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Azərbaycan xalqını
NOVRUZ bayramı

münasibəti ilə təbrik
edir, hər bir ailəyə səadət və 

firəvan həyat arzulayırıq!

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev martın 
13-də BMT İnkişaf Proqramının 
rəhbərinin müavini, Avropa və 
MDB üzrə Regional Bürosunun 
direktoru xanım Miryana Eqqe-

rin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul edib.
Dövlətimizin başçısı BMT İnki-
şaf Proqramının ölkəmizdə iyir-
mi ildən artıq bir dövrdə uğur-
la fəaliyyət göstərdiyini qeyd 

edərək, xüsusilə Azərbaycanın 
müstəqilliyinin ilk illərində bu 
Proqramın və BMT-nin digər 
ixtisaslaşmış təsisatlarının ölkə-
mizə dəstəyinin yüksək qiy-
mətləndirildiyini vurğulayıb.
Xanım Miryana Eqqer BMT 
İnkişaf Proqramının iqtisadi 
şaxələndirmə, xırda və orta sa-
hibkarlığın inkişafı və Azərbay-
can üçün prioritet olan digər 
sahələrdə ölkəmizlə uzunmüd-
dətli tərəfdaşlığa hazır olduğu-
nu deyib.
Görüşdə ölkəmizin beynəlxalq 
humanitar layihələrə verdiyi 
töhfənin əhəmiyyəti qeyd olun-
muş, bu sahədə Azərbaycan və 
BMT İnkişaf Proqramı arasında 
əməkdaşlıq məsələlərinə dair 
fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev martın 
13-də VII Qlobal Bakı Forumu-
nun işində iştirak edən Nizami 
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi-
nin həmsədrləri xanım Vayra 
Vike-Freyberqanı və İsmail 
Serageldini, keçmiş dövlət və 
hökumət başçılarını, Mərkəzin 
İdarə Heyətinin üzvlərini qə-
bul edib.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin həmsədri Vayra 
Vike-Freyberqa dövlətimizin 
başçısının Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliy-
yətinə verdiyi qiyməti yüksək 
dəyərləndirib. Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliy-
yətinin genişləndiyini vurğu-
layan Vayra Vike-Freyberqa 
Mərkəzin İdarə Heyətinə yeni 
üzvlərin daxil olduğunu və 
martın 14-16-da keçiriləcək VII 
Qlobal Bakı Forumunun işində 
50 ölkədən 500-dən artıq nü-
mayəndənin iştirak edəcəyini 

vurğulayıb. Xanım Vayra Vi-
ke-Freyberqa bildirib ki, “Dün-
yanın yeni xarici siyasəti” möv-
zusunda təşkil olunacaq bu 
Forumda 10 müxtəlif sessiya 
zamanı iştirakçılar tərəfindən 
qlobal və regional əhəmiyyət 
daşıyan məsələlər müzakirə 
ediləcək.
Dövlətimizin başçısı Mərkəzin 
coğrafi əhatə dairəsinin geniş-

lənməsinin, Bakı Forumunun 
ardınca dünyanın müxtəlif 
ölkələrində tədbirlər keçirməsi-
nin önəmini qeyd edib və bunu 
Nizami Gəncəvi Mərkəzinin ar-
tan nüfuzunun göstəricisi kimi 
dəyərləndirib. Dövlətimizin 
başçısı Nizami Gəncəvi Bey-
nəlxalq Mərkəzinin işinə bun-
dan sonra da ölkəmizin dəstək 
verəcəyini vurğulayıb.

İkitərəfli əlaqələr müxtəlif
 istiqamətlərdə inkişaf edir

Fransa Respublikasında səfərdə 
olan Azərbaycan Respublikası-
nın Birinci vitse-prezidenti xanım 
Mehriban Əliyeva martın 11-də 
Parisdə “Rothschild Global Finan-
cial Advisory” şirkətinin rəhbəri 
David dö Rotşild ilə görüşüb.
Azərbaycanın Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban Əliyeva “Ro-
thschild Global Financial Advi-
sory” şirkətinin rəhbəri David 
dö Rotşild ilə görüşdə bildirib 
ki, XIX əsrdə Azərbaycanda çox 
məşhur olan Rotşildlər 1883-cü 
ildə “Xəzər–Qara dəniz neft səna-
yesi və ticarət cəmiyyəti”ni təsis 
etmişdilər. “Azərbaycan – Bakı o 
zaman neft sənayesinin mərkəzi 
idi və Rotşild qardaşları Bakıya 
böyük investisiya gətirmişdilər”, 
- deyən Mehriban Əliyeva bütün 
bunların Bakıda neft sənayesinin 
daha da canlanmasına səbəb ol-
duğunu diqqətə çatdırıb. Bununla 
yanaşı, Rotşild qardaşlarının xey-
riyyəçiliklə də məşğul olduqlarını 
və Bakıda çoxlu gözəl binalar inşa 
etdiklərini deyən Azərbaycanın Bi-
rinci vitse-prezidenti əməkdaşlığın 
ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdik-
dən sonra da davam etdirildiyini 
bildirdi, Azərbaycan Mərkəzi Ban-
kı ilə “Rothschild Global Financial 
Advisory” şirkəti arasında imzala-
nacaq strateji əməkdaşlıq haqqında 
sazişin əhəmiyyətini vurğulayıb. 
Görüşdə əməkdaşlıqla bağlı fikir 
mübadiləsi aparılmışdır.

Martın 11-də Fransa Respublika-
sında səfərdə olan Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban Əliyeva “Suez 
Groupe” şirkətinin beynəlxalq in-
kişaf üzrə icraçı vitse-prezidenti 
Erik Qebali ilə görüşüb.
Görüşdə Azərbaycan ilə “Suez 
Groupe” şirkəti arasında ətraf mü-
hit, ekologiya və digər sahələrdə 
əməkdaşlığın perspektivləri mü-
zakirə olunub, ikitərəfli əlaqələrin 
müxtəlif istiqamətlərdə inkişafı ilə 
bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının Birin-
ci vitse-prezidenti Mehriban Əliye-
va martın 11-də Parisdə Fransanın 
Milli Xərçəng İnstitutunun təsisçisi 
və keçmiş prezidenti professor Da-
vid Hayat ilə görüşüb.
Görüşdə onkoloji xəstəliklərin 
qarşısının alınması, bu sahədə təc-
rübə mübadiləsinin aparılması və 
yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ge-
niş fikir mübadiləsi aparılıb.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının Birin-
ci vitse-prezidenti Mehriban Əliye-
vanın Fransaya səfəri çərçivəsində 
bu ölkənin Baş naziri Eduard Filip 
ilə təkbətək görüşü olub.
Fransanın Baş naziri ölkələrimiz 
arasında siyasi, iqtisadi və digər 
sahələrdə əlaqələrin uğurla inki-
şaf etdiyini bildirib və əməkdaşlıq 
üçün yaxşı perspektivlərin oldu-
ğunu deyib. 
İqtisadi sahədə əməkdaşlıq üçün 

böyük potensialın olduğunu 
deyən Mehriban Əliyeva Azərbay-
canda 59 fransız şirkətinin fəaliy-
yət göstərdiyini diqqətə çatdırıb 
və fransız şirkətlərini ölkəmizdə 
daha fəal olmağa çağırıb. 
Martın 12-də Azərbaycan Respub-
likasının Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva Fransanın iqti-
sadiyyat və maliyyə naziri Brüno 
Lömer ilə görüşündə  fikir mü-
badiləsi aparılıb. Nazir deyib ki, 
Fransa yeni texnologiyalar sahə-
sində ölkəmizə töhfələr verə bilər. 
“Total”ın Azərbaycanda fəal rol 
oynadığını bildirən fransalı nazir 
nəqliyyat, kənd təsərrüfatı sahələ-
rində də təcrübələrini bölüşə bilə-
cəklərini qeyd edib. O, iki ölkə 
arasında əməkdaşlığı möhkəm-
ləndirməyi təklif edib.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban Əliyeva ölkələrimiz 
arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlı-
ğa böyük önəm verildiyini bildirib. 
O, ölkələrimiz arasında siyasi dia-
loqun yüksək səviyyədə olduğunu, 
ancaq mövcud iqtisadi əməkdaşlı-
ğın real potensiala cavab vermədi-
yini vurğulayıb. Bildirib ki, tezliklə 
konkret layihələrin həyata keçiril-
məsinə başlanılmalıdır.
Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyeva Azərbaycan-Fransa Hö-
kumətlərarası İqtisadi Komissiya-
sının rolunun əhəmiyyətinə toxu-
naraq, cari ildə bu komissiyanın 
növbəti iclasının keçirilməsinin 
vacibliyini qeyd edib. Görüşdən 
sonra Birinci vitse-prezident Meh-
riban Əliyevanın və Baş nazir 
Eduard Filipin iştirakı ilə Azər-
baycan-Fransa sənədlərinin imza-
lanması mərasimi keçirilmişdir.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının Bi-
rinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva martın 12-də Fransa Se-
natının sədri Jerar Larşen, Fransa 
Respublikasının sabiq Prezidenti 
Nikola Sarkozi, Fransanın birin-
ci xanımı Brijit Makron və Fransa 
Respublikası Milli Assambleyası-
nın sədri Rişar Ferran ilə görüşüb.
Martın 12-də Azərbaycan Respub-
likasının Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva Fransanın mə-
dəniyyət naziri Frank Riyesterin 
müşayiəti ilə Parisin Orsey muze-
yini ziyarət edib.
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Bu barədə TANAP-ın baş di-
rektoru Saltuk Düzyol deyib.
“TANAP-ın ticari idarəçilik fəa-
liyyəti hazırda 190 mütəxəssis 
tərəfindən aparılır. Layihənin 
əvvəlində 11,77 milyard dollar-
lıq investisiya nəzərdə tutulur-
du. Lakin bu həcmin təxminən 
41 faizinə qənaət edilib və la-

yihənin dəyəri 7 milyard dollar 
səviyyəsinə düşüb”, - deyə TA-
NAP-ın baş direktoru bildirib.
O, həmçinin, deyib ki, “84 mil-
yon dollarlıq büdcə isə sosial 
və ekoloji sərmayə proqramına 
ayrılıb. 
Təxminən 1000-dək layihəyə 
dəstək göstərilib”.

Bu barədə TANAP-ın baş di-
rektoru Saltuk Düzyol deyib.
“Layihənin Faza-0 hissəsi üzrə 
hazırda Türkiyəyə təbii qaz 
nəql edilir. Aprelin 15-dən isə 
Avropaya qaz ötürəcək Faza-1 

hissəsində sınaqlara başlana-
caq. Bu hissənin iyulun 1-dən 
Avropaya qaz nəqli üçün ha-
zır olacağı gözlənilir”, - deyə o 
qeyd edib.
Xatırladaq ki, keçən il iyunun 

12-də Türkiyənin Əskişəhər 
şəhərində TANAP qaz kəmə-
ri istifadəyə verilib. Türkiyəyə 
ilk qaz həcmlərinin nəqli isə 
planlaşdırıldığı kimi iyunun 
30-da başlayıb. Bu vaxtadək 
TANAP-a təqribən 6 milyard 
dollar xərclənib.
Ötən il iyunun 30-dan bu il fev-
ralın 28-dək TANAP-la ümu-
milikdə 1 milyard 250 milyon 
kubmetr təbii qaz Türkiyəyə 
çatdırılıb. İyunun sonunadək 
bu həcm 2 milyard kubmetr, 
2019-cu ilin axırına kimi isə 
4 milyard kubmetrə çatacaq. 
Kəmərin mövcud ötürücülük 
qabiliyyəti hazırda 16 milyard 
kubmetrdir və sonradan bu 
həcmin 31 milyard kubmetrə-
dək artırılması nəzərdə tutulur.
TANAP-ın Avropaya qaz nəq-
lini nəzərdə tutan ikinci faza-
sı üzrə tikinti işlərinin 99 faizi 
başa çatıb. Boru kəməri bu il 
“Trans-Adriatik” (TAP) qaz 
boru kəmərinə birləşmək üçün 
hazır olacaq.

Energetika Nazirliyində Monteneqro-
nun “Adriatic Capital” şirkətinin nü-
mayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.
Nazirlikdən bildirilib ki, görüşdə “Ad-
riatic Capital” şirkəti vasitəsilə bərpa-
olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq 
imkanları müzakirə edilib.
“Adriatic Capital”ın baş icraçı direk-
toru Marko Vuyoviç Monteneqro-
da alternativ və bərpaolunan enerji 
sektorunun mövcud vəziyyəti, bu 
sahədə şirkətin fəaliyyəti, iştirak et-

diyi layihələr haqqında məlumat ve-
rib. Bildirib ki, şirkət layihələndirmə, 
maliyyələşdirmə, tikinti və istismar 
xidmətləri üzrə fəaliyyət göstərir və 
Monteneqro ilə yanaşı, Serbiya, Bos-
niya və Hersoqovina, eləcə də digər 
ölkələrdə külək parkları, su və günəş 
elektrik stansiyalarının tikintisində 
iştirak edib. M.Vuyoviç şirkətin Azər-
baycanda yüksək bərpaolunan enerji 
mənbələri potensialına malik ərazilərə 
baxış keçirildiyini, ölkəmizdə külək 

və günəş enerjisindən istifadə üzrə la-
yihələrdə iştirakda maraqlı olduqları-
nı bildirib.
Energetika nazirinin müavini Elnur 
Soltanov ölkədə fəaliyyət göstərən 
günəş və külək elektrik stansiyaları 
barədə məlumat verib. 
Azərbaycanın bərpaolunan ener-
ji sahəsinin, xüsusilə külək və günəş 
enerjisinin inkişafı üzrə mövcud po-
tensialın, investisiya imkanlarının qiy-
mətləndirilməsi, bərpaolunan enerji və 
enerji səmərəliliyi üzrə qanunvericilik 
sənədlərinin hazırlanması, müxtəlif 
şirkətlərlə, maliyyə qurumları ilə əmək-
daşlıq, bu sahənin özəl investorlar üçün 
cəlbediciliyinin artırılması istiqamətin-
də görülən işlər diqqətə çatdırılıb.
Görüşdə bərpaolunan enerji sahəsinin 
inkişafı üzrə Energetika Nazirliyi ilə 
anlaşma memorandumunun imzalan-
ması və gələcək əməkdaşlıq imkanla-
rının müəyyən edilməsi istiqamətində 
danışıqların aparılmasına dair müza-
kirələr aparılıb.

Sənaye müəssisələri və bu 
sahədə fəaliyyət göstərən fərdi 
sahibkarlar tərəfindən bu ilin 
yanvar-fevral aylarında 7,6 mil-
yard manatlıq və ya keçən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
4,6 faiz çox sənaye məhsulu is-
tehsal edilib.
Dövlət Statistika Komitəsindən 
bildirilib ki, sənayenin qey-
ri-neft sektorunda məhsul is-

tehsalı 15,5 faiz artıb.
Sənaye məhsulunun 22,7 faizi 
emal sektorunda istehsal olu-
nub. 
Bu sektorda avtomobil, qoşqu 
və yarımqoşquların istehsalı 3 
dəfə, mebel istehsalı 85,5 faiz, 
maşın və avadanlıqların isteh-
salı 80,8 faiz, rezin və plastik 
kütlə məmulatlarının istehsalı 
64 faiz, içkilərin istehsalı 63,4 

faiz, kağız və karton istehsalı 
50,2 faiz, toxuculuq sənaye-
si məhsullarının istehsalı 49,6 
faiz, kompüter, elektron və op-
tik məhsulların istehsalı 37,8 
faiz, kimya sənayesi məhsulla-
rının istehsalı 33,2 faiz, əczaçı-
lıq məhsullarının istehsalı 26,8 
faiz, ağacın emalı və ağacdan 
məmulatların istehsalı 25,3 
faiz, maşın və avadanlıqların 
quraşdırılması və təmiri işləri 
18,2 faiz, tikinti materiallarının 
istehsalı 12,8 faiz artıb.
Digər nəqliyyat vasitələrinin is-
tehsalı 4,5 faiz, metallurgiya sə-
nayesi məhsullarının istehsalı 
8,9 faiz, hazır metal məmulatla-
rının istehsalı 12,4 faiz, poliqra-
fiya məhsullarının istehsalı 15,7 
faiz, elektrik avadanlıqlarının 
istehsalı 24 faiz, geyim istehsalı 
27,1 faiz, tütün məmulatlarının 
istehsalı 32,1 faiz, dəri və dəri 
məmulatlarının, ayaqqabıların 
istehsalı isə 39,8 faiz azalıb.

 “Bakı barreli” adlı reportajda ölkəmizdə sənaye 
üsulu ilə ilk neftin hasil edilməsi və İkinci Dün-
ya müharibəsində qələbədə Azərbaycan neftinin 
rolundan bəhs olunur.
Süjetdə Prezident İlham Əliyevin Davosda 
OPEC+ razılaşması ilə bağlı fikirlərinə yer veri-
lib.
Reportajda Heydər Əliyev adına neft emalı za-
vodunun modernləşdirilməsi və yenidənqurul-
ması, martın 17-18-də Bakıda keçiriləcək OPEC 
və qeyri-OPEC ölkələrinin Müştərək Texniki 

Komissiyasının (JTC) 27-ci və Nazirlərin Birgə 
Monitorinq Komitəsinin 13-cü iclasları, “SOCAR 
Trading” şirkətinin fəaliyyəti, eləcə də Rusiya-
nın enerji şirkətləri ilə əməkdaşlıq əlaqələrindən 
danışılır.
Energetika naziri Pərviz Şabhazov OPEC+ razı-
laşması üzrə Azərbaycanın öhdəliyi və buna əməl 
etməsi, Rusiya şirkətləri ilə əməkdaşlıqdan, SO-
CAR-ın marketinq və sərmayələr üzrə vitse-prezi-
denti Elşad Nəsirov isə şirkətin qlobal layihələrin-
dən bəhs edib.

Mərkəzi Bank (AMB) 
Azərbaycan Respubli-
kasının Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban Əli-
yevanın Fransaya səfəri 
çərçivəsində AMB ilə 
“Rotchild & Cie” Bankı 
arasında imzalanmış Stra-
teji Əməkdaşlıq Sazişinin 
detallarını açıqlayıb.
Bankdan bildirilib ki, 
sazişə əsasən 3 strateji 
istiqamət üzrə əməkdaş-
lıq həyata keçiriləcək:
- Bank sektorunun cari 
vəziyyəti və sektora 
təsir edən əsas faktor-
lar qiymətləndiriləcək, 
aparıcı bankların biznes 
modelləri skorinq meto-
dologiyasına uyğun ola-
raq nəzərdən keçirilə-
cək, bank sektorunun 
maliyyə dayanıqlılığı-

nın gücləndirilməsi və 
restrukturizasiya pro-
seslərinin başa çatdırıl-
ması üçün zəruri olan 
tədbirlər üzrə tövsiyələr 
hazırlanacaq;
- Banklararası, kapital və 
borc bazarlarının, bazar 
iştirakçılarının, pose-
durların və infrastruktu-
run, məhsulların, bank-
ların beynəlxalq borc və 
kapital bazarlarında iş-
tirak imkanlarının təfər-
rüatlı qiymətləndirilmə-
si həyata keçiriləcək;
- Milli valyutada möv-
cud olan maliyyə alət və 
bazarları, onların inkişaf 
perspektivləri, maliyyə 
institutlarının rolu, yer-
li və beynəlxalq klirinq 
və depozitari təşkilatları 
arasında əməkdaşlığın 

gücləndirilməsi imkanla-
rı nəzərdən keçiriləcək və 
tövsiyələr hazırlanacaq.
Qabaqcıl beynəlxalq təc-
rübə nəzərə alınmaqla 
həyata keçiriləcək bu 
tədbirlər kapital və pul 
bazarlarının dərinləşdi-
rilməsi və inkişaf etdiril-
məsi, bank sektorunun 
maliyyə dayanıqlığının 
gücləndirilməsi, iqtisadi 
artımda maliyyə sekto-
runun rolunun güclən-
dirilməsi istiqamətində 
müəyyən edilmiş hə-
dəflərin reallaşmasında 
mühüm rol oynayacaq.
Qeyd edək ki, “Rotchild 
& Cie” Bankı beynəlxalq 
maliyyə bazarları üzrə 
məsləhət xidmətlərində 
yüksək nüfuza və geniş 
təcrübəyə malikdir.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı-
sı istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsul-
larından emal məhsulu formalaşdırırsa 
(məsələn, yetişdirilmiş mal-qaranın kə-
silərək ət şəklində satışı, becərilmiş mey-
vələrin qurudularaq satışı), həmin emal 
məhsullarına görə ümumi qaydada seçdi-
yi vergitutma metodundan (mənfəət, gə-
lir vergisi və ya sadələşdirilmiş vergi) asılı 
olaraq müvafiq vergiləri hesablayıb dövlət 
büdcəsinə ödəməlidir.

Vergilər Nazirliyinin Media və kommuni-
kasiya mərkəzindən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, vergiödəyicisinin digər şəxslərdən aldığı 
kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı onun 
istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsulu 
hesab edilmir və həmin məhsulların satı-
şından əldə olunan gəlirlərdən ümumi qay-
dada vergilər hesablanıb dövlət büdcəsinə 
ödənilir. Həmçinin, tədarük qaydasında 
alınmış kənd təsərrüfatı məhsullarının ba-
zarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada 

satışından əldə edilən gəlirlər, sadələşdiril-
miş vergitutma metodu tətbiq olunduğu 
halda, təqdim edilmiş mallara görə hasilatın 
həcmindən (xərclər çıxılmadan) Bakı şəhə-
rində 2 faiz dərəcə ilə hesablanır. Gəlir ver-
gisi metodu tətbiq edildiyi halda isə təqdim 
olunmuş mallara görə əldə olunan gəlirdən 
təqdim edilən malların alınmasına çəkilən 
xərclər, habelə qanunla nəzərdə tutulmuş 
icbari ödənişlər çıxıldıqdan sonra 20 faiz 
dərəcə ilə gəlir vergisi hesablanır.
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Novruz 
Bayramınız Mübarək! 

Yazın gəlişi ilə 
evlərinizdən gülüş və 
sevinc əskik olmasın!

Sevimli bayramımız Novru-
zun yaranma, formalaşma ta-
rixi dəqiq bəlli deyil. Amma 
həqiqət budur ki, bu bayram-
dan çox danışılmış, az qala 
onu dinlə bağlamağa da səy 
göstərilmişdir. Bir sıra elmi və 
bədii əsərlərində sözügedən 
bayramdan qədərincə danışan, 
milli baxımdan onun şərhini 
üstün tutan Y.V.Çəmənzəminli 
bu sayaq fikirdə olanlara cavab 
olaraq yazmışdır ki, Novruz 
xalqın özünün yaratdığı bir 
adətdir.
Dəyərlidir ki, Avropa alimlə-
ri də Novruz bayramına yerli 
sosial amillərin barı tək yanaş-
mışlar. Fransalı xəlqiyyat alimi 
Jerando, o sıradan daha  çox 
dini elmlər mütəxəssisi sayılan 
Spenser bildirmişdi ki, Novruz 
bayramı dini yox, əslində əkin-
çilik bayramıdır. Çünki Nov-
ruzdan, yəni yazın, baharın ilk 
günündən torpağı əkib-becər-
mək çağı yetişir. 

Milliyyətcə alman olan görkəm-
li İsveçrə şərqşünası Adam 
Mets də “Müsəlman intibahı” 
kitabında yazır ki, “Xalqın hə-
yatında dini təsirlərin güclü 
olmadığını bayramlar sübut 
edir”. Bu baxımdan professor 
İ.Brakinskinin də fikri maraq 
doğurur. Novruz bayramı ilə 
bağlı ayrıca məqalə yazmış bu 
görkəmli şərqşünas alim de-
yir: “İslam ruhaniləri nə qədər 
çalışırdılarsa da, Novruz bay-
ramını nə qadağan etməyə, nə 
də ona dini don geyindirməyə 
müvəffəq oldular. Xalq kütlələ-
ri bahar bayramı olan Novruz 
bayramının qeyri-dini, azad xa-
rakterini qoruyub saxladılar”. 
Novruz bayramının tarixi ilə 
bağlı Abdulla Şaiqin də dəyərli 
fikirləri vardır. Bayrama mil-
li çevrədən yanaşan, onu ulu 
keçmişimizin adət-ənənələri 
ilə bağlayan yazıçı bildirir ki, 
Novruz bayramı azərbaycan-
lıların islamiyyətən çox əvvəl 
keçirdikləri bayram olmuşdur. 
Hətta Nizami “İsgəndərnamə” 
poemasında Novruz bayramı 
günü İsgəndəri qonaq eləyən 
Nüşabənin tonqal qaladığını, 
süfrəyə hər cür nemət qoydu-
ğunu qeyd edir. 
Novruz bayramının qeyd edil-
məsi əslində yazın ilk gününün 
qarşılanması deməkdir. Yazın 
ilk günü isə “Günəşin illik za-

hiri hərəkətinə uyğun yaradıl-
mış təqvimə əsaslanır. Əvvəla, 
deyək ki, ay-qəməri təqvimi 
ilə Günəş təqvimi ili arasında 
böyük vaxt fərqi vardır. Birinci 
ikincidən ilin qısa-uzunluğuna 
uyğun olaraq 11-12 gün fərq 
verir. Dini bayram və mərasim-
lər (orucluq, qurban, məhər-
rəmlik)  Qəməri təqviminə uy-
ğun keçirildiyindən hər il 11-12 
gün arxaya çəkilir. Beləliklə, 
bütün fəsilləri, ayları gəzirlər. 
Günəş təqvim ilinin martın 20-
21-dən (fevral ayı ilə bağlı) ilin 
uzun-qısalığından asılı olaraq 
hesablanmasının böyük elmi 
əsası vardır. Bu, dəqiq astrono-
mik hadisəyə - Günəşin dünya-
nın cənub yarımkürəsindən şi-
mal yarımkürəsinə keçməsinə, 
gecə-gündüzün bərabərləşmə-
sinə və Yerin şimal yarımkürə-
sində astronomik baharın gəl-
məsinə uyğun gəlir”.
Qoy, xalqımızın hər bir üzvü 
ürəyində də, dilində də eyni 
sözü desin, riyadan, yalandan, 
bədxahlıqdan əl çəksin. Yalnız 
bu yolla birlik yaranar. Yalnız 
belə olduqda, nigaran torpaqla-
rımızı həsrətdən qurtara bilərik. 
Yalnız belə olduqda xoş günə 
çıxa bilərik. Saflıq, bütövlük və 
firavanlıq arzusu ilə yeni ilinizi 
təbrik edirik.
Novruz bayramınız mübarək, 
dostlar!

Martın 12-də Türkiyənin Bakıda-
kı səfirliyində Azərbaycanda fəa-
liyyət göstərən türkdilli ölkələrin 
və Novruz bayramını qeyd edən 
dövlətlərin səfirliklərinin birgə 
təşəbbüsü ilə Yel çərşənbəsi və 
Novruz adətlərinə həsr olunmuş 
tədbir keçirilib.
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi 
ilə keçirilən tədbirdə iştirakçılar 
əvvəlcə hər bir ölkənin Novruz 
adətlərini və Novruz mətbəxini 
əks etdirən sərgi ilə tanış oldular.
Mədəniyyət Nazirliyindən AZƏR-
TAC-a bildirilib ki, Türkiyənin 
Azərbaycandakı səfiri Erkan 
Özoral çıxış edərək tədbirə qa-
tılan bütün qonaqlara təşəkkür 
edib. Bildirib ki, Tacikistan səfiri 
tərəfindən irəli sürülən bu təşəb-
büs nəticəsində Novruzu bayram 
edən ölkələrin səfirlikləri bir araya 
gələrək baharın müjdəsi olan Yel 
çərşənbəsini birgə qeyd etmək qə-
rar veriblər: “Bu gözəl təşəbbüsə 
qoşularaq bu gün qardaşlıq və 
sülh naminə bir arada olmaq nə 
xoşdur”.
Tədbirdə çıxış edən mədəniyyət 
naziri Əbülfəs Qarayev qonaqları 
Yel çərşənbəsi münasibətilə təbrik 
edib, bu təşəbbüsə qoşulan hər 
kəsə və tədbirin ərsəyə gəlməsin-
də əməyi olan nazirliyin əməkdaş-
larına təşəkkürünü bildirib.
Nazir qeyd edib ki, bu gün səfirlik-
lərin təqdim etdikləri gözəl Nov-
ruz nemətləri bizim xalqlarımızın 
zəngin mədəniyyətindən və eyni 
zamanda, bir-birinə yaxınlığından 
xəbər verir: “Azərbaycan xalqı 
Novruzu bütün dövr və zaman-
larda daima böyük sevinclə qeyd 
edib və bu, xalqımızın müqəddəs 
saydığı bayramlardan biridir. Bu 

bayram sülh və qardaşlıq, paylaş-
ma rəmzidir. Təbiətin oyanışı ilə 
bərabər xalqlarımızın gözəl duy-
ğuları, sülhpərvərlik hisləri də 
oyanır. Novruz həm də insanlarda 
əməksevərlik və məhəbbət oyadır. 
Qədim köklərə malik olan bayram 
bu günə kimi qorunaraq öz adət 
və ənənələri ilə yaşayır, evlərə se-
vinc gətirir. ”
Əbülfəs Qarayev diqqətə çatdırıb 
ki, 2009-cu ildə Novruz Azərbay-
canın və bu bayramı qeyd edən 
dövlətlərin birgə təşəbbüsü ilə 
UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mə-
dəni İrs Siyahısına daxil edilib. 
2010-cu ildə BMT-nin Baş As-
sambleyası 21 martı Beynəlxalq 
Novruz Günü elan edib. Novruz 
beynəlxalq status qazanaraq dün-
yaya təqdim olunub, - deyə nazir 
bildirib.
BMT-nin Azərbaycan üzrə nü-
mayəndəsi Qulam İshaqzai bildi-
rib ki, Novruz bayramı qardaşlıq, 
ölkələr, xalqlar arasında isti mü-
nasibətlər deməkdir. Müasir döv-
rümüzdə baş verən münaqişələri 

bəlkə də qədim kökə malik Novruz 
adətləri ilə əritmək, həll etmək olar. 
Tacikistanın Azərbaycandakı səfi-
ri Rüstəm Soli Novruz bayramının 
ənənələrindən söz açıb, təşəbbüsə 
dəstək göstərən bütün səfirliklərə 
təşəkkür edib. Xalqlarımız ara-
sında dostluq, qardaşlıq yaradan 
Novruz münasibətilə təbriklərini 
çatdıran səfir dünyaya sülh, or-
taq Novruz mədəniyyətinə malik 
xalqlara əmin-amanlıq və firavan 
həyat arzulayıb.
Tədbir səfirlik nümayəndələrinin 
Yel çərşənbəsi tonqalı ətrafında 
rəqsi və incəsənət ustalarının ifa-
sında konsert proqramı ilə davam 
edib.
Tədbirdə Mədəniyyət Nazirliyi-
nin Xalq yaradıcılığı və mədəni 
marşrutların inkişafı şöbəsinin 
təqdim etdiyi sərgi və Novruz şir-
niyyatlarından ibarət milli mətbəx 
nümunələri böyük maraqla qar-
şılanıb. Xüsusi tərtibatı ilə seçilən 
Azərbaycan guşəsi xarici qonaqla-
ra bir daha xalqımızın Novruz ir-
sinin zənginliyini nümayiş etdirib.
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(əvvəli ötən sayımızda)
İXRACIN COĞRAFİ 

STRUKTURU
Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti təbii ola-
raq onun ixracının coğrafi strukturuna 
da təsir göstərir. Bunu 2-ci cədvəl aydın 
göstərir.

2-ci cədvəl göstərir ki, son iki ildə cəmi 
ixrac, o cümlədən Avropa, Asiya və Ame-
rika qitələrinə ixrac artdığı halda, Afri-
ka qitəsinə ixrac azalmışdır. 2017-ci ildə 
qitələr üzrə ixracatın 61,9 faizi Avropanın, 
yalnız 1,4 faizi 54 ölkəsi olan Afrikanın 
payına düşmüşdür.
Azərbaycanın 2017-ci ildə ixracında iqti-
sadi inteqrasiya birlikləri üzrə birinci yeri 
65,7 faizlə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 
Təşkilatı (İƏİT – OESD), sonrakı yerləri 
54,0 faizlə Avropa İttifaqı (Aİ), 23,2 faizlə 
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 
(QDİƏT), 18,3 faizlə Asiya-Sakit Okean İq-
tisadi Əməkdaşlığı (ASOİƏ), 16,4 faizlə İs-
lam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İSƏT), 11,1 faizlə 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT – ЭКО), 
7,6 faizlə MDB, 6,0 faizlə Demokratiya və 
İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat (GUAM), 
4,6 faizlə ASEAN, 1,3 faizlə Avropa Azad Ti-
carət Assosiasiyası (AATA), 0,4 faizlə OPEK 
tutur. Bu da onu göstərir ki, iqtisadi inteqra-
siya birlikləri və təşkilatlarından İƏİT, Aİ və 
QDİƏT ölkələrinə ixracın həcmi daha yük-
səkdir və iqtisadi əlaqələr daha sıxdır. Ona 
görə də bu beynəlxalq təşkilatlar və bey-
nəlxalq iqtisadi inteqrasiya birliklərinin 
geosiyasi və geoiqtisadi istiqamətlərdəki 
gücündən maksimum istifadə edilməsi 
üçün iş aparılmalıdır.

İXRACIN ƏMTƏƏ STRUKTURU
Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyində bir 
məhsuldan asılılıq problem kimi qarşıda 
durur. Ona görə də Azərbaycan neft və 
qazdan bir vasitə kimi istifadə etməklə 
iqtisadiyyatını diversifikasiya etmək yolu 
ilə gedir. Azərbaycanın 2016-cı ildə ixra-
cının əmtəə strukturunun vəziyyəti və 
2030-cu il üçün ixracının əmtəə strukturu-
nun proqnozu 3-cü cədvəldə verilir.

3-cü cədvəldən göründüyü kimi, bey-
nəlxalq ticarət standartları təsnifatı üzrə 
Azərbaycanın əmtəə ixracı strukturunda 
mineral yanacaq – xam neft, neft məh-
sulları və təbii qaz mütləq üstünlüyə 
malikdir, ixracatın 87,0 faizini təşkil edir. 
Sonrakı yerlərdəki məhsullar 0,2-5,2 faiz 
arasındadır. Hesablamalar göstərir ki, 
neft və təbii qaz hələ uzun illər ixracatda 
böyük paya malik olacaqlar. Lakin strateji 
yol xəritələrindən göründüyü kimi, digər 
sahələrdə, xüsusilə kimya, maşınqayırma, 
aqrar, emal məhsullarının, xidmət sferası-
nın daha sürətdə inkişaf etdirilməsi hesa-
bına mineral yanacağın ixracatda xüsusi 
çəkisi aşağı düşəcəkdir.

AZƏRBAYCANIN İXRAC 
İSTİQAMƏTLƏRİ

Bütün inkişaf etmiş ölkələr özünün ixrac 
istiqamətlərini dəqiq hesablamaqla daha 
böyük gəlirlər əldə edirlər. Bunun üçün 
ölkələrin dünyada geosiyasi və geoiqti-
sadi mövqeyi, coğrafi yerləşməsi, təbii re-
sursları, elmi-texniki vəziyyəti və s. amilləri 
xüsusi rol oynayır. Coğrafi yerləşmə Azər-

baycanın mütləq üstünlüyüdür. Resurslar-
dan istifadə, siyasi sabitlik, transregional 
layihələrin icrası və s. bu kimi amillərin tə-
siri altında 2017-ci ildə Azərbaycanın ix-
rac istiqamətlərinin mövcud vəziyyəti və 
2030-cu ilə təklif edilən ixrac istiqamətləri 
proqnozu 4-cü cədvəldə verilir.
4-cü cədvəldən görünür ki, 2017-ci ildə 
Azərbaycanın ixracatının 71,9 faizi on 
ölkənin, üçdən birinə yaxını – 31,9 faizi 

təkcə bir ölkənin (İtaliyanın) payına dü-
şür. Geoiqtisadi, tarixi və milli cəhətdən 
Azərbaycana çox yaxın və məqsədəuyğun 

Türkiyə və böyük tələb bazarlı Rusiya Fe-
derasiyası potensial baxımından azlıq təş-
kil edir. Qarşıdakı onillikdə 4-cü cədvəlin 
2030-cu il üzrə proqnozunda göstərilən 
ixrac ölkələri əsas istiqamət kimi götürül-
məlidir.
Yeni dünya düzəni şəraitində iqtisadi in-
kişafa təsir edən geoiqtisadi mövqe, təbii 
resursların miqdarı, ərazilərin yenidən 
bölüşdürülməsi cəhdləri, milli və dini 
ayrı-seçkilik, mənafelərin toqquşması və 
s. kimi ciddi amillər bütün ölkələrin, o 
cümlədən Azərbaycanın əmtəə ixracının 
strukturunu, onun diversifikasiyasını 
və istiqamətlərini əvvəldən görməyi və 
müəyyən etməyi tələb edir. Azərbaycan-
da həyata keçirilən neft-qaz layihələri 
ilə Azərbaycan Avrasiyanın enerji xə-
ritəsini dəyişir. Açıq dənizə çıxışı olma-
yan 42 ölkədən biri olan Azərbaycan ar-
tıq «Şimal-Cənub» nəqliyyat dəhlizi ilə 
dünyanın mühüm nəqliyyat-logistika 
mərkəzlərindən birinə, Avrasiyanın yeni 
geoiqtisadi və sənaye mərkəzinə çevril-
məkdədir.

NƏTİCƏ
2030-cu ilədək Azərbaycandan məhsul 
ixracının artırılmasının əmtəə struktu-
ru üzrə əsas hədəfləri aşağıdakılar hesab 
edilir:
Xam neft hasilatının qismən artırılması və 
ya sabit saxlanılması, ixracatın azaldılması;
Xam neftdən hazır neft məhsullarına ke-
çid üçün yüksək texnologiyalı neft məh-
sulları və ətriyyat-kosmetika məhsulları 
istehsal edən iri sənaye müəssisələrinin, 
əlavə dəyər zənciri halqalarının yaradıl-

ması;
Təbii qaz hasilatının və ixracatının artırıl-
ması;
Kimya məhsulları istehsalının və ixracatı-
nın artırılması;
Meyvə-tərəvəz, xüsusilə pomidor istehsa-
lının və ixracının sürətlə artırılması;
Pambıq, tütün, çay, bal, fındıq, zəfəran və 
düyü istehsalının və ixracının sürətlə ar-
tırılması;
Şərab və mineral su istehsalının və ixracı-
nın sürətlə artırılması;
Azərbaycanda xalça istehsalının sürətlə 
genişləndirilməsi və ixracının artırılması;
Balıqçılığın sürətlə artırılması yolu ilə balıq 
və balıq məhsulları ixracının artırılması;
Aqrar emal məhsullarının istehsalının və 
ixracının artırılması;
Gəncə avtomobil zavodunda istehsalın 
artırılması yolu ilə traktor ixracının artı-
rılması;
Naxçıvan, Neftçala və Gəncə avtomobil 
zavodlarında istehsalın və ixracın artırıl-
ması və s.
2030-cu ilədək Azərbaycandan məhsul 
ixracatının qitələr və ölklər üzrə əsas is-
tiqamətləri aşağıdakılar hesab edilir:  
Qitələr üzrə Avropa və Asiya, iqtisadi in-
teqrasiya birlikləri üzrə Avropa İttifaqı, 
MDB və ASEAN ölkələrinə ixracın artı-
rılması milli iqtisadi inkişafa təkan verə 
bilər;
İtaliya, Türkiyə, Rusiya və Almaniyaya 
ixracatın artırılması sahələri, yeni ixrac 
ölkələri – Hindistan, Çin, Xorvatiya və s. 
ölkələrə ixracın artırılması xətləri üzrə la-
yihələrin hazırlanması;
Türkiyəyə neft-kimya, Rusiyaya mey-
və-tərəvəz, Almaniyaya neft-kimya, emal 
məhsulları, Yaxın Şərq ölkələrinə mine-
ral su, bitkiçilik, meyvə-tərəvəz və emal 
məhsullarının ixracının genişləndirilmə-
si, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə təbii qaz, 
kimya məhsulları, ərzaq və s. məhsullar 
ixracının artırılması;
Azərbaycan üzərindən keçən «Şərq-Qərb» 
və «Şimal-Cənub» nəqliyyat dəhlizlərinin 
gücündən səmərəli istifadə edilməsi üçün 
nəqliyyat-ekspedisiya və logistik xidmət-
lərin ixracının sürətlə genişləndirilməsi;
2017-ci ildə Azərbaycan ixracatının 71,9 
faizinin 10 ölkənin payına düşməsi geo-
siyasi baxımdan məqbul hesab edilmir, 
gələcəkdə ixrac ölkələrinin sayının və ix-
racdakı payının artırılması zəruri hesab 
edilir.

Müzəffər Məmmədov, 
i.e.f.d., ADİU-nun dosenti

Cədvəl 2
Azərbaycanın ixracının 

coğrafi strukturu (milyon 
ABŞ dolları və xüsusi çəkisi faizlə)

Ölkələr 2016 2017
Avropa 4558,6 8551,8
Asiya 4211,2 4476,8

Amerika 146,6 597,4
Afrika 226,5 184,7

Okeaniya 0,6 0,7
Cəmi 100 100

o cümlədən: 
Avropa 49,8 61,9
Asiya 46,1 32,4

Amerika 1,6 4,3
Afrika 2,5 1,4

Okeaniya 0,0 0,1

Cədvəl 3
Beynəlxalq ticarət standartları təsnifatı sistemi üzrə
Azərbaycanın əmtəə ixracı strukturunun proqnozu

Sıra 
№ Məhsullar 2016 (fakt)*

milyon ABŞ dolları

İxracda payı, faizlə
2016
(fakt)

2030**
(proqnoz)

1 Mineral yanacaq 7955,8 87,0 80,7
2 Ərzaq məhsulları və canlı heyvanlar 478,2 5,2 6,0
3 Sənaye malları 273,7 3,0 4,5
4 Kimya məhsulları 153,2 1,7 3,5
5 Nəqliyyat avadanlıqları və maşınlar 103,3 1,1 1,5
6 Qeyri-ərzaq xammalı (yanacaqsız) 45,2 0,5 0,7
7 İçkilər və tütün 27,6 0,3 1,0
8 Heyvan və bitki mənşəli yağlar 191,2 0,2 0,5
9 Müxtəlif sənaye məhsulları 15,2 0,2 0,6
10 Digər mallar 76,8 0,8 1,0

Cəmi: 9143,3 100 100
*  ARSK-nın məlumatları
**Müəllif tərəfindən hesablanmışdır

Cədvəl 4
2017 və 2030-cu illərdə Azərbaycanın ölkələr üzrə ixrac istiqamətləri

Azərbaycanın ixrac istiqamətində birinci onluq ölkələr

2017-ci il faktiki 2030-cu il (proqnoz)
Sıra 
№ Ölkələr İxracda 

payı, faizlə
Sıra 
№ Ölkələr İxracda payı, 

faizlə
1 İtaliya 31,9 1 İtaliya 32,0
2 Türkiyə 9,9 2 Türkiyə 12,0
3 İsrail 4,6 3 Rusiya Federasiyası 5,0
4 Rusiya Federasiyası 4,3 4 Almaniya 4,5
5 Çexiya Respublikası 4,0 5 Gürcüstan 3,5
6 Kanada 3,9 6 İsrail 3,5
7 Gürcüstan 3,4 7 Xorvatiya 3,4
8 İndoneziya 3,4 8 İndoneziya 3,4
9 Almaniya 3,3 9 Hindistan 3,0
10 Portuqaliya və s. 3,2 10 Çin XR və s. 3,0

Aktau limanından rekord miq-
darda taxıl ixrac edilib. Azər-
baycan və İran Qazaxıstanda 
yetişdirilən arpanın əsas müştə-

rilərindən sayılır. 
Şimali Qazaxıstan, Kostanay və 
Akmola bölgələrində yetişdi-
rilən arpa məhsulu Aktau lima-

nı vasitəsilə Azərabycana və İra-
na daşınır.
Ötən il Qazaxıstanda kənd təsər-
rüfatının inkişafı sayəsində İra-
na 818 min ton taxıl göndərilib. 
Bu, nəzərdə tutulan normadan 
300 min ton çoxdur. Qazaxısta-
nın 2013-2020-ci illər üçün hazır-
lanan aqro-sənaye kompleksi-
nin inkişafı proqramının həyata 
keçirilməsi nəticəsində mühüm 
nəticələr əldə olunub. Bu ölkə-
nin “Ak biday-terminals” ASC 
hazırda 45 şirkətlə müqavilə 
bağlayıb.
İlk iki ayın yekunlarına əsasən, 
Aktau limanından 170 min ton-
dan artıq taxıl daşınıb. Bu, ötən 
illə müqayisədə 1,5 dəfə çoxdur.

Ukrayna bazarlarında Azər-
baycana məxsus şərab məhsul-
larının çeşidi genişləndirilir.
Bu barədə Ukraynada fəaliyyət 
göstərən “Tovuz-Vino” şirkəti-
nin rəhbəri Elimxan Mahmudov 
məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, yaxın 
vaxtlarda Azərbaycanın daha 
bir “Qarabağ” brendli şərabı 
Ukrayna bazarında satışa çıxa-
rılacaq. Artıq Ukrayna bazarla-
rında Azərbaycan şərabları öz 
yerini möhkəmləndirib.
Azərbaycanın əfsanəvi “Ağ-
dam” şərabı, “Şuşa” konya-
kı Ukraynanın bazarlarında 
satışa çıxarılıb. Bu məhsullar 
“AŞAN”, “NOVOS” “MEQA” 
hipermarketlərində, SO-

CAR-ın yanacaqdoldurma 
məntəqələrindəki marketlərdə 
satışa çıxarılıb.
Qeyd edək ki, artıq Azərbay-

cana məxsus 50-yə yaxın adda 
şərab və spirtli içki məhsulları 
Ukraynanın iri ticarət obyekt-
lərində satışa çıxarılıb.

Polşanın Varşava şəhərinə təşkil olu-
nan ixrac missiyası başa çatıb. İxrac  
missiyasına  şərab və digər spirtli iç-
kilər, qida  məhsulları və kosmetik 
vasitələrin istehsalı ilə məşğul olan  22 
Azərbaycan şirkəti daxil olub.
Missiya çərçivəsində Polşadan olan 
şirkətlərlə görüşlər keçirilib, məhsul-

ların ixracına dair ilkin razılıqlar əldə 
olunub. Belə ki, “Azerstar” MMC, “Ba-
kukonserv” QSC, “Mars-Fk” MMC, 
“AHEC” MMC, “Astara çay” MMC 
şirkətləri istehsal etdikləri məhsulla-
rın Polşaya ixracına dair  ilkin razılıq-
lar əldə ediblər. Bundan əlavə, “Azer-
sun  Holding ” və “Brightman  BMC“ 

MMC  şirkətləri tərəfindən təqdim olu-
nan məhsullar Polşadan olan şirkətlər 
tərəfindən  maraqla qarşılanıb.
İxrac missiyası  çərçivəsində Azərbay-
can şirkətləri, həmçinin Varşada təşkil 
olunmuş “Worldfood Polşa”  bey-
nəlxalq ərzaq sərgisində “Azərbaycan 
Ticarət Evi”nin təşkil etdiyi stenddə 

öz məhsullarını təqdim ediblər.  Sərgi 
zamanı  keçirilmiş müsabiqədə “Şir-
van Şərabları” şirkətinin istehsal etdi-
yi “Meysəri Məxməri Premium” şəra-
bı mükafata layiq görülüb.
İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, 
Azərbaycanda İxracın və İnvestisiya-
nın Təşviqi  Fondunun (AZPROMO) 
təşkilatçılığı ilə təşkil olunan ixrac  mis-
siyası 6-10 mart tarixlərini əhatə edib.



514-27 mart  2019-cu il

“Azərbaycan–Rusiya əlaqələri 
çox uğurlu inkişaf yolu keçir. 
İlk növbədə, Azərbaycan və Ru-
siya prezidentlərinin gördükləri 
işlər hesabına bu əlaqələr uğurla 
inkişaf edir”.
Bu sözləri iqtisadiyyat naziri Şa-
hin Mustafayev martın 12-də jur-
nalistlərə müsahibəsində deyib.
İqtisadi-ticari əlaqələrin, həmçi-
nin Rusiyanın ən iri bankların-
dan biri olan “Qazprombank”ın 
ölkəmizdə həyata keçirdiyi in-
vestisiya layihələrinin əhəmiyyə-
tindən danışan nazir bildirib ki, 
Bakıda olan “Qazprombank”ın 
nümayəndə heyəti müxtəlif təq-
dimatlar keçirərək öz imkan-

larını göstərəcək. Azərbaycan 
sahibkarları da bu imkanlardan 
istifadə edərək, investisiya la-
yihərini reallaşdırmaqla ondan 
yararlanacaqlar.
Ş.Mustafayev “Qazprombank”ın 
Azərbaycanda uğurla fəaliy yət 
göstərdiyini və bir sıra mühüm 
layihələr həyata keçirdiyini 
diqqətə çatdırıb: “İlk növbədə, 
Sumqayıt Kimya Sənaye Par-
kında “SOCAR Polymer” zavo-
dunun tikintisində “Qazprom-
bank”ın iştirakını qeyd etmək 
istəyirəm. Bu layihənin dəyəri 
təqribən 880 milyon ABŞ dolları 
olub. Onun 500 milyon dollar-
lıq hissəsini məhz “Qazprom-

bank” maliyyələşdirib. Layihə 
uğurla başa çatıb və zavod ar-
tıq fəaliyyət göstərir. Həm yerli 
bazara, həm də ixrac imkanla-
rından istifadə etməklə məhsul-
ların böyük hissəsini xaricə ixrac 
edir. Eyni zamanda, “Azərikim-
ya”nın yenidənqurma işlərinə 
“Qazprombank” tərəfindən 260 
milyon dollar kredit ayrılıb”.
Rusiya “Qazprombank”ı ilə 
SOCAR 700 milyon dollarlıq 
birgə layihənin həyata keçiril-
məsini planlaşdırır.
Bu barədə “Qazprombank” SC-
nin idarə heyətinin sədr müa-
vini Famil Sadıqov Bakıda ke-
çirilən biznes-seminarda deyib.

Bakıda keçiriləcək OPEC+ 
ölkələrinin Nazirlərin Bir-
gə Monitorinq Komitəsinin 
(JMMC) 13-cü iclasında 14 ölkə 
iştirakını təsdiqləyib.
Energetika Nazirliyindən  bil-
dirilib ki, martın 17-18-də Ba-
kıda OPEC və qeyri-OPEC 
ölkələrinin Müştərək Texniki 

Komissiyasının (JTC) 27-ci və 
Nazirlərin Birgə Monitorinq 
Komitəsinin 13-cü iclasları ke-
çiriləcək. İndiyə kimi 14 ölkənin 
yüksək səviyyədə iştirakı təs-
diqlənib. Nazirlərin Birgə Mo-
nitorinq Komitəsinin iclasında 
OPEC-in baş katibi Məhəmməd 
Barkindo ilə yanaşı, OPEC Kon-
fransının prezidenti, Venesue-
lanın neft naziri və Dövlət Neft 
Şirkətinin prezidenti Manuel 
Kevedo Fernandes, JMMC-nin 
sədri, Səudiyyə Ərəbistanının 
energetika, sənaye və təbii sər-
vətlər naziri Xalid Əbdüləziz 
Əl Falih iştirak edəcək.
Ölkə başçısının məqsədyönlü 
enerji siyasətinə uyğun olaraq 
neft bazarında balansın qorun-
ması və qiymət sabitliyinə nail 

olmaq məqsədilə Azərbaycanın 
OPEC təşəbbüsünə ilk vaxtlar-
dan qoşulması və tənzimlən-
mə prosesində fəal rolu OPEC 
Katibliyi tərəfindən də yüksək 
qiymətləndirilib, OPEC-Azər-
baycan əlaqələrinin inkişafını 
təmin edib. OPEC tədbirlərin-
dən birinin Bakıda keçirilməsi 
təklifi də bu əməkdaşlıq çər-
çivəsində məhz Azərbaycan 
Prezidenti tərəfindən ötən il 
martın 18-də OPEC-in baş ka-
tibi M.Barkindonun ölkəmizə 
səfəri zamanı irəli sürülüb. Bu 
təklif OPEC+ ölkələri tərəfin-
dən müsbət qarşılanaraq, neft 
bazarının vəziyyətinə dair top-
lantıların cari ilin martında eyni 
tarixdə neft vətənində - Bakıda 
keçirilməsinə razılıq verilib.

CIF bazisi üzrə İtaliyanın Au-
gusta limanı şərtləri ilə Azər-
baycanın yüngül neftinin qiy-
məti martın 11-də 67,52 dollar/
barrel təşkil edib ki, bu da cümə 
gününə olan göstəricidən 1,6 
dollar/barrel çoxdur.
Bu barədə Trend-ə ölkənin 
neft-qaz bazarındakı mənbə 
bildirib.
FOB bazisi üzrə Türkiyənin 
Ceyhan limanında Azərbayca-
nın yüngül neftinin son qiymə-
ti 66,77 dollar/barrel təşkil edib 

ki, bu da əvvəlki qiymətdən 1,6 
dollar/barrel çoxdur.
Novorossiysk limanından yük-
lənən URALS neftinin son qiy-
məti 63,98 dollar/barrel təşkil 
edib ki, Trend-ə görə, bu, əv-
vəlki qiymətdən 0,12 dollar/
barrel çoxdur.
Şimal dənizindən hasil edilən 
"Brent Dated" etalon növlü nef-
tin son qiyməti 65,22 dollar/
barrel təşkil edib, bu da əvvəl-
ki qiymətdən 1,71 dollar/barrel 
çoxdur.

Dövlət Statistika Komitəsin-
dən bildirilib ki, sənaye müəs-
sisələri və bu sahədə fəaliyyət 
göstərən fərdi sahibkarlar tərə-
findən bu ilin yanvar-fevral ay-
larında 7,6 milyard manatlıq və 
ya ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 4,6 faiz çox sənaye 
məhsulu istehsal edilib. Sənaye 
məhsulunun 71,7 faizi mədən-
çıxarma sektorunda, 4,9 faizi 

elektrik enerjisi, qaz və buxar 
istehsalı, bölüşdürülməsi və tə-
chizatı sektorunda, 0,7 faizi isə 
su təchizatı, tullantıların təmiz-
lənməsi və emalı sektorunda is-
tehsal olunub.
Mədənçıxarma sektorunda neft 
hasilatı əvvəlki ilin müvafiq 
dövrünün səviyyəsində qalıb, 
əmtəəlik qaz istehsalı isə 34,3 
faiz artıb.

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 
istehsalı, bölüşdürülməsi və 
təchizatı sektorunda istehsalın 
həcmi 2,3 faiz, su təchizatı, tul-
lantıların təmizlənməsi və ema-
lı sektorunda 12,1 faiz çoxalıb.

Bunu jurnalistlərə mü-
sahibəsində Gürcüsta-
nın iqtisadiyyat və da-
vamlı inkişaf nazirinin 
müavini Natia Turna-
va deyib.

“Təbii qaz sahəsin-
də Azərbaycan bizim 
strateji tərəfdaşımızdır 
və Azərbaycan Gür-
cüstanın əsas qaz təda-
rükçüsü olaraq qalır. 

“Şahdəniz-2” layihə-
si üzrə növbəti illərdə 
Gürcüstana idxal olu-
nan Azərbaycan qazının 
həcmi daha da artacaq”, 
- deyə o qeyd edib.

“SOCAR Energy Switzerland” İsveçrənin Fede-
ral Yollar İdarəsi (FEDRO) tərəfindən hər biri 
20 yerdən ibarət olan 5 zərfin tenderində iştirak 
edərək, bu ölkənin avtomobil yolları üzərindəki 
istirahət yerlərində 20 ədəd sürətli elektrik ener-
jisi yükləmə məntəqəsi tikmək hüququ qazanıb.
SOCAR bu tenderdə qalib gəlmiş yeganə ənənə-
vi yanacaqdoldurma mən tə  qəsi operatorudur. 
Şir kə tin özünün 11 xidmət stansiyasından 7-də 
sürətli yükləmə məntəqəsi artıq fəaliyyət göstə-
rir. Bu, İsveçrənin avtomobil yollarında ən bö-
yük şəbəkədir. Qarşıdakı illərdə avtomobil yol-
ları üzərindəki istirahət yerlərində yeni xidmət 
məntəqələrinin istifadəyə verilməsi ilə şəbəkənin 
daha da genişlənəcəyi gözlənilir. SOCAR hərəkət 
təminatçısı kimi İsveçrədə rolunu artırır və yana-
caqdoldurma xidmətinə əlavə sərmayə yatırır. 
Qeyd edək ki, İsveçrənin Federal hökuməti bir 
neçə ay əvvəl qanunvericiliyə əlavə və düzə-
lişlər etməklə avtomobil yollarının kənarında 
hökumətin nəzarəti altında olan istirahət yerlə-
rində elektrik enerjisinin yüklənməsi üçün stan-
siyaların qurulması ilə əlaqədar qanun qəbul 
edib. Sonra FEDRO özəl investorları hər biri 20 
istirahət yerini özündə ehtiva edən 5 zərflə bağ-
lı tenderə dəvət edib. Bu sahədə uzunmüddətli 
təcrübəyə malik “SOCAR Energy Switzerland” 
əvvəlcədən tender zərflərindən birinə iddiasını 
bildirib. 
“SOCAR Energy Switzerland” şirkətinin müraciə-
ti FEDRO tərəfindən müsbət qarşılanıb, nəticədə 
SOCAR xeyli iddiaçısı olan beş tender zərfindən 
birinin qalibi olaraq istirahət yerlərində 20 ədəd 
sürətli elektrik enerjisi yükləmə stansiyası tik-
mək hüququ qazanıb. Fərdi zərflərə daxil edil-

miş məntəqələr bütün İsveçrə boyunca yerləşir. 
SOCAR bunu İsveçrənin elektromobil nəqliyyatı 
sahəsindəki uzunmüddətli xidmətlərinə verilən 
qiymət kimi qəbul edir. 
“SOCAR Energy Switzerland” şirkətinin baş di-
rektoru Edqar Baxmann FEDRO ilə yeni sazişin 
imzalanmasından məmnundur: “Avtomobil yol-
larındakı istirahət yerlərinin inkişafı SOCAR-a 
əsas nəqliyyat yolları üzərində mövcud olan 
sürətli elektrik yükləmə şəbəkəsini genişləndir-
mək imkanı verəcək. Biz hələ ilkin mərhələdə-
yik. Lakin getdikcə genişlənən şəbəkə elektro-
mobil nəqliyyatında öz yerini möhkəmlətməkdə 
kömək edəcək. Biz gələcəyə istiqamətlənmiş 
bu texnologiyaya sərmayə qoymaqda qərarlı 
olduğumuzu ilk mərhələdən bildirib, qətiyyət 
göstərmişik. Biz hərəkəti dəstəkləyən bütün yeni 
və gələcəyə yönəlmiş texnologiyalara açığıq. Biz 
özümüzü hərəkətin tənzimləyicisi kimi görür və 
bu perspektivə əsaslanan mövcud infrastruktur 
və xidmətlərimizi inkişaf etdiririk”. 
SOCAR-ın mövcud elektrik enerjisi yükləmə 
stansiyaları tərəfdaşların iştirakı ilə qurulduğu 
halda, yeni stansiyalar ilk dəfə olaraq müstəqil 
surətdə tikiləcək. Davamlı elektrik enerjisi isə 
istirahət yerlərinin aid olduğu regionlarda elekt-
rik istehsalı ilə məşğul olan obyektlərdən alına-
caq. SOCAR müştərilərin elektrik yükləmə stan-
siyalarına sürətli və asan çıxışını təmin edəcək. 
Yeni məntəqələrin 2019-2023-cü illərdə tikilib 
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. 
Qeyd edək ki, SOCAR istehlakçılarına pərakən-
də satış məntəqələrində yüksək keyfiyyətli xid-
mətlər və topdansatış məntəqələrində geniş çe-
şidli məhsullar təklif etməklə həm pərakəndə, 
həm də topdansatış bazarında fəaliyyət göstərir. 
Ukray nada SOCAR brendi altında 61 yanacaq-
doldurma məntə qəsi çalışır. Şirkətin Rumıniya-
da 41 “Premium” pərakəndə, Türkiyədə 9, Gür-
cüstanda isə 113 benzin və 32 təbii qaz doldurma 
məntəqəsi fəaliyyət göstərir. 

ABŞ “Brent” markalı xam nef-
tin qiyməti üzrə proqnozunu 
açıqlayıb.
AZƏRTAC ABŞ-ın Enerji İn-
formasiya Administrasiyasının 
(EIA) yaydığı məlumata isti-
nadla xəbər verir ki, cari ildə 
“Brent”in bir barrelinin orta 
qiymətinin 63 dollar olacağı 
nəzərdə tutulur. Əvvəlki proq-
nozda isə bu rəqəm 61 dollar/
barrel idi.
EIA gələn il üzrə isə “Brent”in 
qiymətinin 62 dollar/barrel təş-
kil edəcəyini proqnozlaşdırır.

“Fevralda qlobal neft 
ehtiyatları gündə-
lik orta hesabla 1,4 
milyon barrel aza-
lıb. Bu, 2017-ci ildən 
indiyədək ən böyük 
aylıq azalmadır. Neft 
İxrac Edən Ölkələr 
Təşkilatına (OPEC) 
üzv və qeyri-OPEC 
ölkələrinin bu ilin ilk 
yarısı üçün qüvvədə 
olan xam neft isteh-
salının azaldılmasına dair sazi-
şin müddətini artıracaqları, ilin 

ikinci yarısını da əhatə edəcəyi 
gözlənilir”, - deyə məlumatda 
qeyd olunub.
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Martın 12-də ADA Universi-
tetində “Balaxanı Sənaye Par-
kında avtomobil şinlərinin 
təkrar emalı zavodu” layihəsi 
üzrə ictimaiyyətlə məsləhət-
ləşmə keçirilib.
“Təmiz Şəhər” ASC-nin idarə 
heyətinin sədri Etibar Abbasov 
ADA Universiteti ilə ASC ara-
sında birgə əməkdaşlığı yüksək 
qiymətləndirib.
E.Abbasov bildirib ki, Azər-
baycanda işlənmiş təkərlə rin 
emalı prosesində prob lemlər 
var idi. Məhz “Bri Oil” şirkəti 
Azərbayca na gələrək ölkəmiz 

üçün ilk növbədə, tullantı təkər-
lərinin emalı prosesini həyata 
keçirəcək və alternativ enerji alı-
nacaq. Bu da Azərbaycana tam 
investisiya gətirəcək və istehsal 
edilən məhsulun hamısı ixrac 
olunacaq: 
“Düşünürəm ki, Bakıda tullan-
tı şinlərinin problemi məsələsi 
həll olunacaq və həmin zavod 
25 nəfəri işlə təmin edəcək. Ba-
laxanı Sənaye Parkında “BriOil” 
şirkəti ilə birgə 17 fəaliyyət sahə-
si üzrə 15 rezidentimiz fəaliyyət 
göstərir”.
İtaliyanın Azərbaycandakı sə-

firi Auqusto Masari isə bildi-
rib ki, bu layihə Azərbaycan 
ilə İtaliya arasında iqtisadi 
əlaqələrin inkişafına böyük tə-
kan verəcək.
“BriOil” qrup şirkətinin ener-
getika bölməsinin meneceri 
Gianluca Bonuççi qeyd edib ki, 
Balaxanı Sənaye Parkında yer-
ləşən tullantı şinlərindən istifa-
də edərək həmin şinlərdən tək-
rar emal vasitəsilə biz bioenerji, 
biodizel əldə edəcəyik. Bu ener-
jini ixrac edərək, həm iqtisadi, 
həm də ekoloji baxımdan birgə 
fəaliyyət göstərəcəyik.

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

İlin 
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 50000000 50 000 000,00
Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları: 5 766 000,00 5 766 000,00
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
digər kapital ehtiyatları 5 766 000,00 5 766 000,00
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)

21 576 527,91 34 892 986,41

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 21 394 135,46 25 064 375,17
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə 
bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)

182392,45 9 828 611,24

Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital 77 342 527,91 90 658 986,41

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
Sığorta ehtiyatları: 23 690 961,20 25 289 287,58
Həyat sığortası sahəsi üzrə: 1 118 873,94 853 054,32
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 22 572 087,26 24 436 233,26
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 
Uzunmüddətli % 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:

887 100,35 629 138,04

təkrarsığortaçı üzrə 887 100,35 629 138,04
təkrarsığortalı üzrə 
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 24 578 061,55 25 918 425,62
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli % xərcləri yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər
Kreditor borcları: 245 988,13 1 624 661,17
əməyin ödənilməsi üzrə 
büdcə üzrə 1 173 592,74
sosial sığorta və təminat üzrə 
digər məcburi ödənişlər üzrə 
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar 245 988,13 451 068,43
Sair qısamüddətli öhdəliklər:
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair öhdəliklər

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 245 988,13 1 624 661,17
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 24 824 049,68 27 543 086,79

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 102 166 577,59 118 202 073,20
 

manatla 
Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri: 55 952 261,53
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 54 446 543,72
sığorta ödənişlərində
təkrarsığortaçıların payı üzrə 

1 398 531,79

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə

107 186,02

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi)

-1 219 238,94

İnvestisiya gəlirləri üzrə 4 784 732,87
Subroqasiya gəlirləri 55 076,46
Sair gəlirlər 3 612 280,02

CƏMİ  GƏLİRLƏR 63 185 111,94
Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri: 23 098 841,95
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 9 851 060,76

qaytarılan sığorta haqları üzrə 407 291,03
tənzimləmə xərcləri 1 336,50
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 12 839 153,66

qarşısıalınma tədbirləri 
fonduna ayırmalar üzrə
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 
İşlərin aparılması xərcləri 8 362 945,52
Sair xərclər 457 663,76

CƏMİ  XƏRCLƏR 31 919 451,23
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 31 265 660,71
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi

0,00

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 31 265 660,71
Mənfəət vergisi 6 201 285,54
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 25 064 375,17
 

BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 
manatla 

Göstəricilərin adları 
Hesablanmışdır 

Faktiki 
ödənilmişdir 

Mənfəətdən  vergi  6 201 285,54 5 027 692,80 

Əlavə dəyər vergisi 34 879,07 31 550,35 

Gəlir vergisi  71 600,34 71 600,34 

Əmlak vergisi  246,04 246,04 
Torpaq vergisi  

  
Aksizlər    
Ödəmə mən 
bəyində vergi (4%) 

512 983,75 512 983,75 

Sair vergilər 38 789,04 38 789,04 

Sosial sığorta və təminat 113 537,20 113 537,21 

Məcburi ödənişlər (0,3%) 424 554,30 156 609,60 

İqtisadi sanksiyalar 
  

 

A K T İ V L Ə R İlin
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 44 391,29 216279,69
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər 331 449,47 272465,24
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 34 301 889,36 57802429,9
dövlət qiymətli kağızları 11 515 159,47 31709200,01
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 22 786 729,89 26093229,89
sair maliyyə aktivləri
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar

3 921 500,00

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
Sair aktivlər 1067710,43

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 38 599 230,12 59358885,26
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Ehtiyatlar
Debitor borcları: 8 847 934,01 5365456,45
birbaşa sığorta üzrə
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 3 289 846,36 2973257,39
- təkrarsığortaçı üzrə
- təkrarsığortalı üzrə 3 289 846,36 2973257,39
asılı təşkilatlar üzrə
büdcə üzrə 973 914,85 0
iddia tələbləri üzrə 1 455 243,44 1455243,44
işçi heyəti üzrə 
sığortalılara verilən borclar üzrə
               sair debitorlar 3 128 929,36 936955,62
Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 17 786 039,26 19154235,44
kassa 1 138,39 4046,55
hesablaşma hesabı 2 517 278,60 12971844,29
valyuta hesabı 508 731,51 1071339,13
depozit hesablar 14 750 500,00 5100000
sair pul vəsaitləri 8 390,76 7005,47
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 30 884 691,57 27895725,98
dövlət qiymətli kağızları 30 884 691,57 27895725,98
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların 
payı:

6 048 642,63 6427730,07

həyat sığortası sahəsi üzrə 612 783,65 714453,54
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 5 435 858,98 5713276,53
Sair qısamüddətli aktivlər: 0,00 0
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
verilmiş  avanslar
təhtəl hesablar
Sair aktivlər 40,00 40

Cəmi qısamüddətli aktivlər 63 567 347,47 58843187,94
CƏMİ AKTİVLƏR 102 166 577,59 118202073,20

 

  

II hissə
Məsləhət bəzəyi alıcılara malın 
keyfiyyəti, konstruktiv xüsu-
siyyətləri, onun mövcud dəbə 
uyğunluğu və s. ilə əlaqədar 
suallara müstəqil cavab tapmaq 
imkanı verir. Bu məqsədlə eyni 
əşyaları müxtəlif variantlarda: 
qablaşma halında və onsuz, yı-
ğılmış və sökülmüş, yerbəyer 
edilmiş və ya sahmana salınmış 
şəkildə, yanaşı mallarla dəst ha-
lında nümayiş etdirmək lazım-
dır. Texniki cəhətdən mürəkkəb 
məmulatların (radio və elektrik 
mallarının, foto və mədəni mal-
ların) bu cür nümayiş etdirilmə-
si daha vacibdir. Belə bəzədilmə 
sayəsində alıcıların özləri malla-
rın xüsusiyyətləri ilə tanış olur-
lar, izahat və sorğularla alıcılara 
daha az müraciət edirlər. 
Özünəxidmət mağazalarında 
reklam bəzəyi xüsusi guşələrdə 
yerləşən malların bədii cəhət-
dən tərtib olunmuş ekspozisiyası 
deməkdir. Bəzən belə ekspozisiya 
divar oyuqlarında (baxçalarda), 
nümayiş sütunlarında yerləşdirilir 
və ya mağazaların vestibüllərində, 
keçidlərdə divar kənarındakı mə-
kanı tuturlar. 
Mağazadaxili reklam ekspozisi-
yasının qarşısında duran vəzifə-
lərdən asılı olaraq, o, tematik, 
süjet və xüsusi növlərdə ola bilər. 
Belə mağazadaxili ekspozisiyalar 
ticarət zalının ümumi tərtibatı ilə 
üzvi surətdə qovuşur və onlara 
xüsusi cəlbedicilik verir. 
Reklam ekspozisiyasının təşkil 
edilməsi zamanı malların yer-
ləşdirilməsinin bəzi xüsusiyyət-
lərini nəzərə almaq lazımdır. 
Alıcını maraqlandıran əsas mal-
lar nəzəri cəlb edən bəzək tələb 
etmir. Digər kateqoriyadan olan 
malların (impulsiv, yəni qey-
ri-iradi alqıların) yerləşdirilmə-
si nəzəri cəlb edən, parlaq açıq 
rəngli olmalıdır, onları mağaza-
nın girişindən bir qədər aralıda 
və alıcıların diqqətini daha çox 
cəlb edən yerlərdə, eləcə də pil-
ləkənlərdə və kassalarda yerləş-
dirmək lazımdır. 
Parçalar, ayaqqabı, geyim, baş 
geyimləri kimi malların mağa-
zada nümayiş etdirilməsi bir 
sıra xüsusiyyətlərə malikdir. 

Parçaların reklamı zamanı, 
məsələn, tikiş məmulatlarının 
bəzi növlərinin xüsusiyyətləri 
haqqında alıcılarda təsəvvür ya-
ratmaq vacibdir. Burada bir çox 
məsələlər dekoratorun fantazi-
yasından asılıdır. 
Manekenlər üzərində parçala-
rın göstərilməsi xeyli səmərə 
verir. Bu və ya digər parçaların 
xüsusiyyətləri (malın keyfiyyəti 
və istehlak xassələri) haqqında 
məlumatlardan savayı, çap rek-
lamında aşağıdakılar haqqında 
məlumat vermək lazımdır:
- müəyyən satış yerlərində parçala-
rın mal qruplarının yerləşdirilməsi;
- parçaların keyfiyyətinin, onların 
təyinatının yuyulma və ya tənzim-
lənmə metodunun təsvir dilməsi;
- parçaların alqısı ilə əlaqədar əlavə 
xidmətlərin (yarımfabrikatların bi-
çilib kəsilməsi, satışı və s.) növləri. 
Mağazalarda reklam göstəri-
ciləri:
Göstəricilər mağazanın ticarət 
zalında “tənzimləyici” rolunu oy-
namaqla yanaşı, həm də reklam 
rolunu oynayır. Onlar alıcılara 
yaxşı tanış olan malları xatırla-
dır, yeni mallara onların diqqəti-
ni cəlb edir. Göstəricilər müxtəlif 
növ tablolar, ox işarələri, sxemlər, 
piktoqramlar ola bilər ki, onlar 
alıcıları əmtəə şöbələrinə və böl-
mələrinə istiqamətləndirməyə, 
ehtiyacı olan malı tez tapmağa 
kömək edir. 
Göstəricilərin hazırlandığı kons-
truksiya, forma və ölçülər, ma-
teriallar, eləcə də onların tərtib 
edilməsi xarakteri ən müxtəlif 
formalarda ola bilər. Bütün bun-
lar göstəricinin özünün təyinatı 
və məzmunu, onun yerləşməsi, 
mağazanın ticarət zalının ümumi 
tərtib edilmə üslubu ilə müəyyən 
olunur. Gəstəricilər rəssamlar 
tərəfindən boyaların, rənglərin və 
ya ağacdan, penoplastdan, poro-
londan və digər materiallardan 
olan üstdən çəkilmiş (yapışdı-
rılmış) hərflərin köməyilə şüşə, 
faner, karton üzərində yerinə ye-
tirilir. Əksər hallarda göstəricilər 
düzbucaqlı – 1:2 və 1:3 nisbətində 
hazırlanır. Reklam göstəriciləri 
trapesiya, dairə, oval formasında 
yerinə yetirilə bilər. 
Konstruksiyasına görə göstəri-

cilər müstəvi və həcmli növlərə 
bölünür. Müstəvi göstəricilər 
lövhəciklər şəklində yerinə ye-
tirilir. Onların materialı kimi 
ağacdan, kartondan, fanerdən, 
plastik kütlədən, üzvi və silikat 
şüşədən, penoplastdan, metal-
dan və s. istifadə olunur. Müstəvi 
göstəricilər birtərəfli və ikitərəfli 
şəkildə ola bilər. Xətti və bok-
sşəkilli planlaşdırma ilə geniş 
ticarət zallarında bir neçə eyni 
müstəvi göstəricilərini digərinin 
küncü altında yerləşdirmək olar. 
Nəticədə, məsələn sütun üzərin-
də çoxtərəfli (çoxüzlü) göstəri-
ci yaranır. Müstəvi göstəriciləri 
bəzən bir-birinə elə birləşdirilir, 
yaxud bəndlənirlər ki, ticarət za-
lının tavanına asılan üçtərəfli və 
ya dördtərəfli göstərici alınır. İri 
mağazalarda həcmli göstəricilər-
dən istifadə olunur. Onlar düz-
bucaqlı qutu təəssüratı yaradır. 
Göstəriciləri ticarət zallarının 
divarlarında, pilləkənlərdə yer-
ləşdirirlər, mal ilə bilavasitə ava-
danlığa və ya piştaxtaya bərkidir-
lər, stendlər və şüşə şkaf üzərində 
tavana, eləcə də mağazaya və ya 
seksiyaya giriş zamanı asırlar. 
Göstərici mağazanın mal şöbələ-
rinin və bölmələrinin sxemi kimi 
təqdim oluna bilər. Onun üzərin-
də şöbənin, bölmənin adı yazılır. 
Yazı şəkillərlə (şöbədə, bölmədə 
satılan məmulatın silueti) tamam-
lana, göstərici üzərində şəkil isə 
rəmzi işarə (piktoqramlar) şəklin-
də yerinə yetirilə bilər. 
Piktoqramlar hər bir ayrıca qrup 
üçün xarakterik olan malların 
üslublaşdırılmış təsviridir. Belə 
bir rəmz alıcılarda müəyyən ma-
lın alınmasında tələbat doğura 
bilər.Göstəricilər ticarət zalının 
hər hansı bir nöqtəsindən yaxşı 
görünsün deyə kifayət qədər iri 
və ifadəli olmalıdır. Uzaqdan 
görünən iri hərflər müvafiq mal 
şöbələri haqqında ən yaxşı infor-
masiya vasitəsidir. Göstəricilər 
elə yerdə olmalıdır ki, informasi-
ya alıcının bilavasitə mala yaxın-
laşmasına qədər qəbul olunsun. 

(davamı gələn sayımızda)

F.M.Qarayev, 
BDU-nun dosenti 
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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

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə ölkədə aparılan genişmiqyaslı isla-
hatlar sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində 
keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə 
keçidin təməlini qoymuşdur. Əsas hə-
dəfi iqtisadi səmərəlilik, sosial ədalət-
lilik və ekoloji təhlükəsizlik olan bu 
mərhələdə milli iqtisadiyyatın rəqabət 
qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi və 
dünya təsərrüfat sis teminə səmərəli 
inteqrasiya mə sə lələri əsas amillər-
dəndir.
Bu baxımdan ölkədə sahibkarlı ğın 
inkişafı məqsədilə biznes mühitinin 
daim yaxşılaşdırılması, qanunverici-
lik bazasının təkmilləşdirilməsi, yerli 
və xarici investisiyaların, müasir tex-
nologiyaların, idarəetmə təcrübəsinin 
cəlb edilməsi və bu yolla yüksək key-
fiyyətli, rəqabətqabiliyyətli məhsulla-
rın istehsalı Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin müəyyən etdiyi iqtisadi 
inkişaf strategiyasının əsas prioritet-
lərindəndir. Sahibkarlığa dövlət hi-
mayəsinin sistemli şəkildə həyata ke-
çirilməsi, sahibkarlara dövlət dəstəyi 
tədbirlərinin səmərəsinin yüksəldil-
məsi bu sahədə mühüm nailiyyətlərin 
əldə edilməsinə şərait yaratmışdır. 
Dövlət-sahibkar münasibətləri inki-
şaf etdirilmiş, sahibkarlığın dövlət 
tənzimlənməsi sisteminin təkmilləş-

dirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli 
addımlar atılmışdır. Sahibkarlığın 
inkişafı sahəsində qəbul edilmiş nor-
mativ-hüquqi sənədlər, sahibkarlığa 
dövlət maliyyə mexanizminin daha da 
təkmilləşdirilməsi sahibkarlıq fəaliy-
yətinin genişləndirilməsinə, xüsusilə 
də regionlarda yeni sahibkarlıq sub-
yektlərinin fəaliyyətə başlamasına tə-
kan vermişdir. 
Xüsusilə, son dövrlərdə ölkəmizdə 
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı-
na böyük önəm verilməsi və əsaslı 
şəkildə dəstək göstərilməsi, sahi-
bkarların daha səmərəli və şəffaf 
işləmələri üçün bütün zəruri şəra-
itin yaradılması təbii olaraq sahi-
bkarlığın inkişafına da əsaslı təsir 
göstərmişdir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, sahibkarlığın inkişafı sahəsində 
əsas məsələlərdən olan maliyyələş-
mə kanalının mövcudluğuna xü-
susilə böyük ehtiyac var. Bu səbəb-
dən də Kapital Bank sahibkarların 
maliyyələşməsi istiqamətində yeni 
məhsullar təqdim edir, həmçinin 
bir sıra aksiya və kampaniyalar 
həyata keçirir. Kapital Bank-ın təq-
dim etdiyi belə məhsullar, mövcud 
şərtlər və yeniliklər barədə daha 
ətraflı məlumat əldə etmək məqsə-
dilə Bankın Baş Korporativ Satış 
inzibatçısı Fərid Hidayətzadə ilə 
müsahibəni sizə təqdim edirik. 
- Fərid müəllim, Kapital Bank-ın 
yeni təqdim etdiyi Ticarət əmə-
liyyatlarının maliyyələşdirilməsi 
məhsulları nələri əhatə edir və 
kimlər üçün nəzərdə tutulub?
- Əvvəlcə onu qeyd edim ki, Ti-
carət əməliyyatlarının maliyyələş-
dirilməsi – faktorinq, satışın ma-
liyyələşdirilməsi və təchizat öncəsi 
maliyyələşdirmə olmaqla üç məh-
suldan ibarətdir. Bu məhsullardan 
hüquqi şəxs və fərdi sahibkarlar 
rahatlıqla istifadə edə bilərlər. Xü-
susən də, əsas hədəfimiz olan kiçik 
və orta sahibkarlıqla (KOS) məş-

ğul olan müştəriləri nəzərə alaraq, 
bu məhsullar üzrə bazara əlverişli 
şərtlər təqdim edirik.
Biz geridə qoyduğumuz 2018-ci il 
ərzində ilkin faktorinq məhsulunu 
test etdik. Nəticələrin uğurlu alındı-
ğını və bu növ məhsullara bazarda 
yetərincə tələbat olduğunu nəzərə 
alaraq, kütləvi satışlara start verdik.
- Az öncə qeyd etdiyiniz, fakto-
rinq, satışın maliyyələşdirilməsi 
və təchizat öncəsi maliyyələşdir-
mə məhsullarının mahiyyəti və 
üstünlükləri nələrdən ibarətdir?
- Öncə onu qeyd etmək istərdim ki, 
bu məhsullar müştərilərə dövriyyə 
vəsaitlərindən rahat və sürətli istifa-
də imkanı verir. Beləki, faktorinq və 
satışın maliyyələşdirilməsi məhsul-
larından istifadə zamanı satıcı sat-
dığı malın dəyərinin alıcı tərəfindən 
ödənilməsini gözləmədən, etdiyi 
satış dəyərinin 90%-ə qədərini Kapi-
tal Bank tərəfindən dərhal əldə edə 
bilir. Təchizat öncəsi maliyyələşdir-
mə məhsulundan istifadə zamanı 
isə satıcı alıcı ilə bağladığı müqavilə 
və ya ondan qəbul etdiyi alış sifarişi 
əsasında Kapital Bank-a müraciət 
etməklə, təchiz ediləcək mallar və 
ya görüləcək işlər üzrə öncədən 
maliyyələşmə əldə edə bilir.
Ticarət əməliyyatlarının maliyyələş-
dirilməsi məhsullarının üstünlüklə-
rinə gəldikdə isə, əsas olaraq girov 
tələbinin olmadığını qeyd etmək 
olar. Bundan başqa, satıcı biznesini 
davam etdirmək üçün satış dəyə-
rinin 90%-ə qədərini Kapital Bank-
dan əvvəlcədən alıb, rəqabətə daha 
davamlı məhsullar təklif etmək 
imkanına malik olur. Həmçinin, 
bu məhsulun alıcıdan avans tələb 
etməməsi, məzənnə dəyişikliyi, inf-
lyasiya və likvidlik risklərinin olma-
ması kimi üstünlükləri də vardır. 
Daha anlaşıqlı olması üçün bir 
neçə sadə nümunə üzərindən da-
vam etmək istərdim. Misal üçün, 

sahibkar 10000 manatlıq satış edib. 
Amma müştəri ilə malın dəyərinin 
90 gün sonra ödənilməsini haqqın-
da razılıq var. Bu halda sahibkar 
bu satışı təsdiq edən sənədlərlə 
Kapital Bank-a müraciət edərək, 
faktorinq və ya satışın maliyyələş-
dirilməsi məhsullarından istifadə 
edə bilər. Nəticədə, o, 90 gün göz-
ləmədən 10000 manatın 90%-ə qə-
dərini, yəni 9000 manatını dərhal 
alacaq. Qalan hissəni isə alıcı, ödə-
nişi edən zaman əldə edəcək.
Yaxud təsəvvür edin ki, sahibkar 
çox önəmli bir müştəridən dəyəri 
50000 manat olan sifariş qəbul edib. 
Amma həmin sifarişi icra etmək 
üçün hazırda kifayət qədər vəsaiti 
yoxdur. Bu zaman sahibkar, bu sifa-
rişi təsdiq edən sənədlərlə birgə Ka-
pital Bank-a müraciət edib, təchizat 
öncəsi maliyyələşdirmə məhsulunu 
götürə bilər. Sifariş dəyərinin 90%-ə 
qədərini, yəni 45000 manatını ön-
cədən əldə edib, sifarişi rahatlıqla 
icra etmək olar. Alıcı isə öz növ-
bəsində əvvəlcədən avans ödənişi 
etmədən, sifariş icra olunduqdan 
sonra onun tam dəyərini ödəyir.
- Bəs, nəyə görə müştərilər onla-
ra daha yaxşı məlum olan biznes 
kreditindən deyil, bu məhsullar-
dan istifadə etməlidirlər?
- Təbii ki, müştərilər biznes kredit-
lərindən də istifadə edə bilərlər. 
Lakin bu zaman kredit rəsmiləş-
dirilməsi üçün müştəri haqqında 
daha çox məlumat və daha çox 
sənəd tələb olunur. Maliyyə və-
ziyyətinin qiymətlənidirilməsi ilə 
birgə kreditin rəsmiləşdirilməsi 
prosesi bir qədər vaxt aparır. Vaxt 
isə, bildiyimiz kimi, biznesdə ən 
dəyərli resursdur. Bunlarla yanaşı, 
girov tələbinin olmaması məhsula 
əlavə üstünlük qazandırır.
- Ümumiyyətlə, Ticarət əməliyyat-
larının maliyyələşdirilməsi məh-
sullarını hansı müştərilər üçün 

daha münasib hesab edirsiniz?
- Bu məhsulları daha çox KOS seq-
mentinə aid müştərilər üçün mü-
nasib hesab edirəm. Çünki KOS 
seqmentində olan müştərilər üçün 
çeviklik və yeni etibarlı ticarət part-
nyorlarının tapılması əsas amillər-
dəndir. Bu maliyyələşmə alətləri 
də müştərilərimizə çevikliyi və 
etibarlı ticarət əlaqələri qurmağı 
təmin edə bilir. Eyni zamanda, nis-
bətən kiçik bizneslər üçün maliyyə 
resursu axtaran zaman əsas prob-
lemlərdən biri olan girov tələbi Ti-
carət əməliyyatlarının maliyyələş-
dirilməsi məhsullarında yoxdur.
- Bu məhsullar üzrə Kapital Bank 
olaraq müştərilərdən olan göz-
ləntiləriniz nələrdən ibarətdir?
- Ticarət əməliyyatlarının maliy-
yələşdirilməsi məhsullarının tətbiq 
edilməsi müştərilərin rəsmi şəkildə 
apardıqları əməliyyatlar üzrə müm-
kündür. Bunun üçün müştərilərdən 
olan gözləntilərimizdən biri şəffaf 
mühasibatlıq sistemlərinə malik ol-
maları və onu səmərəli şəkildə tət-
biq etmələridir. Şəffaf mühasibatlıq 
sisteminin mövcudluğu müştərilə-
rimiz üçün bu məhsulları daha əl-
çatan edəcək. Eyni zamanda, ölkə-
mizin vergi sistemində aparılan 
islahatlar sahibkarların şəffaf mü-
hasibatlığa keçməyini təşviq edəcək 
və ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatına 
müsbət töhfə verəcək. 
- Ölkədə son dövrlərdə prioritet 
olaraq önə çıxan KOS seqmen-
ti üzrə Kapital Bank daha hansı 
məhsulları təklif edir?

- Kapital Bank kiçik və orta sahib-
karlığın inkişafına və maliyyələş-
məsinə böyük önəm verir. Artıq 
KOS seqmentinə aid müştərilərə 
daha keyfiyyətli bank xidmətlə-
rinin göstərilməsi üçün Kapital 
Bank-ın bir sıra filiallarında xüsusi 
mərkəzlər yaradılıb. Bundan əlavə, 
KOS müştərilərinə hesablaşma 
və xəzinə xidmətləri, məsafədən 
bankçılıq, biznes krediti, əmək-
haqqı layihələri, biznes kartlar, in-
kassasiya və sənədli əməliyyatlar 
hesab edilən – qarantiya və akkre-
ditivlər üzrə xidmətlər də sərfəli 
şərtlərə təqdim olunmaqdadır.
Onu da qeyd edim ki, 2019-cu ilin 
fevral və mart ayları ərzində Ka-
pital Bank-la yeni əməkdaşlıq et-
məyə başlayan sahibkarlar üçün 
aksiyamız var. Şərtlərə görə, fili-
allarımıza müraciət edən sahib-
karlara hesabın açılması, sahibkar 
kartının verilməsi, həmçinin POS 
terminal quraşdırılması tam ola-
raq pulsuz həyata keçirilir. Üstə-
lik, bizə müraciət edən hər 100-cü 
sahibkara 100 manat məbləğində 
hədiyyə kuponu da verilir. 
Son olaraq onu da qeyd edim ki, 
yaxın zamanlarda Biznes Overd-
raft məhsulunun da kütləvi satışı-
na başlayacağıq. Bu məhsul isə öz 
növbəsində müştərilərimizə apar-
maq istədikləri əməliyyat üzrə he-
sablarında kifayət qədər məbləğ 
olmadıqda belə, ödənişləri həyata 
keçirməyi mümkün edəcək.

Mətanət Hüseynova

Martın 6-da Bakıda “İqtisadiyya-
tın şaxələndirilməsi - özəl sekto-
run rolu üzrə yüksək səviyyəli Fo-
rum” keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, forum-
da çıxış edən Baş nazirin müavini 
Əli Əhmədov Azərbaycanda apa-
rılan iqtisadi islahatlar, iqtisadiyya-
tın şaxələndirilməsi istiqamətində 
görülən işlərdən danışıb. Bildirib 
ki, keçən il Azərbaycan iqtisadiy-
yatında 1,4 dəfə artım qeydə alınıb. 
Qeyri-neft sektorunda 2 faizdən 
çox, kənd təsərrüfatında isə 3 faiz-
dən artıq iqtisadi artım Azərbay-
canda iqtisadiyyatın şaxələndiril-
məsi, aparılan islahatların nəticəsi 
kimi qiymətləndirilir.
Baş nazirin müavini qeyd edib ki, 
hər il Azərbaycanın əmək bazarı-
na 100 min işçi qüvvəsi daxil olur. 
Bir neçə il sonra isə 120 minədək 
işçi qüvvəsi daxil olacaq. Bu, iqtisa-
diyyatın şaxələndirilməsi istiqamə-
tində kiçik və orta sahibkarlığın in-
kişafı nəticəsində baş verəcək.
Ə.Əhmədov Dünya Bankının “Do-
ing Business” hesabatında Azər-
baycanın mövqeyinin daha da 
yaxşılaşdırılması istiqamətində 
görülən işlərdən danışıb və “Doing 
Business 2019” hesabatında Azər-
baycanın 32 pillə irəliləyərək 190 
ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaş-
dığını və 10 ən islahatçı ölkə sırası-
na daxil edildiyini vurğulayıb.
İqtisadiyyat nazirinin müavini 
Sevinc Həsənova Azərbaycanın 
əməkdaşlıq etdiyi beynəlxalq təş-
kilatlar sırasında Dünya Bankının 
xüsusi yeri olduğunu deyib. Bil-
dirib ki, indiyədək Azərbaycanda 

həyata keçirilən layihələrə Dünya 
Bankından 4 milyard dollardan 
çox vəsait cəlb olunub. 1990-cı il-
dən bu vaxtadək Dünya Bankı ilə 
50-dən çox layihə icra edilib.
Dünya Bankının Cənubi Qafqaz 
üzrə regional direktoru xanım 
Mersi Tembon Azərbaycanda apa-
rılan iqtisadi islahatların Dünya 
Bankı tərəfindən dəstəkləndiyi-
ni, ölkə rəhbərliyinin uğurlu so-
sial-iqtisadi siyasəti nəticəsində 
əldə olunan nailiyyətlərin yüksək 
qiymətləndirildiyini və Azərbay-
canın digər ölkələr üçün örnək ol-
duğunu qeyd edib.
M.Tembon ölkəmizdə həssas 
qrupların rifah halının yaxşılaşdı-
rılması sahəsində atılan addımla-
rın təqdirəlayiq olduğunu deyib. 
O, Azərbaycanda sosial sahədə 
həyata keçirilən köklü islahatla-
rı yüksək qiymətləndirdiklərini, 
ölkəmizdə əmək, məşğulluq, sosi-
al müdafiə sahəsində aparılan is-
lahatların mühüm əhəmiyyət kəsb 
etdiyini, bu islahatlar prosesində 
Dünya Bankı ilə birgə işlərin gələ-
cəkdə də uğurla davam edəcəyinə 
əminliyini bildirib.
“Rəqəmsal ödənişlərin artırılması 
və nağdsız cəmiyyətə gedən yol” 
mövzusunda təqdimatla çıxış edən 
Mərkəzi Bankın ödəniş sistemləri 
və hesablaşmalar departamentinin 
direktoru Kəmalə Qurbanovanın 
sözlərinə görə, qarşıdakı 5 ildə Azər-
baycanda nağdsız ödənişlərin 52 
milyard manatadək artacağı nəzərdə 
tutulur. O qeyd edib ki, eyni zaman-
da, nağd iqtisadiyyatın çəkisinin 34 
faiz azaldılması planlaşdırılır. 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) sədri Orxan 
Məmmədov agentliyin fəaliyyəti, 
görülən işlər barədə məlumatlandırı-
cı təqdimat edərək bildirib ki, “KOB 
Dostu” şəbəkəsinin, sahibkarların 
dövlət xidmətlərinə rahat çıxışının 
təmin edilməsi, KOBİA-nın çoxsay-
lı dəstəklərinin, biznesdən-biznesə 
xidmətlərin vahid məkanda təşkili 
ilə bağlı KOB evlərinin təşkili is-
tiqamətində aktiv iş aparılır.
“Hazırda 12 “KOB dostu” fəa-
liyyət göstərir, bu il Bakıda ilk 
KOB evi fəaliyyətə başlayacaq. 
Agentliyin fəaliyyətinin mühüm 
istiqamətlərindən biri də müvafiq 
sahədə qanunvericilik bazasının 
təkmilləşdirilməsi və bu proses-
də KOBİA olaraq KOB maraqları 
baxımından çıxış etməkdir. 
“Kiçik və orta sahibkarlığın inki-
şafı haqqında” qanun layihəsi ha-
zırlanıb, Vergi Məcəlləsinə KOB-
lar üçün bir sıra yeni güzəştləri 
nəzərdə tutan dəyişikliklər edilib, 
KOB-ların müəyyənləşdirilməsi 
üçün yeni meyarlar təsdiqlənib, 
kommunal xidmətlərə qoşulma 
prosedurları sadələşdirilib”, - 
deyə O.Məmmədov vurğulayıb.
Sonra Dünya Bankının nümayən-
dələri dünya iqtisadiy yatının bəzi 
sahələri və bu sahələrdə Azərbay-
canın tutduğu mövqe barədə təqdi-
matlarla çıxış ediblər.
Forum öz işini panel iclasla da-
vam etdirib. İclasda Azərbaycan 
Mərkəzi Bankının sədri Elman 
Rüstəmov Dünya Bankı ilə uzun 
illər ərzində həyata keçirilən 
səmərəli əməkdaşlıq məsələləri-

ni önə çəkərək bildirib ki, Dünya 
bankı 25 ildən artıq müddətdə 
ölkəmizdə iqtisadi islahatların 
uğurla aparılmasına, xüsusilə in-
frastruktur quruculuğu, aqrar in-
kişaf və inzibati idarəetmənin tək-
milləşməsinə mühüm töhfə verib.
E.Rüstəmov dayanıqlı iqtisadi ar-
tıma nail olmaqda makroqitisadi 
sabitliyin rolu, bütövlükdə makro-
iqtisadi siyasətdə son meyillər, 
xüsusilə də pul siyasəti sahəsində 
islahatlara toxunaraq qeyd edib ki, 
ötən dörddəbir əsrə yaxın bir dövr-
də Azərbaycanda dövlət və iqtisadi 
quruculuq sahəsində görülmüş iş-
lər, yaradılmış milli potensial onu 
deməyə əsas verir ki, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
yeni strateji dövrün çağırışlarına 
da layiqli cavab veriləcək.
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi 
naziri Sahil Babayev Azərbaycan-
da qeyri-formal məşğulluqla mü-
barizənin müsbət nəticələri barə-
də məlumat verib.
“Bu ilin yanvar-fevral aylarında 
əmək müqavilələrinin sayı 53 min 
artıb. 
Qeyri-formal məşğulluqla müba-
rizə tədbirləri və görülən çoxşaxə-
li işlər nəticəsində ötən il əmək 
müqavilələrinin sayı 90 mini ötüb. 
Bu ilin ilk iki ayında isə əmək 
müqavilələrinin sayı 53 min artıb. 
Bu müqavilələrin 13 mini dövlət, 
40 mini isə özəl sektorun payına 
düşür”, - deyə nazir vurğulayıb.
İqtisadiyyat nazirinin müavini Ni-
yazi Səfərov isə ölkə iqtisadiyyatı-
nın davamlı və dayanıqlı inkişafı, 
rəqabətqabiliyyətliliyin artırılma-

sı, dərin iqtisadi şaxələndirmə, 
sənayeləşmənin genişləndirilməsi, 
sahibkarlığın inkişafı, bunun üçün 
institusional dəstək mexanizmləri-
nin təkmilləşdirilməsi və genişlən-
dirilməsi, Azərbaycan iqtisadiyya-
tının ixrac potensialının artırılması, 
sənaye sahəsində məşğulluğun ge-
nişləndirilməsi barədə gələcəkdə 
görüləcək işləri qeyd edib.
Azərbaycanda yaradılan sənaye 
məhəllələri və sənaye parkları barə-
də məlumat verən N.Səfərov deyib 
ki, Azərbaycanda 5 sənaye parkı, 4 
sənaye məhəlləsi var. Təkcə Sumqa-
yıt Kimya Sənaye Parkına 3 milyard 
dollar həcmində investisiya yatırılıb 
və burada yerləşən müəssisələrdə 6 
minədək insan çalışır.
Forumda iqtisadiyyatın şaxələn-
dirilməsi, əsasən də özəl sektorun 
bu prosesdəki rolu barədə müza-
kirələr aparılıb.
İclasa yekun vuran Milli Məclisin 

İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkar-
lıq  komitəsinin sədri Ziyad Səmə-
dzadə məsələ ilə bağlı qeyd edib 
ki, Dünya Bankı ilə əməkdaşlığın 
kifayət qədər səmərəli nəticələri 
var. Son 25 ildə  Dünya Bankı Azər-
baycan iqtisadiyyatının müxtəlif 
sahələrinə xeyli miqdarda - 4,5 mil-
yard dollara qədər vəsait qoymuş, 
yeni iqtisadi sistemin qurulmasına 
əhəmiyyətli dəstək göstərmişdir. 
Müstəqilliyin ilk dövründə iqtisadi 
potensialı xeyli zəif, maliyyə im-
kanları olmayan ölkəmiz  bu gün 
artıq borc alan ölkədən borc verən, 
dinamik və keyfiyyətli inkişaf edən 
bir ölkəyə çevrilmişdir.
İnkişafın Azərbaycan modelinin, 
müstəqil iqtisadi siyasətin uğurla 
reallaşması dövlətimizin iqtisadi 
qüdrətini, onun beynəlxalq aləm-
də nüfuzunun artmasını təmin 
etmiş, gələcək keyfiyyətli  tərəqqi 
üçün möhkəm əsaslar yaratmışdır.  

Bizim sahibkarlarımız böyük imkanlara malikdirlər. Sa-
hibkarların sosial məsuliyyəti də yüksək səviyyədə ol-
malıdır. Bu şəraiti onlar üçün biz yaratmışıq. Çünki indi 
Azərbaycanda sabitlik, sürətli inkişaf olmasaydı, bizim 
sahibkarlar bu qədər inkişaf edə bilməzdilər. Eyni zaman-
da, dövlət onlara güzəştli şərtlərlə kreditlər verir, onların 
məsələləri həll olunur. Mən sahibkarlarla dəfələrlə görüş-
müşəm. Hər il bir neçə dəfə görüşürəm və tam dəstək göstə-
rilir. Onlar da öz növbəsində sosial məsuliyyəti dərk etmə-
lidirlər.  

İlham Əliyev
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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

Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun 
inkişafı fonunda kənd təsərrüfatı 
sahələri arasında qədim ənənələrə 
malik olan ipəkçiliyin inkişafı xü-
susi yer tutur. 1500 illik tarixə ma-
lik ipəkçilik bu gün Azərbaycanda 
inkişaf edən sahələrdən biridir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, SSRİ 
dağıldıqdan sonra müttəfiq res-
publikalar arasında iqtisadi mü-
nasibətlərin pozulması ipəkçiliyə 
marağın azalmasına və nəticədə 
bu sahənin tənəzzülə uğrama-
sına gətirib çıxardı. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin ölkədə baramaçılığın və 
ipəkçiliyin inkişafına göstərdiyi 
yüksək diqqət və qayğı nəticəsin-
də hazırda bu sahə yenidən inki-
şaf etməyə başlayıb. 
Prezident İlham Əliyev Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ilin doqquz 
ayının sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran və-
zifələrə həsr olunan iclasında de-
mişdi: “Baramaçılıqda, ümumiy-
yətlə, vəziyyət, bəlkə ən acınacaqlı 
idi. Biz, demək olar ki, bu sahəni 
tamamilə itirmişdik. 2015-ci ildə 
məlumat verildi ki, cəmi 236 ki-
loqram barama istehsal olunub və 
baramaçılar heç bilmirdilər ki, onu 
hara versinlər. Bütün bir zəncir 
sistemi yaratdıq - həm stimullaş-
dırma, həm maarifləndirmə, həm 
tinglərin gətirilməsi, indi Qaxda 
barama mərkəzinin yaradılması. 
Bütün bu işlər gözəl nəticə verir 
və bu il 500 tondan çox barama tə-
darük edilib. Əgər keçən il 10 min 
insan bu işlərə cəlb olunubsa, 2016-
cı ildə 3 min, bu il 22 min insan. 
Beləliklə, bu insanlar 30-40 günə 
o qədər də böyük əziyyət çəkmə-
dən yaxşı pul qazanır və Şəki ipək 
kombinatı da daha böyük həcmlə 

işləyir. Orada da yüzlərlə iş yeri 
yaradılıb. Əlbəttə ki, biz Şəki ipək 
kombinatının modernləşdirilməsi 
ilə məşğuluq. Həm iş yerlərinin ar-
tırılması, həm ixrac imkanlarının 
genişləndirilməsi istiqamətində iş-
lər aparılacaq”.

Azərbaycanda ipəkçiliyin 
qədim tarixi 

Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqat-
lara görə, Azərbaycanda ipəyin 
2000 ildən çox tarixi var və bu, 
Böyük İpək Yolunun yaranma-
sı ilə sıx bağlıdır. Əsrlər boyunca 
Odlar Yurdu Azərbaycan dünya-
nın ipəkçilik mərkəzlərindən biri 
hesab olunurdu. Mütəxəssislərin 
fikrincə, hələ V-VI əsrlərdə Mingə-
çevirdə qızılı işləmələrlə ipək baş 
örtükləri dəbdə olub. 
Tədqiqatçıların bildirdiklərinə 
görə, XI əsrin 70-ci illərində Şa-
maxı şəhərində olmuş İtaliya 
səyyahı Kontarini yazırdı ki, bu 
şəhərdə yüksək keyfiyyətli ipək 
parçalar hazırlanır. Həmin dövr-
lərdə Şamaxıdan Rusiyaya, İraqa, 
Suriyaya və başqa ölkələrə ipək 
aparılırdı.
Hələ XIII əsrdə italiyalı səyyah 
Marko Polo Şamaxı və Bərdədə 
toxunan ipək yaylıqların gözəlliyi-
ni təsvir edirdi. XVII əsrdə Azər-
baycana gəlmiş holland səyyahı 
Y.Streys yazırdı ki, Şamaxı baza-
rında “xəz, gümüş və qızıl işləməli 
ipək yaylıqlar satılır…”. 
XVI-XVII əsrlərdə isə Şirvan ipək 
istehsalına görə Yaxın Şərqdə öz 
üstünlüyünü saxlaya bilmişdi. Şir-
van ipəyinin xeyli hissəsi Asiya və 
Avropanın bir çox ölkələrinə gön-
dərilirdi. 
XVII əsrdə I Pyotr Xəzər boyu 
əyalətlərə yürüşə hazırlaşarkən 
əsasən ipəkçilik rayonlarını ələ ke-

çirməyi nəzərdə tutmuşdu. O, bu 
torpaqları ələ keçirdikdən sonra 
topladığı xam ipəyi Qərbi Avropa 
ölkələrinə, o cümlədən İngiltərəyə, 
Hollandiyaya, Fransaya, Polşaya 
ixrac etmək niyyətində idi. O döv-
rün arxiv sənədlərində 1724-cü 
ildə rus tacirlərinin Təbrizdən və 
Şamaxıdan Həştərxana mal apar-
maları haqqında məlumatlara rast 
gəlmək olur. 
Tədqiqatlar göstərir ki, Şəkidə 
ipəkçiliyin tarixi miladdan əvvəlki 
dövrlərə təsadüf edir. Şəki uzun il-
lər Azərbaycanda, eləcə də Qafqaz-
da ipəkçiliyin mərkəzi olub. XIX 
əsrdə dünyada ən böyük ipəksarı-
ma fabriki məhz Şəkidə fəaliyyət 
göstərib. Şəki ipəyi nəinki Azər-
baycanda, həmçinin Şərq ölkələrin-
də, Avropada, Rusiyada da tanınır 
və yüksək qiymətləndirilirdi. 
Fransanın Lion şəhərinin Sent-Et-
yen şirkəti Şəki ipəyinin daimi alı-
cılarından idi. XIX əsrin əvvəllə-
rində Şəkini ipəkçilikdə qazandığı 
uğurlarına görə “Qafqazın Lionu” 
adlandırırdılar.

İpəkçiliyin inkişafında dönüş
Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişa-
fında əsaslı dönüş ötən əsrin 70-ci 
illərinə təsadüf edir. Bu dövrdə 
Azərbaycanda ipəkçilik yenidən 
inkişaf etmiş, ildə 7800 ton yaş 
barama məhsulu hasil edilmişdir. 
Nazirlər Soveti Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə “Azərbaycan Res-
publikasında ipəkçiliyin gələcək 
inkişafına dair tədbirlər haqqın-
da” 1971-ci il 3 mart tarixli qərar 
qəbul etmişdi. Bu qərar bara-
maçılığın və ipəkçiliyin inkişafı-
na böyük təkan verməklə, onun 
maddi-texniki bazasını, sənaye 
potensialını genişləndirmiş və 
nəticədə, respublikada barama 
tədarükü 36,1 faiz artmışdı. 70-80-
ci illərdə ölkəmizdə, o cümlədən 
Şəkidə ipəkçiliyin inkişafı xüsu-
silə vüsət almışdı. Həmin illərdə 
respublikada ildə 5-6 min ton yaş 
barama və ondan 350-400 ton xam 
ipək istehsal olunmuş, on milyon-
larla kvadratmetr müxtəlif çeşidli 
ipək parça toxunmuşdu.
Bu dövrdə barama istehsalı ilə 150 
mindən çox kəndli ailəsi məşğul 
olurdu. Azərbaycanın ipək səna-
yesində 14 mindən çox, o cümlə-
dən “Şəki-İpək” kombinatında 7 
min nəfərə yaxın daimi işçi çalı-

şırdı. Rayonun kəndlərində isə 10 
minə yaxın kümçü barama yetiş-
dirilməsi ilə məşğul olurdu.
90-cı illərin əvvəllərində - Azər-
baycanın ikinci dəfə öz müstəqil-
liyinə qovuşduğu ilk illərdə ipək-
çiliyin inkişafında ciddi tənəzzül 
başlanmış, uzun illər ərzində 
qurulmuş iqtisadi əlaqələr tama-
milə qırılmışdı. Lakin ulu öndər 
Heydər Əliyevin ikinci dəfə ha-
kimiyyətə qayıdışından sonra 
Azərbaycanda digər sahələr kimi, 
ipəkçiliyə olan münasibət də kö-
kündən dəyişmiş, bu sənayenin 
bərpası istiqamətində zəruri işlər 
görülmüşdür. H.Əliyev 2001-ci 
ildə Şəkidə olarkən ipək kombina-
tının fəaliyyəti ilə də maraqlanmış 
və onun bilavasitə tapşırığı, imza-
ladığı müvafiq sərəncamla həmin 
il kombinatın fəaliyyətinin bərpa-
sına kömək məqsədi ilə dövlət bü-
dcəsindən xeyli miqdarda vəsait 

ayrılaraq müəssisə işə salınmışdır.
Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir 
ki, respublikamız barama istehsa-
lına görə keçmiş Sovetlər birliyin-
də Özbəkistandan sonra ikinci, is-
tehsal olunan ipəyin keyfiyyətinə 
görə isə birinci yeri tuturdu. “Şə-
ki-İpək” kombinatı SSRİ-nin 75 
müəssisəsinə ipək parça, 84 müəs-
sisəsinə isə ipək sap göndərirdi. 
Şəki ipəyindən hazırlanan parça-
lar Yaponiya, İsveçrə, İtaliya və di-
gər xarici ölkələrə ixrac olunurdu.

İpəkçiliyə dövlət dəstəyi 
gücləndirilir

Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişaf 
etdirilməsi üçün böyük potensi-
al var. Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən, 2016-cı ildən 
başlayaraq Kənd Təsərrüfatı Na-
zirliyi tərəfindən respublikamızda 

ipəkçiliyin müasir infrastruktu-
runun yaradılması istiqamətində 
müvafiq tədbirlərin həyata keçi-
rilməsinə başlanılıb. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin "Azər-
baycan Respublikasında ipək-
çiliyin inkişafına dövlət dəstəyi 
haqqında" 2016-cı il 15 sentyabr 
tarixli və "İpəkçiliyin və fındıqçı-
lığın inkişafına dövlət dəstəyinin 
gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında" 2016-cı il 16 
noyabr tarixli sərəncamları bu 
sahənin potensial imkanlarından 
səmərəli istifadə edilməsinə, bara-
ma istehsalı ilə bağlı əhalinin məş-
ğulluğunun artırılmasına və sosial 
rifahının daha da yaxşılaşdırılma-
sına şərait yaradıb.
Əsas məqsəd ölkədə kənd təsərrü-
fatının ənənəvi sahələrindən olan 
ipəkçiliyin inkişafına dövlət dəstə-
yini gücləndirmək, bu sahənin po-
tensial imkanlarından səmərəli is-

tifadə etmək, rəqabət qabiliyyətini 
və barama istehsalı ilə bağlı əhali-
nin məşğulluğunu artırmaq, mara-
ğını gücləndirmək və sosial rifahını 
daha da yaxşılaşdırmaqdır.
Dövlət başçısının "Azərbaycan 
Respublikasında ipəkçiliyin mad-
di-texniki bazasının yaxşılaşdı-
rılması ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında" 2017-ci il 19 may tarixli 
və "İpəkçiliyin inkişafına dövlət 
dəstəyinin davam etdirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər haqqında" 2017-ci 
il 6 oktyabr tarixli sərəncamlarına 
uyğun olaraq, Qax Damazlıq İpək-
çilik Stansiyasının bərpası, əlavə 
istehsal sahələrinin yaradılması və 
müasir avadanlıqlarla təchiz olun-
ması, habelə tut (çəkil) tinglərinin 
və barama toxumlarının tədarük 
edilməsi və məhsul istehsalçıları-

na əvəzsiz verilməsi məqsədi ilə 
maliyyə vəsaiti ayrılıb. Barama 
istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə 
emal müəssisələrinə təhvil verdik-
ləri baramanın hər kiloqramına 
görə 5 manat məbləğində subsidi-
yanın verilməsi də bu sahəyə olan 
marağı artırıb.

Dövlət Proqramının icrası 
ölkədə ipəkçiliyin kompleks 

inkişafına təkan verəcək
Azərbaycanda qədim ənənələri 
olan baramaçılığın və ipəkçiliyin 
inkişafına dövlət dəstəyinin güc-
ləndirilməsi, ixrac potensialının 
artırılması, kənd yerlərində məş-
ğulluğun təmin edilməsi və nəzər-
də tutulan digər işlərin vahid proq-
ram əsasında həyata keçirilməsi 
məqsədilə 2017-ci il noyabrın 27-də 
“Azərbaycan Respublikasında ba-
ramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafı-
na dair 2018-2025-ci illər üçün Döv-
lət Proqramı” təsdiqlənib.
Dövlət Proqramında Azərbaycan-
da 2025-ci ilədək yaş barama isteh-
salı həcminin 6 min tona çatdırıl-
ması nəzərdə tutulur. Proqramın 
həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər 
Planında Azərbaycanda barama 
istehsalçılarının assosiasiyasının 
yaradılması da öz əksini tapır. 
Tədbirlər Planına baramaçılıq və 
ipəkçilik sahəsində klaster yanaş-
manın tətbiqinin dəstəklənməsi, 
yeni məhsuldar ipəkqurdu cins-
ləri və hibridlərinin yaradılma-
sı, ilkin toxumçuluğun təşkili is-
tiqamətində elmi-tədqiqat işlərinin 
genişləndirilməsi, baramaçılıqla 
məşğul olan təsərrüfat subyektləri-
ni sənaye tut ipəkqurdu toxumu ilə 
təmin edəcək toxumçuluq zavodla-
rının yaradılmasının dəstəklənməsi 
də daxil olunub. Həmçinin, təda-
rük olunmuş baramanın ilkin emalı 
üçün baramaqurutma məntəqələ-
ri, o cümlədən Ağcabədi, Balakən, 
Bərdə, Göyçay, Tovuz, Zaqatala və 
Zərdab rayonlarında barama qəbu-
lu və emalı məntəqələri yaradılacaq, 
barama istehsalı və emalına yerli və 
xarici investisiyaların cəlb edilməsi 
istiqamətində tədbirlər görüləcək.
Dövlət Proqramının həyata keçi-
rilməsi, ümumilikdə, ölkədə ipək-
çiliyin kompleks inkişafı istiqamə-
tində aparılan işlərin daha da 
gücləndirilməsinə təkan verəcək.

Yeganə MƏMMƏDOVA

Məlumat üçün: Hazırda dün-
ya ipək bazarında vəziyyət
Bu gün dünyanın ən böyük 
ipək istehsalçıları Çin, Hin-
distan, Özbəkistan, Braziliya 
və Yaponiyadır. Çində hər 
il 146 min ton, Hindistanda 
isə 28,7 min ton ipək istehsal 
edilir. Barama və xam ipək 
istehsalı ilə həmçinin Cənubi 
Koreya, Tailand, Vyetnam, Şi-
mali Koreya, İran, Türkiyə və 

s. ölkələrdə məşğul olurlar.
Dünyanın ən böyük ipək is-
tehlakçıları isə ABŞ, İtaliya, 
Yaponiya, Hindistan, Fransa, 
Çin, Böyük Britaniya, İsveç-
rə, Almaniya, Cənubi Koreya, 
Vyetnam və digər ölkələrdir. 
İpək istehsalının dünya teks-
til bazarının yalnız 0,2 faizini 
təşkil etməsinə baxmayaraq, 
ipəkçilik dünyanın 60-dan çox 
ölkəsində yayılıb.

Cari ilin yanvar-fevral ay-
larında ölkənin iqtisadi və 
sosial sahələrinin inkişafı 
üçün bütün maliyyə mən-
bələrindən əsas kapitala 1 
milyard 711,2 milyon manat 

və ya əvvəlki ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 9,3 
faiz az vəsait yönəldilib, sərf 
edilmiş vəsaitin 69,6 faizini 
bilavasitə tikinti-quraşdır-
ma işlərinin dəyəri təşkil 

edib.
Dövlət Statistika Komitəsin-
dən  bildirilib ki, bu azalma 
neft sektoruna yatırılmış 
investisiyaların azalması ilə 
bağlı olub, qeyri-neft sek-

toruna yönəldilmiş vəsaitin 
həcmi isə 2 faiz artıb.
Ümumi sərmayənin 60,3 fa-
izi məhsul istehsalı obyekt-
lərinin, 30,5 faizi xidmət 
sahələri üzrə obyektlərin, 
9,2 faizi isə ümumi sahəsi 
252,1 min kvadratmetr olan 
yaşayış evlərinin tikintisinə 
sərf olunub.
Daxili mənbələrdən əsas 
kapitala yönəldilmiş vəsait 
ümumi sərmayənin 68,1 fai-
zini təşkil edib. Əsas kapita-
la yönəldilmiş sərmayənin 
ümumi dəyərində müəssisə 
və təşkilatların vəsaitləri 
66,3 faiz, büdcə vəsaitləri 22 
faiz, əhalinin şəxsi vəsaitləri 
6,1 faiz, bank kreditləri 4,6 
faiz, büdcədənkənar fond-
ların vəsaitləri 0,7 faiz, digər 
vəsaitlər isə 0,3 faiz təşkil 
edib.

Bu barədə iqtisadiyyat 
naziri Şahin Mustafayev 
deyib.
Nazir bildirib ki, iki 
ölkənin biznes dairələri 

arasında əlaqələr uğurla 
inkişaf edir: “Səudiy-
yə Ərəbistanı şirkətləri 
indiyədək Azərbaycan 
iqtisadiyyatına 370 mil-
yon dollar investisiya 
yatırıb. Azərbaycanda 
26 Səudiyyə Ərəbistanı 
şirkəti fəaliyyət göstərir. 
Səudiyyə İnkişaf Fondu 
ilə məktəb tikintisi, kanal 
və yol tikintisi sahələrin-
də uğurlu maliyyə əmək-
daşlığı həyata keçirilib, 

su təchizatı və kanalizasi-
ya sistemlərinin yenidən 
qurulması layihələri üzrə 
işlər davam etdirilir”.
Ş.Mustafayev Riyad 
Ticarət və Sənaye Pala-
tasının hər iki ölkənin 
iş adamlarının təmsil 
olunacağı Müştərək İş 
Adamları Şurasının yara-
dılması ilə bağlı təklifinə 
Azərbaycan tərəfinin 
müsbət yanaşdığını qeyd 
edib.

Çoxmənzilli yaşayış bina-
larının istismarına icazənin 
forması təsdiq olunub.
Nazirlər Kabinetinin Qərarı 
ilə “2019-cu il yanvarın 1-dək 
bütün mərtəbələrinin, yan di-

varlarının və dam örtüyünün 
inşası daxil olmaqla tikinti-qu-
raşdırma işləri başa çatmış, 
istismar edilən mənzilləri 
olan və aparılmış müayinənin 
nəticələrinə əsasən istismara 

hazırlığı barədə müsbət rəy 
verilmiş çoxmənzilli yaşayış 
binasının (çoxmənzilli yaşayış 
binası kompleksinin) istisma-
rına icazənin forması” təsdiq 
edilib.
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Dərc olunan materiallardakı fikirlər 
Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 

uyğun gəlməlidir. “İQTİSADİYYAT” 
qəzetinin kompüter mərkəzində yığılmış 

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

022201; İndeks: 0355; Tiraj: 2500

14-27 mart  2019-cu il

Professorlar Fuad Hacızadə və Elşən Hacızadə Akim Bədəlova anası
GÜLLƏR XANIMIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Bu bahar bayram gələr, toy gələr, nişan gələr, 
Novruzun görüşünə el gələr, oba gələr. 

Novruz bayramınız mübarək olsun! 2019
“ALR İNVEST” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (VÖEN: 1701110601) yenidən təşkil 
olunduğunu (çevrilmə) elan edir. Kreditorlar bir ay ərzində tələblərini AZ1095, BAKI 

ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, MÜSLÜM MAQOMAYEV, ev 74 ünvanına bildirə bilərlər.
«Xəzər-Lada» Açıq Səhmdar  Cəmiyyətinin  
səhmdarlarının nəzərinə:
2019-cu il aprel ayının 24-ü saat 12-də Xırdalan 
şəhəri, Bakı-Sumqayıt şossesi 16 km-də «Xəzər-
Lada» ASC-nin akt zalında səhmdarların növbəti 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Yığıncağın gündəliyi:
1. İllik hesabat;
2. Dividendlərin verilməsi və mükafatlandırma;

3. Müşahidə Şurasının yeni tərkibinin seçilməsi;
4. İdarə Heyətinin yeni tərkibinin seçilməsi;
5. Təftiş komissiyasının yeni tərkibinin seçilməsi;
6. Kənar  auditorun təsdiq edilməsi.
Səhmdarlar yığıncağın gündəliyi və materialı ilə 
cəmiyyətin mühasibatlığında tanış ola bilərlər.
Ümumi yığıncağa şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gəlmək 
xahiş olunur.

İdarə Heyəti

Visa İnternational beynəlxalq ödə-
niş sisteminin tərəfdaşı olan Ata-
Bank daha bir yeniliyə imza atdı. 
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Visa 
Signature məhsulunu təqdim etdi.
Özəl hazırlanan bu plastik kart 
Visa kartlarının üstünlüklərini və 
yüksək statusu özündə cəmləməyi 
bacarmışdır. Visa Signature nəinki 
Zaqafqaziyada, hətta Cənub-Şərqi 
Avropa regionunda belə Azərbay-
can banklarından yeganə olaraq 
“AtaBank” ASC tərəfindən emissiya 
edilir. 
Visa Signature kart sahibləri dünya 
üzrə müxtəlif xidmət və təkliflər-
dən yararlana bilirlər. Belə ki, bey-
nəlxalq müştəri və konsyerj xidməti, 
səhiyyə və sığorta dəstəyi, həmçinin 
digər imtiyaz və təkliflər sahibinə 
və onun yaxınlarına olduqları hər 
yerdə xüsusi status bəxş edəcək.

Ətrafınızdan kimsədə olmayan özəl 
kartı əldə edin və komfortundan 
həzz alın.
Həyatınızın hər anında bir addım 
öndə olmaq üçün AtaBank-dan Visa 
Signature kartını sifariş edin və Vi-
sanın premium kartlar dünyasına 
qapılar üzünüzə açılsın http://www.
visapremium.com.
WhatsApp istifadəçiləri AtaBank-ın 
WhatsApp əlavəsinə bağlı olan 050 
9999136 telefon nömrəsinə yazaraq 
Visa Signature və digər kartlar haqda 
məlumatı operativ əldə edə bilərlər.
1993-cü ildən fəaliyyət göstərən 
“AtaBank” ASC 100 faiz yerli kapi-
tala malik, qabaqcıl texnologiya-
lı universal Azərbaycan bankıdır. 
Bank Bakıda və ölkənin müxtəlif 
regionlarında korporativ və fərdi 
müştərilərə tam xidmətlər spektrini 
təqdim edir.


