizitor alim kimi dəvət edilir, 
II ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahan-
larında prezident təqaüdünə layiq 
görülmüş 74% tələbə ali təhsil üçün 
məhz UNEC-i seçmişdir. 
Hazırda dünyada universitetlərin 
elmi tədqiqatlar ilə tanındığını bil-
dirən Z.Məmmədov UNEC-in də bu 
istiqamətdə əməli addımlar atdığı-
nı qeyd etmişdir. O, universitetlərin 
elmi fəaliyyətində beynəlxalq təcrü-
bənin öyrənilməsinin və tətbiqinin 
elmin bugünkü tərəqqisinə müsbət 
təsirlərini qeyd etmiş, mövcud prob-
lemlərin həlli üçün tədbirlər görül-
məsinin bütövlükdə inkişafımıza xid-
mət edəcəyini bildirmişdir.

Azərbaycanın elmi ictimaiyyətinə 
ağır itki üz verib. Azərbaycan Döv-
lət İqtisad Universitetinin - UNEC-
in “Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” 
kafedrasının müdiri, Azərbayca-
nın Əməkdar Elm Xadimi,  “Şöh-
rət” ordeni ilə təltif edilmiş, “Qızıl 
qələm” mükafatçısı, iqtisad elmləri 
doktoru, professor Tofiq Əvəz oğlu 
Quliyev 84 yaşında vəfat etmişdir. 
 Tofiq Əvəz oğlu Quliyev 1935-ci 
ildə Ağdam rayonunda anadan ol-
muşdur. O, 1953-cü ildə K.Marks 
adına Azərbaycan Dövlət Xalq  
Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş 
və 1957-ci ildə həmin  institutun 
“Sənayenin iqtisadiyyatı” fakültə-
sini fərqlənmə diplomu ilə  bitir-
mişdir. İnstitutu bitirdikdən sonra 
ayri-ayrı idarə və  nazirliklərdə sə-
naye müəssisələrinin  layihələndi-
rilməsi üzrə mühəndis-iqtisadçı, 
baş iqtisadçı və ali  təhsil üzrə baş 
inspektor vəzifələrində işləmişdir. 
O, 1960-1963-cü illərdə Plexanov 
adına Moskva Xalq Təsərrüfatı  İns-
titutunun “Əməyin iqtisadiyyatı” 
kafedrasının aspirantı olmuşdur. 
Azərbaycan  tarixində o, əməyin 
iqtisadiyyatı üzrə aspiranturaya 
daxil olan birinci gənc alim olmuş-
dur. T.Ə.Quliyev 28 yaşında (1963-
cü ildə) namizədlik, 33 yaşında isə 
(1968-ci il) doktorluq dissertasiya-
sını müdafiə etmişdir. 1970-ci  ildən 
professordur. O, fəlsəfə, sosiologi-
ya və sosial psixologiya elminə son 
dərəcə aludə olduğu üçün iqtisadi 
mənafelər problemini özünün dok-
torluq dissertasiyasının mövzusu 
kimi seçmişdir.  Doktorluq disser-
tasiyasının müdafəsindən bir il əv-
vəl onun Moskvanın “Mısl” kimi 
ən nüfuzlu nəşriyyatında “Sosia-
lizm cəmiyyətində mənafelər prob-
lemi” adlı 10 çap vərəqi həcmində 
monoqrafiyası nəşr edilmişdir. Hə-
min kitaba qədər Moskva, Leninq-
rad nəşriyyatlarında, ümumiyyətlə  
keçmiş SSRİ nəşriyyatlarında bu 
mövzuya aid ancaq 2-3 çap vərəqi 
həcmində kitabçalar dərc edilmiş-
dir. Ona görə də Moskvanın  bir çox 
görkəmli alimləri T.Ə.Quliyevi bu 
problem üzrə pioner hesab edirlər.  

T.Ə.Quliyev bundan başqa  Mos-
kvanın «Экономические науки», 
«Вопросы экономики»  jurnalla-
rında və bir sıra elmi məcmuələrdə 
Ümumittifaq elmi-praktik konfrans-
larla bağlı məqalə və tezislər dərc et-
dirmişdir. Məhz bütün  bunlara görə 
o, keçmiş SSRİ-də iqtisadçılar arasın-
da ən populyar alim kimi tanınmış-
dır. 
T.Ə.Quliyev SSRİ Jurnalistlər İtti-
faqının üzvü, SSRİ İqtisadçılar İtti-
faqının,  sonralar isə Beynəlxalq İq-
tisadçılar İttifaqının üzvü, bir neçə 
ildən sonra isə İttifaqın idarə  heyə-
tinin üzvü olmuşdur.  
T.Ə.Quliyev uzun illər boyu keçmiş 
SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Na-
zirliyinin – Elmi-texniki və Elmi-me-
todiki şuralarının üzvü olmuşdur. 
Bundan başqa o, SSRİ EA-nın elmi 
problemlər üzrə bir  sıra  komissiyala-
rının da üzvü olmuşdur. Bütün bun-
lara görə təsadüfi deyildir ki, 1989-cu 
ildə SSRİ EA-nın İqtisadiyyat bölməsi 
və onun Rəyasət heyəti T.Ə.Quliyevi 
Azərbaycan SSR EA-nın həqiqi üzv-
lüyünə tövsiyə etmişdir. 
T.Quliyevin elmi yaradıcılığı çox-
cəhətli və geniş diapazonludur. 
Onun 28 dərslik, monoqrafiya və 
kitabçası dərc edilmişdir. O, 500-ə 
qədər qəzet və jurnal məqalələrinin, 
“Sosializmdə əməyin reduksiya-
sı”, “Tənzimlənən bazar iqtisadiy-
yatı”, “İnflyasiyanın ana tomiyası” 
monoqrafiyaları nın, “Əməyin iqti-

sadiyyatı”, “Əməyin elmi təşkili”, 
“İdarəetmənin əsasları” dərslikləri-
nin müəllifidir. 
Onun Moskvanın ən nüfuzlu nəş-
riyyatlarında dərc edilən kitablarını 
dünyanın məşhur kitabxanalarının 
rəflərində görmək mümkündür. 
Dünyanın 30-dan çox ölkəsində, 
o cümlədən nüfuzlu Harvard Uni-
versitetinin kitabxanasında 5 kitabı 
oxuculara təqdim edilmişdir. Bu ki-
tabların bəziləri dünyanın müxtəlif 
ölkələrinin dillərinə tərcümə edil-
mişdir.
T.Ə.Quliyevin “Tənzimlənən bazar 
iqtisadiyyatı” (rusca) kitabı 2000-ci 
ildə Budapeştdə keçirilən konfrans-
da İnternetə daxil edilmişdir.  Onun  
Moskvada  çap olunan monoqrafi-
yaları dünyanın 80 ölkəsinə, o  cüm-
lədən ABŞ, Çin, Almaniya və digər 
ölkələrin kitabxanalarına göndə-
rilmişdir. Professor T.Ə.Quliyevin 
rəhbərliyilə 35 namizədlik və  bir 
doktorluq işi müdafiə olunmuşdur. 
O, respublikamızda və keçmiş sovet 
respublikalarında 150-yə qədər na-
mizədlik və doktorluq üzrə avtore-
feratlara rəy yazmışdır. 
Tofiq Quliyev ömrünün son gününə 
qədər elmi fəaliyyətinə ara verməmiş, 
yaradıcılıqla məşğul olmuş, yeni elmi 
əsərlər üzərində işləmişdir.
Professor Tofiq Quliyev böyük alim 
olmaqla yanaşı, həm də vətənpər-
vər, yüksək mənəvi dəyərlərə malik 
bir ziyalı idi. Hər zaman Azərbaycan 
dövlətinin və xalqının problemləri ilə 
yaşayırdı. Xüsusən Qarabağ proble-
mi, torpaqlarımızın işğal altıında qal-
ması mərhum professorun ən ağrılı 
yeri idi. O, Azərbaycanın milli-mənə-
vi dəyərlərinin qorunmasının milli 
təhlükəsizlik qədər önəmli olduğunu 
vurğulayırdı. 
Professor Tofiq Quliyevin əziz xa-
tirəsi onu tanıyanların qəlblərində 
daim yaşayacaqdır. Allah rəhmət 
eləsin!

Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universiteti,

Azərbaycan 
İqtisadçılar  İttifaqı,

“İqtisadiyyat” qəzeti
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A K T İ V L Ə R İlin
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 709 476,40 1 638 261,32
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması

240 320,23

Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər 110 391,79 99 352,61
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair aktivlər

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 819 868,19 1 977 934,16
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar 24 570,46 28 483,39
Debitor borcları: 7 937 596,20 7 027 990,44
birbaşa sığorta üzrə 6 861 339,40 6 438 273,40
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə:
- təkrarsığortaçı üzrə
- təkrarsığortalı üzrə 
- asılı təşkilatlar üzrə
- büdcə üzrə 1 056 126,87 581 273,88
- iddia tələbləri üzrə 9 885,68 5 940,00
- işçi heyəti üzrə 6 300,00 1 340,68
- sığortalılara verilən borclar üzrə
- sair debitorlar 3 944,25 1 162,48
Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 13 225 353,88 13 730 651,14
kassa 4 324,51 739,00
hesablaşma hesabı 190 577,23 189 512,43
valyuta hesabı 9 043 169,47 6 373 327,04
depozit hesablar 3 570 210,00 6 750 000,00
sair pul vəsaitləri 417 072,67 417 072,67
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların 
payı:

974 852,03 1 017 810,97

həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 974 852,03 1 017 810,97
Sair qısamüddətli aktivlər: 599,34 512,71
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
verilmiş  avanslar
təhtəl hesablar 599,34 512,71
Sair aktivlər

Cəmi qısamüddətli aktivlər 22 162 971,91 21 805 448,65
CƏMİ AKTİVLƏR 22 982 840,10 23 783 382,81

  

KAPİTAL VƏ
ÖHDƏLİKLƏR

İlin
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün

sonuna
I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı 

10 005 250,00 10 005 250,00

Emissiya gəliri 998 013,10 998 013,10
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları:
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
digər kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)

1 374 534,56 2 107 598,30

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1417457,04 2163458,98
Mühasibat uçotu siyasətində əyişikliklərlə 
bağlı  mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

-42922,48 -55860,68

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)
Elan edilmiş dividendlər

Cəmi kapital 12 377 797,66 13 110 861,40
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Sığorta ehtiyatları: 10 134 969,76 10 277 404,92
Həyat sığortası sahəsi üzrə :
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 10 134 969,76 10 277 404,92
Qarşısıalınma tədbirləri fondu -212,74 -212,74
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
Kreditor borcları:
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 336 602,19 208 388,12
təkrarsığortaçı üzrə 336 602,19 208 388,12
təkrarsığortalı üzrə 
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər 116 846,47 168 103,09

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 10 588 205,68 10 653 683,39
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər
Kreditor borcları: 16 836,76 18 838,02
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar 16 836,76 18 838,02
Sair qısamüddətli öhdəliklər:
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 16 836,76 18 838,02
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 10 605 042,44 10 672 521,41

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 22 982 840,10 23 783 382,81
 

  

manatla  
Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri: 13746900,48
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 13169698,2
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların 
payı üzrə 

402385,82

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə

174816,46

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi)

-99476,22

İnvestisiya gəlirləri üzrə 281781,92
Subroqasiya gəlirləri -5363,67
Sair gəlirlər 74603,34

CƏMİ  GƏLİRLƏR 13998445,85
Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri: 9392298,38
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 8064435,77
qaytarılan sığorta haqları üzrə 269153,24
tənzimləmə xərcləri -163,55
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 1058872,92
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 
İşlərin aparılması xərcləri 1888139,72
Sair xərclər 13684,77

CƏMİ  XƏRCLƏR 11294122,87
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 2704322,98
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 2704322,98
Mənfəət vergisi 540864
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 2163458,98

 
BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 

 

Göstəricilərin adları Hesablanmışdır Faktiki 
ödənilmişdir

Mənfəətdən  vergi 544374 356944,67
Əlavə dəyər vergisi
Gəlir vergisi 82264,91 70584,73
Əmlak vergisi 10791,32 6137,52
Torpaq vergisi 
Aksizlər 
Ödəmə mənbəyində vergi (4%)
Sair vergilər
Sosial sığorta və təminat
Məcburi ödənişlər (0,4%) 61754,47 61754,47
İqtisadi sanksiyalar
 

Об этом заявил 25 февраля 
Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев на совещании, 
посвященном экономическим 
и социальным вопросам.
Глава государства отметил: 
«Переговоры и встречи, про-
веденные в Давосе в рамках 
Всемирного экономическо-
го форума в январе, еще раз 
показывают, что крупный 
бизнес проявляет большой 
интерес к экономике стра-
ны. Растет число компаний, 
желающих сотрудничать 
с Азербайджаном, желаю-
щих вкладывать инвестиции, 
и привлечение иностран-
ных инвестиций в ненефтя-
ной сектор в последующие 
годы будет приоритетной 
задачей. В то же время про-
веденные мною встречи с 
руководителями ведущих 

международных финансовых 
институтов свидетельствуют 
о большом интересе к про-
водимым в Азербайджане 
реформам, которые высоко 
оцениваются. Мы продуктив-
но сотрудничаем с ведущими 
международными финансо-
выми структурами мира - Все-
мирным банком, Азиатским 
банком развития, Европей-
ским банком реконструкции 

и развития, Европейским ин-
вестиционным банком. Пред-
ставители руководства этих 
ведущих финансовых струк-
тур мира недавно присутство-
вали на заседании Консуль-
тативного совета по Южному 
газовому коридору, которое 
состоялось в Баку, и я уверен, 
что наше сотрудничество с 
этими структурами будет 
очень успешным в будущем».

Прямые иностранные инве-
стиции в Турцию выросли в 
2018 году.
Об этом заявил глава депар-
тамента инвестиций Адми-
нистрации Президента Тур-
ции Арда Эрмут.
По его словам, прямые зару-
бежные инвестиции в Тур-
цию в прошлом году соста-
вили 13,163 млрд долларов.
Эрмут отметил, что Нидер-
ланды и Азербайджан в 2018 
году вложили в экономику 

Турции наибольшие инве-
стиции.
«Турция стремится привлечь 
1,5 процента прямых инве-

стиций в мире. Наша перво-
начальная цель - 18 млрд дол-
ларов, а потом - инвестиции 
в размере 20-25 млрд долла-
ров» , - сказал представитель 
Администрации Президента 
Турции.
Выхода крупных произво-
дителей с автомобильного 
рынка Турции не ожидает-
ся. Наоборот, не исключаю 
появления новых игроков на 
этом рынке, добавил далее 
Эрмут.

Руководствуясь пунктом 32 
статьи 109 Конституции Азер-
байджанской Республики, 
в целях продолжения мер в 
области усиления социаль-
ной защиты населения и еще 
большего расширения кру-
га охвата этих мер, постано-
вляю:
1.Министерству труда и со-
циальной защиты населения 
Азербайджанской Республи-
ки в пятнадцатидневный срок 
подготовить и представить 
Президенту Азербайджан-
ской Республики проекты 
нормативно-правовых актов, 
связанных с нижеследующим:
1.1.доведение размера соци-
ального пособия по возрасту 
до 130 манатов;
1.2. доведение размера соци-
ального пособия по инвалид-
ности I группы до 150 манатов, 
инвалидности II группы - до 
130 манатов, инвалидности III 
группы - до 110 манатов;
1.3.доведение размера соци-
ального пособия детям до 18 
лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья до 150 ма-
натов;
1.4.доведение размера соци-
ального пособия в связи с 
утратой главы семьи до 80 ма-
натов; 
1.5.доведение размера соци-
ального пособия опекунам 
(попечителям) детей, поте-
рявших родителей и лишен-
ных родительского попече-
ния, до 100 манатов;
1.6.доведение размера соци-
ального пособия детям во-
еннослужащих срочной дей-
ствительной военной службы 

до 100 манатов;
1.7.доведение размера соци-
ального пособия женщинам, 
имеющим более 5 детей, до 55 
манатов за каждого ребенка;
1.8.доведение размера соци-
ального пособия за рождение 
ребенка до 200 манатов;
1.9.доведение размера соци-
ального пособия на погребе-
ние до 300 манатов;
1.10.учреждение вместо до-
полнения к страховой части 
трудовой пенсии по уходу 
за инвалидами I группы или 
лицами в возрасте до 18 лет 
с ограниченными возможно-
стями здоровья пенсии Пре-
зидента Азербайджанской 
Республики в размере 50 ма-
натов для ухаживающих за 
лицами с инвалидностью I 
группы и детьми в возрасте 
до 18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья; 
1.11.учреждение пенсии Пре-
зидента Азербайджанской 
Республики в размере 80 ма-
натов вместо социального 
пособия ветеранам войны за 
коммунальные, транспорт-
ные и другие услуги, а также 
дополнения к страховой ча-
сти трудовой пенсии участ-
ников войны, служивших в 
составе боевой армии; 
1.12.доведение размера пен-
сии Президента Азербайд-
жанской Республики инвали-
дам войны по инвалидности 
I группы - до 250 манатов, 
инвалидности II группы - до 
230 манатов, инвалидности III 
группы - до 210 манатов;
1.13.отнесение пенсии Пре-
зидента Азербайджанской 

Республики для получающих 
социальное пособие по инва-
лидности I группы в случае, 
если инвалидность возникла в 
связи с общим заболеванием, 
болезнью в период военной 
службы, трудовой травмой и 
профессиональным заболе-
ванием, пребыванием в зоне 
проведения военных опера-
ций, по причине, связанной с 
ликвидацией аварии на Чер-
нобыльской АЭС, к инвали-
дам I группы (за исключением 
инвалидов по зрению), имею-
щим право получать трудо-
вую пенсию, и доведение ее 
размера до 100 манатов; 
1.14.доведение размера пен-
сии Президента Азербайд-
жанской Республики участни-
кам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, ли-
цам, работавшим во время 
блокады города Ленинград в 
период Второй мировой вой-
ны на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях горо-
да и награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда», 
нагрудным знаком «Житель 
блокадного Ленинграда» (за 
исключением инвалидов вой-
ны), до 150 манатов;
2.Поручить Кабинету Ми-
нистров Азербайджанской 
Республики решить другие 
вопросы, вытекающие из на-
стоящего Распоряжения.
 

Ильхам Алиев
Президент 

Азербайджанской 
Республики город Баку, 25 

февраля 2019 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

28 fevral - 6 mart  2019-cu il

Cəbrayılov Ruad Eynulla oğluna aid, nömrəsi - B 070955, qeydiyyat 
nömrəsi 539 olan diplom itdiyi üçün etibarsız sayılsın.

E T İ B A R S I Z D I R
Əsədov Əsəd   Nurəddin oğlunun adına Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Bülbülə qəsəbəsi, İ.Məmmədov küçəsi, 

ev 6, mənzil 8 ünvanına verilmiş texniki pasport itdiyi üçün etibarsız sayılsın.

 “Faraş Aqro” MMC-yə  aid  Abşeron rayonu, Quldar Qış Otlaq sahəsində yerləşən 7,5 ha  torpaq sahəsinə 
verilən texniki pasport itdiyi üçün etibarsız sayılsın.

Professor Elşən Hacızadə Xaçmaz rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayevə bacısı 
şƏRQİYYƏ xANIMIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, akademik 
Ziyad Səmədzadə  Xaçmaz rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayevə bacısı 

şƏRQİYYƏ xANIMIN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

“AtaBank” ASC tam yenilən-
miş saytını müştərilərinin is-
tifadəsinə təqdim edib. Sayta 
daxil olaraq hüquqi və fiziki 
şəxslərə təqdim edilən bütün 
xidmətlər barəsində məlumat 
əldə etməklə yanaşı, müş-
tərilər plastik kart, səfirliyə 
təqdim etmək üçün arayış və 
kredit sifarişlərini, kommunal 
və kredit ödənişlərini onlayn 
həyata keçirə bilərlər. Bundan 
əlavə saytda Mərkəzi Bank və 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatası tərəfindən tələb olu-
nan hesabatlar, İ-Map, bankın 
maliyyə göstəriciləri öz əksini 
tapıb. Əvvəlki versiyadan fərq-
li olaraq yenilənmiş saytdan 
bankın İnternet və Mobil Bank 
xidmətinə asanlıqla keçmək, 
həmçinin ən yaxında yerləşən 
filial və ATM-lər haqqında mə-
lumat əldə etmək olar. 
Ən əsası isə sayta daxil olub 

136 Qaynar xətt düyməsini 
seçərək istənilən sosial şə-
bəkə, whatsApp, teleqram, 
sayt üzərində mövcud olan 
messencer vasitəsi ilə dər-
hal bank ilə əlaqə yaratmaq 
mümkündür.  
“AtaBank” ASC-nin Marke-
tinq və Kommunikasiyalar 
Departamentinin Direktoru 
Oruc İbrahimov bildirdi ki, 
müştərilərin bütün istəklə-
ri və beynəlxalq standartlar 
nəzərə alınaraq sayt tama-
milə yenilənib. Daha müasir 
üslubda hazırlanan sayt ən 
xırda məqamları belə nəzərə 
almaqla müştərilərin asanlıq-
la istifadə edə bilmələri üçün 
olduqca rahat tərtib edilib. 
Bankın yeni internet səhifəsi 
ilə tanış olub onun imkanla-
rından yararlanmaq istəyən-
lər www.atabank.comsaytı-
nı ziyarət edə bilərlər.

Bu ilin yanvar ayında Azərbay-
cana dünyanın 143 ölkəsindən 
191,6 min və yaxud ötən ilin 
yanvar ayı ilə müqayisədə 2,9% 
çox əcnəbi və vətəndaşlığı olma-
yan şəxs gəlib.
Məlumata görə, gələnlərin 

29,4%-i Rusiya, 29,1%-i Gürcüs-
tan, 11,2%-i Türkiyə, 5,4%-i İran, 
4,5%-i Birləşmiş Ərəb Əmirliklə-
ri (BƏƏ), 1,7%-i Ukrayna, 1,3%-i 
İraq, 17,3%-i digər ölkələrin 
vətəndaşları, 0,1%-i isə vətən-
daşlığı olmayan şəxslər olub.

Gələnlərin sayında daha çox ar-
tım Misir (4,5 dəfə), Pakistan (2,0 
dəfə), Türkmənistan (1,7 dəfə), 
Hindistan (1,4 dəfə), Çin (26,5%), 
Gürcüstan (21,9%), Cənubi Kore-
ya (15,2%) vətəndaşları arasında 
qeydə alınıb. Bununla yanaşı, 
Körfəz ölkələrindən gələnlərin 
sayı illik müqayisədə 13,3% aza-
laraq 28,5 min nəfər olub.
Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən 
gələnlərin sayı 0,9% artaraq 5,8 
min nəfər, MDB ölkələrindən 
gələnlərin sayı 0,2% azalaraq 67,2 
min nəfər olub. Ölkəmizə gələn 
əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin 63,8%-i dəmir yolu və 
avtomobil, 35,4%-i hava, 0,8%-i isə 
su nəqliyyatından istifadə edib.
Hesabat dövründə xarici 

ölkələrə gedən Azərbaycan 
vətəndaşlarının sayı 19,3% arta-
raq 357,1 min nəfər olub. Ölkə 
vətəndaşlarının 35%-i İrana, 28%-
i Gürcüstana, 20,9%-i Rusiyaya, 
10,2%-i Türkiyəyə, 1,2%-i Ukray-
naya, 1,1%-i BƏƏ-yə, 3,6%-i isə 
digər ölkələrə səfər edib. 
Bu dövrdə İrana gedən Azərbay-
can vətəndaşlarının sayı 75,2%, 
Rusiyaya gedənlərin sayı 6,5%, 
Gürcüstana gedənlərin sayı 2,5% 
artıb, Türkiyəyə gedənlərin sayı 
isə 2,6% azalıb.
Cari ilin yanvar ayında xarici 
ölkələrə səfər etmiş Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşlarının 
81,9%-i dəmir yolu və avtomo-
bil, 17,3%-i hava, 0,8%-i isə su 
nəqliyyatından istifadə edib.

Yüksək texnologiyaların ixracın-
da ən böyük artım göstərən Avro-
pa ölkələrinin siyahısı hazırlanıb.
Britaniyanın “London Loves Bu-
siness” nəşrinin hazırladığı si-
yahıda Azərbaycan orta hesabla 
41,1 faizlik illik artım tempi ilə 
ikinci sırada qərarlaşıb. Belə ki, 
2016-cı ildə Azərbaycanda yük-
sək texnologiyaların ixracının 
dəyəri 9 milyon 132 min 464 dol-

lar təşkil edib. Ölkəmizin 2016-cı 
ildəki ixracının 49,9 faizi Avropa, 
46,4 faizi isə Asiya ölkələrinin 
payına düşüb.
“World Factbook” Mərkəzi Kəşfiy-
yat Agentliyinin məlumatına görə, 
Azərbaycanın ixrac etdiyi məhsul 
və xidmətlər ölkənin ümumi isteh-
salının 45,9 faizinə bərabərdir.
Bildirilir ki, elm və texnologiya 
Azərbaycanda dövlət siyasətinin 

əsas sahələrindən biridir. Azər-
baycan Milli Elmlər Akademi-
yası bu sahədə dövlət siyasətini 
həyata keçirməklə elm və tex-
nologiya üzrə fəaliyyət göstərən 
qurumdur. 
Qeyd edək ki, nəşr bu araşdır-
manı Dünya Bankının yüksək 
texnologiyaların ixracına dair 10 
illik məlumatlarını təhlil edərək 
hazırlayıb. DüNYA xƏBƏRLƏRİ

«The Economist» jurnalı-
nın mütəxəssisləri hesab 
edir ki, dünya iqtisadiy-
yatının perspektivləri pis-
ləşir. 2019-cu ildə qlobal 
iqtisadi artım 2018-ci illə 
müqayisədə 1 faiz bəndi az 
- 2,8% təşkil edəcək. 2020-
ci ildə isə bu rəqəm 2,6%-ə 
düşəcək. 
Bu il dünyada iqtisadi in-
kişafa mane ola biləcək ən 
ciddi təhlükə kimi ticarət 
müharibələri göstərilib. 
Növbəti yerlərdə ABŞ iq-
tisadiyyatındakı tənəzzül 
və inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin bazarlarındakı ge-
nişmiqyaslı böhran qərarla-
şıb. Dünya iqtisadiyyatına 
zərbə vuracaq risklər ara-
sında Çində başlaya biləcək 
iqtisadi böhran da var. 
 Bundan başqa, "The Eco-
nomist" bəyan edib ki, dün-
ya bazarında neft qıtlığının 
yaranması və qiymətlərin 
artması, Cənubi Çin dəni-
zində Spratli arxipelaqının 
kimə məxsus olması ilə 
bağlı hərbi əməliyyatların 
başlaması da iqtisadi inki-
şafa mane ola bilər. Qeyd 
edək ki, bu adalar qrupuna 

Çin, Vyetnam, Tayvan, Ma-
layziya, Filippin və Bruney 
iddialıdır. Bundan başqa, 
Çin, Tayvan və Vyetna-
mın iddialı olduqları Para-
sel adaları, Çin, Filipin və 
Tayvanın iddialı olduqları 
Skarboro riflərində də hərbi 
əməliyyatların başla-
ması riskləri var. 
 Həmçinin, böyük 
internet resurs-
larının kiberhü-
cumlardan əziyyət 
çəkməsi, Koreya ya-
rımadasında hərbi 
əməliyyatların baş-

laması, Böyük Britaniyanın 
avrozonadan razılaşma ol-
madan çıxması, İtaliyadakı 
siyasi və iqtisadi qeyri-sa-
bitliyin bank böhranına 
səbəb ola bilməsi də dünya 
iqtisadiyyatı üçün risklər 
kimi göstərilib. 

“WhatsApp”ın yaradıcıları 
messencerdə yalan informa-
siyaların yayılmasının qar-
şısını almaq üçün daha bir 
qadağa tətbiq edib. 
Bundan sonra istifadəçiləri 
öz razılıqları olmadan han-
sısa qruplara əlavə etmək 
mümkün olmayacaq.
Yeni əlavə parametrlərdə 
görünəcək. Parametrlərə 
daxil olarkən, “istifadəçi-
ni kim qruplara əlavə edə 
bilər” bölümündə  “tele-

fon nömrələri siyahısındakı 
şəxslər və ya heç kim” deyə 
seçim imkanı yaranacaq. İs-
tifadəçini qrupa əlavə etmək 
istəyəndə ona sorğu gön-
dəriləcək və uyğun olaraq, 
istəyin rədd edilməsi və ya 
əlavə edilməsi imkanı yara-
dılacaq.
Xatırladaq ki, bir müddət 
öncə Hindistanda “What-
sApp” vasitəsilə uşaqların 
oğurlanması barədə yayılan 
yalan xəbərlər  qarışıqlığa 

səbəb olmuşdu.  “What-
sApp” vasitəsi ilə şəkilləri 
yayılmış “uşaq oğruları” 
küçələrdə insanların hücu-
muna məruz qalmışdılar.
Bu hücumlar nəticəsində bir  
neçə günahsız insan öldü-
rülmüşdü. Bu hadisələrdən 
sonra Hindistan hökuməti 
“WhatsApp” rəhbərliyinə 
müraciət edərək, yalan in-
formasiyanın yayılmasının 
qarşısını almaq üçün tədbir-
lər görməyi tələb etmişdir.

İspaniyanın iqtisadiyyat 
naziri Nadiya Kalvinyo 
hakimiyyət orqanlarının 
ölkənin ümumi daxili 
məhsulunun bu il 
2,2 faiz səviyyəsində 
məqsədli artımına dair 
proqnozlarını açıqlayıb.
AZƏRTAC xəbər 
verir ki, 2018-ci ildə 

İspaniya iqtisadiyyatı 
Aİ ölkələrinin orta 
göstəricilərini geridə 
qoyaraq 2,5 faiz artım 
nümayiş etdirib. Nazir 
hesab edir ki, İspaniyada 
növbədənkənar 
seçkilər iqtisadiyyatın 
inkişafına ciddi təsir 
göstərməməlidir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Birləşmiş Ştatların xam 
neft ehtiyatlarının gerilə-

məsi barədə özəl sektorun 
maliyyələşdirdiyi Ame-
rika Neft İnstitutu (API) 
məlumat yayıb. Bildirilir 
ki, keçən həftə ölkədəki 
neft ehtiyatları əvvəlki 
həftə ilə müqayisədə 4,2 
milyon barrel azalıb. Ba-
zar proqnozları ehtiyat-

ların 3 milyon barrel çox 
artacağı istiqamətində idi.
Əvvəlki həftə ABŞ-ın neft 
ehtiyatları artmışdı.
Ölkədəki ehtiyatlarla bağ-
lı rəsmi rəqəmlər ABŞ-ın 
Enerji İnformasiya Admi-
nistrasiyası (EIA) tərəfin-
dən açıqlanacaq.


