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Aprelin 30-da Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əli-
yevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabine-
tinin 2019-cu ilin birinci rübünün 
sosial-iqtisadi inkişafının yekun-
larına və qarşıda duran vəzifələrə 
həsr olunan iclası keçirilib.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 
keçən il prezident seçkilərindən 
sonra islahatların yeni mərhələ-
sinin başladığını və onun icrası 
üçün məqsədyönlü addımlar atıl-
dığını bildirmişdir. O, demişdir: 
- Bu ilin birinci rübündə əldə edil-
miş sosial və iqtisadi nəticələr 
göstərir ki, biz düzgün yoldayıq, 
islahatlara alternativ yoxdur. Son 
illər ərzində müxtəlif mərhələlərdə 
islahatlar aparılıb və bu islahatlar 
nəticəsində ölkəmiz inkişaf edib. 
Son 15 il ərzində iqtisadi baxımdan 
dünyada Azərbaycan qədər inkişaf 
edən ikinci ölkə olmamışdır. Ölkə-
mizdə çox böyük infrastruktur la-
yihələri icra edildi, insanların rifah 
halı yaxşılaşdı və respublikamızın 
gələcək inkişafı üçün möhkəm zə-
min yaradılmışdır.
Bildiyiniz kimi, prezident seç-
kilərindən sonra imzaladığım ilk 
Fərman şəhid ailələrinin sosial 
müdafiəsi ilə bağlı idi. Çox ciddi 
Fərman idi və onun icra edilməsi 
nəticəsində 12 mindən çox şəhid 
ailəsi dövlət tərəfindən 11 min ma-
nat məbləğində vəsait alacaq.
Birinci rübdə büdcə daxilolmala-
rının artdığını, bununla da əlavə 
maliyyə resursunun formalaşdığı-
nı deyən dövlətimizin başçısı ilin 
əvvəlindən ümumi daxili məhsu-
lun, sənaye istehsalının, qeyri-neft 
sənayesinin, kənd təsərrüfatının, 
əhalinin gəlirlərinin artdığını, ölkə 
iqtisadiyyatına 2,8 milyard dollar 
sərmayə qoyulduğunu demiş-
dir. O, qeyd etmişdir ki, Dünya 
Bankının “Doing Business” he-
sabatında Azərbaycan 25-ci yerə 
layiq görülüb və 10 ən islahatçı 
ölkə arasındadır. İlin əvvəlindən 
böyük həcmli sosial paketin icra 
edildiyini deyən Prezident İlham 
Əliyev minimum əməkhaqqının, 
minimum pensiyaların, məcburi 
köçkünlərə verilən müavinətlərin, 
tələbələrin təqaüdlərinin və digər 
sosial müavinətlərin artdığını bil-
dirmişdir. O, demişdir: 
- Beləliklə, əsas iqtisadi və sosial 
göstəricilər müsbətdir, dinamika 
təmin edilir.. Minimum əmək-
haqqı və minimum pensiyalar təx-
minən 40 faiz, sosial müavinətlər 
orta hesabla 2 dəfə, məcburi köç-
künlərə verilən müavinət 50 faiz 
artmışdır, tələbələrin təqaüdü, 
şəhid ailələrinə, Qarabağ mühari-
bəsi əlillərinə verilən müavinətlər 
artmışdır.
Problemli kreditlərlə bağlı bu 
məsələnin Azərbaycanda ən yük-
sək səviyyədə həll olunduğunu 
bildirən dövlət başçısı demişdir: 
- Bildiyiniz kimi, bir neçə il bun-
dan əvvəl, neftin qiymətinin kəs-
kin, təqribən 4 dəfə düşməsi nə-
ticəsində neft ixrac edən ölkələr 
böyük çətinliklərlə üzləşmişlər. O 
ölkələrdə milli valyuta qiymətdən 
düşdü, o cümlədən Azərbaycan-
da. Bu, qaçılmaz hal idi. Ancaq 
biz qısa müddət ərzində vəziyyə-
ti sabitləşdirə bildik. 2016-2017-ci 
illərdə iqtisadi və makroiqtisadi 
sabitliyin təmin edilməsi üçün 
addımlar atıldı. Baxmayaraq ki, o 
illərdə inflyasiya yüksək səviyyə-
də idi. Ancaq biz vəziyyəti sabit-
ləşdirə bildik və beləliklə, inkişaf 
üçün zəmin yaratdıq. Təbii ki, bi-
zim iqtisadi və maliyyə imkanları-
mız artdıqca, ilk növbədə, vətən-
daşları narahat edən bu məsələni 
həll etdik, özü də ən yüksək səviy-

yədə. Beləliklə, 100 minlərlə insanı 
narahat edən bu məsələ də uğurla 
həll olundu. Yəni, kompensasiya-
ların verilməsi prosesi başlamışdır 
və əminəm ki, qısa müddət ərzin-
də başa çatacaqdır.
Dövlət başçısı vaxtilə tikilmiş, 
ancaq istismara qəbul edilməmiş 
evlərlə bağlı da danışmışdır. Bil-
dirmişdir ki, bu məsələ ilə bağ-
lı da Fərman imzalandı və indi 
komissiya işləyir. Artıq evlərin, 
mənzillərin sənədləşməsi prosesi 
başlamışdır.

Sonra Prezident İlham Əliyev re-
gionların sosial-iqtisadi inkişafına 
dair dördüncü Dövlət Proqramı-
nın əhəmiyyətindən danışmış, 
qeyd etmişdir ki, Bu ilin yanvar 
ayında regionların sosial-iqtisa-
di inkişafına dair dördüncü Döv-
lət Proqramı qəbul edilmişdir. Bu 
da çox önəmli hadisədir. Üçüncü 
proqram uğurla və artıqlaması ilə 
icra edilmişdir. Üç proqramın ic-
rası nəticəsində ölkəmizdə bir çox 
önəmli məsələlər öz həllini tapıb, o 
cümlədən sosial infrastruktur sahə-
sində. 3200-dən çox məktəb tikilib 
və təmir edilib. 640-dan çox tibb 
müəssisəsi tikilib və yenidən quru-
lub. Demək olar ki, indi bizim bü-
tün şəhərlərimizdə, - bir neçə şəhəri 
istisna etmək şərtilə, orada da yaxın 
zamanlarda bu işlər görüləcək, - ən 
müasir avadanlıqlarla təchiz edil-
miş xəstəxanalar var. Bakı şəhərin-
də səhiyyə sahəsində çox böyük 
işlər görülüb, yeni xəstəxanalar, 
tibb müəssisələri yaradılıb.
Prezident qeyd etmişdir ki, bu gün 
qazlaşdırmanın səviyyəsinə görə 
Azərbaycan dünyada lider ölkələr-
dəndir, qazlaşdırmanın sə viyyəsi 
95 faizə çatıb. Elektrik ener jisi ilə 
bağlı qoyulan investisiyalar bizə 
nəinki özümüzü təmin etməyə, 
ixrac da etməyə imkan verdi. Yol-
ların çəkilişi - 15 min kilometr 
avtomobil yolu salınıb. İndi hər 
il bütün bölgələrdə, bütün rayon-
larda, o cümlədən Bakı şəhərində, 
Bakı qəsəbələrində bu işlər gedir. 
Prezident İlham Əliyev demişdir: 
- Dördüncü proqramın qəbul edil-
məsi önəmli hadisədir. Dördüncü 
proqram beş il ərzində icra edilə-
cək. Bu gün hələ də görə bilmədi-
yimiz işləri biz növbəti illər ərzin-
də görəcəyik ki, ölkəmiz daha da 
inamla, uğurla inkişaf etsin.
Bu il iri sənaye müəssisələrinin 
açılışı olmuşdur. İki böyük zavo-
dun – karbamid və yüksək sıxlıqlı 
polietilen zavodlarının açılışı bizim 
sənaye potensialımızı böyük dərə-
cədə gücləndirir. Bu zavodlarda 
yüzlərlə yeni iş yeri yaradılıb. 
İndi xaricdən investisiya, sərmayə 
qoymaq istəyənlərin sayı çoxalır. 
Xarici sahibkarlar müraciət edir-
lər. Mənim bu yaxınlarda Çin Xalq 

Respublikasına etdiyim səfər çərçi-
vəsində görüşdüyüm iri şirkətlərin 
rəhbərlərinin fikri də çox müsbət-
dir. Onlar da Azərbaycana sərmayə 
qoymaq üçün indi işlər aparırlar və 
böyük maraq göstərirlər.
Biz bu ilin əvvəlindən ölkəmizdə 
bir neçə mötəbər beynəlxalq təd-
bir keçirmişik. Onların arasında 
VII Bakı Qlobal Forumunu qeyd 
etmək istəyirəm. Bu, dünya miq-
yasında bu gün ən mötəbər fo-
rumlardan biridir. Bu forumda 50 
ölkəni təmsil edən 500-dən çox qo-

naq iştirak etmişdir. Onların ara-
sında 50-yə yaxın fəaliyyətdə olan 
və sabiq dövlət və hökumət başçısı 
olmuşdur. Forum həm intellektu-
al potensialına, həm də müzakirə 
olunan məsələlərə görə doğrudan 
da dünya miqyasında seçilən təd-
birlərdən biridir.
Bakıda bizim təşəbbüsümüzlə 
OPEC+ görüşü keçirilmişdir. Bil-
diyiniz kimi, Azərbaycan nəin-
ki bu təşəbbüsün iştirakçısıdır, 
hətta bu təşəbbüsün, - əgər belə 
demək mümkündürsə, - müəllif-
lərindən biridir. Çünki OPEC-in 
baş katibinin Bakıda olan zaman 
açıqlaması bunu göstərir. Mən 
bunu özüm heç vaxt demirdim. 
Ancaq o, bunu rəsmi qaydada bil-
dirdi ki, hələ 2016-cı ildə Davos 
Ümumdünya İqtisadi Forumunda 
çıxış edərkən, paneldə suala cavab 
verərkən demişdim ki, neftin qiy-
mətinin tənzimlənməsi üçün ən 
məqbul variant OPEC və iri qey-
ri-OPEC ölkələrinin birgə fəaliy-
yətidir. Onlar razılığa gəlməlidir-
lər ki, neftin qiyməti sabit qalsın. 
Hasilat aşağı düşməlidir və hər 
kəs buna əməl etməlidir. Ancaq 
o halda neftin qiyməti qalxa bilər. 
Əgər o vaxt neftin qiyməti təqri-
bən 30 dollar ətrafında idisə, bu 
gün bu, 70 dollar ətrafındadır.
Yəni, burada da Azərbaycan öz 
töhfəsini verir. Bizim dəvətimizlə 
OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin 
görüşü Bakıda keçirilmişdir.
Bu il Cənub Qaz Dəhlizinin Məş-
vərət Şurası ənənəvi olaraq Azər-
baycanda keçirildi. Beləliklə, il ər-
zində biz elə bil ki, özümüz üçün 
bir iş planı tərtib edirik.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsindən bəhs 
edərkən dövlətimizin başçısı bil-
dirmişdir ki, bu məsələ ilə bağlı 
Azərbaycanın mövqeyində heç 
bir dəyişiklik yoxdur və münaqişə 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suve-
renliyi çərçivəsində, beynəlxalq 
hüququn normalarına uyğun həll 
olunmalıdır.

* * * * *
Sonra Prezidentin iqtisadi siyasət 
və sənaye məsələləri üzrə kömək-
çisi Natiq Əmirov, Kənd Təsərrü-
fatı naziri İnam Kərimov, İcbari 

Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agent-
liyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur 
Əliyev görülən işlərlə bağlı mə-
ruzə etmişlər.

* * * * *
Dövlətimizin başçısı iclasda yekun 
nitqi söyləmişdir. O, demişdir:
-Bizim islahatlarımız davam edir. 
Strateji Yol xəritələrinin icrası ilə 
bağlı məlumat verildi və iki il ər-
zində yol xəritələrinin icrası 52 
faiz təşkil edir. Bu, deməyə əsas 
verir ki, bu önəmli proqram 2020-
ci ilin sonuna qədər icra ediləcək 

və beləliklə, biz bütün sahələrdə 
irəliləyişə nail olacağıq. Büdcə 
gəlirlərimiz artır, makroiqtisadi 
vəziyyət sabitdir, islahatlar öz nə-
ticəsini verir, biznes mühiti yax-
şılaşır. Yəni, biz bütün sahələrdə 
islahatların uğurlu nəticələrini 
görürük. Kənd təsərrüfatı sahə-
sində aparılan islahatlar öz nə-
ticəsini verir, icbari tibbi sığorta 
ilə bağlı görülən işlər gözəl nəticə 
verir. İki ildir ki, bu proqram icra 
edilir və pilot layihələr insanları 
razı salır, vətəndaşlar razıdır, hə-
kimlərin əməkhaqqı qalxır. Yəni, 
bu, ciddi addımlardır və göstərir 
ki, biz hər bir sahədə yeni ad-
dımlar atmalıyıq, dünyanın ən 
mütərəqqi təcrübəsini Azərbayca-
na gətirməliyik, tətbiq etməliyik 
və nəticə etibarilə daha da uğurlu 
inkişaf modeli ortaya qoymalıyıq.
Ümumiyyətlə, deyə bilərəm ki, 
biz hazırda iqtisadiyyatımızın 
yeni inkişaf strategiyası üzərində 
işləyirik, bu proses başlanmışdır. 
Biz əsas infrastruktur layihələri-
ni icra etdik. Mənim həm Dünya 
Bankı, Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, 
Avropa İnvestisiya Bankı və digər 
mötəbər maliyyə qurumlarının 
rəhbərləri ilə keçirdiyim çoxsaylı 
görüşlər göstərir ki, aparılan is-
lahatlara bu qurumlar tərəfindən 
çox böyük dəstək var. Onlar da öz 
tərəfindən dəstəyini bundan sonra 
da göstərmək, bu işləri bizimlə bir-
likdə görmək istəyirlər. Beləliklə, 
biz indiki yol xəritələrinin icrasını 
uğurla başa vurmalıyıq və 2021-
2025-ci illəri əhatə edən yeni proq-
ramı işləyib təqdim etməliyik.
O ki qaldı, digər məsələlərə, ilin 
sonuna qədər elektrik enerjisi ilə 
bağlı modernləşdirmə prosesi da-
vam etdiriləcək. Mövcud stansiya-
ların potensialının gücləndirilməsi 
üçün işlər aparılır. Yenidənqurma, 
bərpa, modernləşmə işləri nəticə-
sində biz mövcud stansiyalarda 
ən azı 400-500 meqavat əlavə ener-
ji gücü əldə edə bilərik. Artıq bü-
tün hesablamalar var və əminəm 
ki, biz bu işdə uğur qazanacağıq. 
Beləliklə, hesab edirik ki, ancaq 
modernləşmə nəticəsində bir bö-
yük yeni stansiya qurulacaq. Əgər 

biz “Şimal-2” stansiyasının tikin-
tisini də əlavə etsək, - o da təqri-
bən 400-500 meqavat gücünə ma-
lik stansiya olacaq, - bizim enerji 
potensialımız daha da artacaq və 
ölkəmizin artan sənaye potensialı, 
artan əhali əlbəttə ki, gələcəkdə də 
etibarlı qaydada elektrik enerjisi 
ilə təmin ediləcəkdir.
Qazlaşdırma Azərbaycanda ən 
yüksək səviyyədədir və bu il də 
qazlaşdırma ilə bağlı işlər aparılır. 
Biz imkanlardan maksimum isti-
fadə etməliyik ki, bu gün hələ də 
qaz almayan qəsəbələrə, kəndlərə 
qaz xətləri çəkək. Şəhərlərdə bəzi 
yerlərdə qazın təzyiqi aşağıdır və 
bu məsələ ilə bağlı müvafiq göstə-
rişlər verildi, işlər görülür ki, əha-
liyə keyfiyyətli qaz verilsin. Eyni 
zamanda, “Azəriqaz” tərəfindən 
bəzi hallarda əsası olmayan işlərə 
də son qoyulmalıdır. Çünki mənə 
məlumat verilir ki, “Azəriqaz” özü 
birtərəfli olaraq hansısa qaydalar 
tətbiq edir və bəzi hallarda insan-
lara problemlər yaradır. Buna son 
qoyulmalıdır və burada maksi-
mum şəffaflıq, ədalət olmalıdır. 
İçməli su layihələrinin icrası ilə 
bağlı deyə bilərəm ki, bu günə qə-
dər 38 şəhərdə bu layihələr başa 
çatıb. Əvvəlki illərdə su ilə təmin 
edilməyən 38 şəhərə biz təmiz iç-
məli su xətləri çəkdik ki, suyun 
keyfiyyəti Dünya Səhiyyə Təşkila-
tının standartlarına uyğundur. Bu 
ilin sonuna qədər əlavə 5 şəhərdə 
bu layihələr başa çatmalıdır və 12 
şəhərdə işlər davam edir. Növbəti 
illərdə onlar da başa çatacaq.
Son illərdə meliorativ tədbirlə-
rin həyata keçirilməsi geniş vüsət 
almışdır. Biz bir neçə il ərzində 
yüz minlərlə hektar yeni torpağa 
su xətləri çəkdik. Bu il biz ən azı 
əlavə 70 min hektara su xətləri çə-
kib, orada da meliorativ tədbirləri 
yaxşılaşdıracağıq. Minimum 1000 
kilometr avtomobil yolu çəkilməli-
dir. Bu proses su xətlərinin çəkilişi 
ilə uzlaşmalıdır. İlk növbədə, kom-
munikasiyalar, su xətləri çəkilmə-
lidir, ondan sonra yollar. Yəni, biz 
bu işləri paralel şəkildə görürük.
Mən qeyd etdim ki, Azərbaycan 
bu gün xarici sərmayələrin qoyu-
luşu üçün öz imkanlarını təqdim 
edir və bu, hər bir ölkə üçün çox 
önəmli məsələdir. Şadam ki, qey-
ri-neft sektoruna investorlar tərə-
findən böyük maraq var. Burada 
əsas məsələ bürokratik əngəlləri 
aradan götürməkdir. Biz potensial 
investoru cəlb etməliyik, investoru 
axtarmalıyıq, ona sübut etməliyik 
ki, Azərbaycana sərmayə qoysun. 
Ancaq bəzi hallarda hansısa yerli 
və ya xarici şirkət investisiya qoy-
maq istəyəndə onun qarşısında 
süni, bürokratik və digər əngəllər 
yaradılır. Bu, tamamilə qəbuledil-
məzdir, buna yol vermək olmaz. 
İnvestisiyaların cəlb edilməsi hər 
bir ölkənin iqtisadi inkişafı üçün 
əsas şərtlərdən biridir. Azərbay-
canda dövlət investisiyaları qo-
yulur və qoyulmalıdır. Ancaq biz 
çalışmalıyıq ki, özəl sektor daha 
da böyük həvəslə investisiyalar 
qoysun. Biz buna nail oluruq və 
nail olacağıq. Dövlət hər zaman 
bu sahədə öz dəstəyini göstərəcək.
Bu il məcburi köçkünlər üçün yeni 
yaşayış binalarının tikintisi nəzər-
də tutulur. Bildiyiniz kimi, son 
illərdə yüzdən çox köçkün şəhər-
ciyi salınıb. Biz 10 ildən çoxdur 
ki, çadır şəhərciklərini ləğv etdik 
və məcburi köçkünlərə yaxşı şə-
rait yaratdıq. Keçən il 6 min köç-
kün ailəsi üçün yeni müasir evlər 
tikilib, mənzillər təqdim edilib. İlin 
əvvəlində təqribən 6 min köçkün 
ailəsi üçün mənzillərin tikintisi 

nəzərdə tutulurdu, biz bu mənzil-
lərin, evlərin sayını artıracağıq. 
Bu il şəhid ailələrinə dövlət tərə-
findən ən azı 800 mənzil veriləcək. 
Bütövlükdə, 6500-dən çox şəhid 
ailəsi dövlət tərəfindən mənzillə 
təmin olunub. Qarabağ müharibəsi 
əlillərinə bu il ən azı 600 minik av-
tomobili veriləcəkdir. Bu günə qə-
dər 6200 avtomobil verilibdir. Onu 
da bildirməliyəm ki, bu həcmdə bu 
təcrübə ancaq Azərbaycanda möv-
cuddur. Biz bu işləri ardıcıl şəkildə 
görürük və görməliyik. 
İş yerlərinin yaradılması Azərbay-
canda daimi proses olmalıdır. Son 
15 il ərzində 2 milyon iş yeri ya-
radılmışdır. Ancaq, eyni zamanda, 
bu müddət ərzində əhali 1,7 mil-
yon artmışdır. Bu, çox müsbət hal-
dır. Bildiyiniz kimi, bu il 10 mil-
yonuncu vətəndaş dünyaya gəlib. 
Artıq biz 10 milyonuq. Bu, tarixi 
nailiyyətdir. Əlbəttə ki, bu, ölkə-
mizi gücləndirir, potensialımızı 
artırır. Ancaq, eyni zamanda, ar-
tan əhali infrastruktur layihələri-
nin, iş yerlərinin yaradılması üçün 
əsas şərtdir.
Yenə də deyirəm, iş yerlərinin ya-
radılması üçün sərmayə qoyuluşu 
əsas vəzifədir. Dövlət tərəfindən 
yaradılan iş yerləri, sadəcə olaraq, 
sosial xarakter alır. Biz bunu edi-
rik və edəcəyik. Ancaq bu missiya-
nı özəl sektor sərmayə qoyuluşu 
hesabına öz üzərinə götürməlidir. 
Sərmayə qoyuluşu olmasa iş yer-
ləri necə yaradıla bilər?! Dövlət 
daim iş yerlərini yarada bilməz. 
Biz, sadəcə olaraq, işsizliyin azal-
dılması üçün bu işləri görürük. 
Bildirməliyəm ki, bu il 40 min ödə-
nişli ictimai iş yeri açılır. Mənə ve-
rilən məlumata görə, artıq 35 min 
insan bu il ödənişli ictimai işlərlə 
təmin edilib. Bu, yenə də deyirəm, 
sosial təşəbbüsdür, sosial dəstək-
dir. Ancaq özəl sektor, ilk növbə-
də, sərmayə qoymalıdır, iş yerləri 
yaratmalıdır və rəqabətqabiliyyət-
li məhsul istehsal etməlidir.
İş yerlərinin yaradılması üçün, 
əlbəttə ki, vacib amillərdən, va-
sitələrdən biri özünüməşğulluq 
proqramıdır. Biz buna da başlamı-
şıq. Bu proqram çox böyük rəğbət 
qazanıb. Biz hər il özünüməşğul-
luq proqramı çərçivəsində təqri-
bən 7 minə yaxın insanı işə cəlb 
etmək fikrindəyik. 
Azərbaycanda özünüməşğulluq 
proqramının həm məşğulluq, həm 
iqtisadi inkişaf, həm də istehsal 
baxımından çox böyük gələcəyi 
var. Onu da bildirməliyəm ki, apa-
rıcı beynəlxalq maliyyə qurumla-
rının, misal üçün, Dünya Bankı-
nın, digər bankların rəhbərləri ilə 
görüşlər əsnasında bu məsələni də 
mən qaldırmışdım və onlarda da 
buna böyük maraq var. Biz onları 
cəlb etməliyik. Bizim indi maliyyə 
imkanlarımız var. Ancaq təcrübə 
baxımından, onlarda olan təcrü-
bə bizdə yoxdur. Çünki biz bu işə 
təzə başlamışıq, onlar isə dünya-
nın müxtəlif yerlərində bu proq-
ramı təşviq edirlər. Ona görə özü-
nüməşğulluq proqramına daim 
diqqət göstərilməlidir. 
Qeyd etdiyim kimi, bu il ma-
aşlar, pensiyalar artırıldı və bu 
proses davam etdiriləcək. Qeyd 
etdim ki, son 15 il ərzində maaş-
lar və pensiyalar dəfələrlə artıb. 
Ancaq bu, bizi tam qane edə bil-
məz. Ona görə, bundan sonra da 
minimum əməkhaqqı, minimum 
pensiya və digər sosial müavinət-
lərin artırılması nəzərdə tutulur. 
İmkan daxilində biz bunu edə-
cəyik. Bu sahədə öz siyasətimizi 
ardıcıl şəkildə aparacağıq.
Sosial infrastrukturla bağlı, - bu 
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Aprelin 26-da Pekində 2-ci “Bir 
kəmər, bir yol” Beynəlxalq Əmək-
daşlıq Forumu keçirilib.  Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayən-
də heyəti Forumda iştirak etmişdir.
Builki Foruma Azərbaycan, Rusi-
ya, Pakistan, Qazaxıstan, Avstriya, 
Belarus, Çexiya, Yunanıstan, Ma-
carıstan, İtaliya, Serbiya, Sinqapur, 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və di-
gər ölkələrin liderləri qatılıb. 
İkinci “Bir kəmər, bir yol” Bey-
nəlxalq Əməkdaşlıq Forumunun 
açılış mərasimində çıxış edən Çin 
Xalq Respublikasının Sədri Si Cin-
pin, Rusiya Prezidenti Vladimir Pu-
tin, Qazaxıstanın birinci Prezidenti 
Nursultan Nazarbayev, Misir Prezi-
denti Əbdülfəttah Sisi, Malayziyanın 
Baş naziri Mahathir Mohammad, Pa-
kistanın Baş naziri İmran Xan, BMT-
nin baş katibi Antonio Quterreş 
“Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün 
əhəmiyyətindən danışıblar. Onlar 
bəşəriyyəti narahat edən məsələlərə 
diqqət çəkiblər, mövcud problemlə-
rin həllində və dünya iqtisadiyyatı-
nın dinamik inkişafında bu layihə-
nin böyük rol oynadığını bildiriblər. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əli-
yev dövlət başçıları səviyyəsində 
“Daha parlaq birgə gələcəyin qu-

rulması” mövzusuna həsr olunmuş 
görüşdə çıxış etmişdir. O, ÇXR-in 
yaradılmasının 70-ci ildönümü mü-
nasibətilə Prezident Si Cinpini və 
Çin xalqını təbrik etmiş, demişdir:
- Azərbaycan lap əvvəldən Prezi-
dent Si Cinpin tərəfindən irəli sürül-
müş “Bir kəmər, bir yol” təşəbbü-
sünü dəstəkləyib. Bu layihə yalnız 
nəqliyyat bağlılığını təmin etmir. O, 
həmçinin müxtəlif ölkələr arasın-
da əlaqələri gücləndirir, dialoq və 
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi 
işinə xidmət edir.
Azərbaycanın sürətli iqtisadi inki-
şafı bizə ölkəni transformasiya et-
məyə kömək etmişdir. Ötən on beş 
ildə iqtisadiyyatımız üç dəfədən çox 
artmışdır. Yatırılan 260 milyard dol-
lar həcmində sərmayə bizə ölkəmizi 
müasirləşdirməyə və müasir inf-
rastrukturu, o cümlədən nəqliyyat 
sahəsində infrastrukturu yaratmağa 
kömək etmişdir. Azərbaycanın çox 
aşağı səviyyədə xarici borcu var. 
Bu, bizim ümumi daxili məhsulun 
təxminən 19 faizini təşkil edir. Bi-
zim ehtiyatlarımız xarici borcumuz-
dan beş dəfə çoxdur. Azərbaycanın 
builki iqtisadi göstəriciləri artımın 
olduğunu nümayiş etdirir. Ümumi 
daxili məhsul 3 faiz artıb, inflyasi-
yanın səviyyəsi 2,1 faizdir və iqti-

sadiyyatın şaxələnməsi bizim əsas 
məqsədlərimizdən biridir.
Azərbaycanın çox böyük neft və qaz 
ehtiyatları var. Biz neft və qazımızı 
beynəlxalq bazarlara nəql etmək 
üçün çoxsaylı boru kəmərləri tikmi-
şik və əsas hədəfimiz iqtisadiyyatı-
mızı şaxələndirmək, insan kapita-
lına investisiya yatırmaq və inkişaf 
üçün dayanıqlı imkanlar yaratmaq-
dır. Şaxələndirməyə gəldikdə, bi-
zim diqqətimiz əsasən sənayenin, 
kənd təsərrüfatının, turizmin, xid-
mətlər sektorunun, informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarının 
inkişafına yönəlib. İnfrastruktur la-
yihələri bizim üçün çox önəmlidir və 
biz müasir infrastrukturun yaradıl-
masına sərmayə yatırmaq üçün ma-
liyyə resurslarımızdan istifadə etdik. 
Azərbaycanda qazlaşdırma səviy-
yəsi 95 faiz təşkil edir, Azərbaycan 
elektrik enerjisini, neft və qazı ixrac 
edən ölkədir. Nəqliyyat sahəsinə in-
vestisiyaların yatırılması bizim əsas 
prioritetlərimizdən biridir.
Üç il öncə Azərbaycan və Çin “İpək 
Yolu İqtisadi Kəməri”nin yaradıl-
masının birgə təşviqinə dair An-
laşma Memorandumu imzalayıb. 
Müasir nəqliyyat infrastrukturunun 
yaradılması Azərbaycanın prioritet-
ləri sırasındadır. Coğrafi mövqeyi-
mizdən bəhrələnərək biz Asiya ilə 
Avropa arasında körpülərin qurul-
masına investisiya yatırdıq.
Açıq dənizə çıxışı olmayan ölkə ol-
mağımıza baxmayaraq, biz Azər-
baycanı beynəlxalq nəqliyyat 
mərkəzlərindən birinə çevirmişik. 
Bizi qonşularımızla birləşdirən 
şaxələnmiş dəmir yolu şəbəkəsi ya-
ratmışıq. Azərbaycanda son 15 ildə 
15 min kilometr yol və avtomagist-
rallar çəkilib. Davos Dünya İqtisadi 
Forumunun hesablamalarına görə 
Azərbaycan yolların keyfiyyətinə 
görə dünyada 34-cü yerdədir.
Bu gün Azərbaycandakı biznes mü-
hiti dünyada olan ən qabaqcıl biz-
nes mühitlərindən biridir. Dünya 
Bankının ən son “Doing Business” 
hesabatına görə, Azərbaycan biznes 

mühiti üzrə 25-ci pillədədir və indi 
Azərbaycan dünyada ən çox islahat 
aparan on ölkə sırasındadır.
Nəqliyyat infrastrukturundan da-
nışarkən hava nəqliyyatına qoyu-
lan investisiyaları əlavə etmək istə-
yirəm. Altı beynəlxalq hava limanı 
müasir nəqliyyat infrastrukturunun 
yaradılmasına növbəti töhfəmiz-
dir. 2017-ci ildə istifadəyə verilmiş 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti 
təkcə 3 ölkəni birləşdirən regio-
nal layihə deyil. O, eyni zamanda, 
qitələri birləşdirir, Asiya və Avropa 
arasında vacib bağlantıdır. Azər-
baycanın sərmayə yatırdığı daha 
bir əhəmiyyətli nəqliyyat layihəsi 
Şimal-Cənub dəhlizidir. Şərq-Qərb 
və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlə-
rində yerləşən ölkələr öz mallarını 
nəql etmək üçün Azərbaycanın əra-
zisindən istifadə edirlər. Beləliklə, 
Azərbaycan müasir nəqliyyat inf-
rastrukturuna malik vacib tranzit 
ölkəyə çevrilib.
Ötən il istifadəyə verilmiş Lapis-La-
zuli marşrutu Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu xəttinə birləşərək Azər-
baycanın tranzit potensialını daha 
da artırıb. Bu gün Azərbaycan sayı 
artmaqda olan ölkələr üçün tranzit 
imkanlarını təmin edir. Azərbaycan 
Xəzər dənizində 260 gəmidən ibarət 
ən böyük donanmaya malikdir. 
 “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü nəq-
liyyat sahəsində yeni imkanlar aç-
maqla yanaşı, ticarəti, turizmi, xalq-
lar arasında təmasları təşviq edir 
və Avrasiya məkanında sabitliyin, 
təhlükəsizliyin və sülhün bərqərar 
olması işinə xidmət göstərir.

* * * *
Aprelin 27-də Pekində ikinci “Bir 
kəmər, bir yol” Beynəlxalq Əmək-
daşlıq Forumu öz işini davam etdirib.
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev forumun işində 
fəal iştirak etmişdir. Sessiyada çıxış 
edən Prezident İlham Əliyev qeyd 
edib ki, “Bir kəmər, bir yol” təkcə 
nəqliyyat layihəsi deyil, bu, sülhə, 
təhlükəsizliyə və əməkdaşlığa xid-
mət edən layihədir.

Aprelin 26-da Azərbaycan Res-
publikasının Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban Əliyeva “İçə-
rişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğunda görülən işlərlə tanış 
olub.
Azərbaycan memarlığının və 
mədəniyyətinin nadir incisi sa-
yılan İçərişəhərin qorunması 
diqqət mərkəzindədir. Prezident 
İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva xalqımızın 
milli sərvəti olan İçərişəhərin qə-
dimiliyinin qorunmasına daim 
diqqət və qayğı ilə yanaşırlar. 
İçərişəhərin UNESCO-nun 
Dün ya İrs Siyahısına daxil edil-
mə si Azərbaycan xalqının bəşər 
mə dəniyyətinə töhfələr verdi-
yini bir daha təsdiqləyir.
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Me-
marlıq Qoruğu İdarəsinin sədri 
Əsgər Ələkbərov Azərbaycanın 

Birinci vitse-prezidenti Mehri-
ban Əliyevaya görülən işlərlə 
bağlı bildirib ki, qoruq ərazisin-
də mövcud olan tarix və mədə-
niyyət abidələrinin qorunması, 
memarlıq-estetik görünüşünün 
və uzunömürlülüyünün təmin 
edilməsi üçün daimi olaraq mü-
vafiq tədbirlər həyata keçirilir. 
Aparılan təmir-bərpa işləri Qoşa 
Qala divarlarına heç bir zərər 
vurmamaqla yanaşı, nə İçə-
rişəhərin, nə də Qala divarları-
nın görünüşünə xələl gətirməyə-
cək və o, əvvəlki görünüşünü 
saxlayacaq.

* * * * *
Sonra birinci xanım Mehriban 
Əliyeva “BBC News” Azərbay-
canın müxbirinin “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoru-
ğunda görülən işlərlə bağlı sual-
larını cavablandırıb.

da daim diqqət mərkəzində olan 
məsələdir, - bildirməliyəm ki, 
bu il 100-ə yaxın məktəb tikilə-
cək və ya əsaslı təmir ediləcək, o 
cümlədən modul tipli məktəblər. 
Azərbaycanda bir dənə də olsun 
qəzalı məktəb olmamalıdır. Bu is-
tiqamətdə böyük işlər görülüb və 
görüləcək.
Bu il 10-a yaxın yeni mərkəzi ra-
yon xəstəxanası fəaliyyətə başla-
yacaq. Beləliklə, Azərbaycanda bir 
dənə də şəhər, rayon olmayacaq 
ki, orada ən müasir standartlara 
cavab verən tibb mərkəzi olmasın.
Üç olimpiya idman mərkəzinin 
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutu-
lurdu, onlardan biri artıq açıldı. 
Altı milyon insan dövlət hesabına 
tibbi müayinədən keçəcəkdir. Bu 
da bizim təşəbbüsümüzdür, çox 
ciddi sosial addımdır və vətəndaş-
lar bundan faydalanırlar. 
İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə 
bağlı artıq qeyd etdim ki, 3 pilot 
layihənin təcrübəsi çox müsbət-
dir. Artıq məruzədə də səsləndi 
ki, biz indi genişmiqyaslı proqra-
mın icra edilməsinə hazırıq. Bu da 
çox ciddi sosial addım olacaqdır.
Bakı şəhərində nəqliyyat-təsərrü-
fat problemlərinin həlli üçün əlavə 
tədbirlər nəzərdə tutulur, şəhər 
nəqliyyatı təkmilləşir. Bu il 300 ən 
müasir avtobusun Bakıya gətiril-
məsi nəzərdə tutulur. Şəhərə yeni 
metro vaqonları gətiriləcəkdir. 
Yüzlərlə yeni lift quraşdırılacaq. 
Bu məqsədlər üçün dövlət büd-
cəsində vəsait nəzərdə tutulur. 
Şəhərətrafı dəmir yolunun çəki-
lişi prosesi davam etdirilir. Bu da 
şəhər nəqliyyatının işini böyük 
dərəcədə yaxşılaşdıracaqdır.
Bu il Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı ra-
yonlarında baş vermiş zəlzələnin 

fəsadlarının aradan qaldırılması 
üçün fəal işlər gedir. Minlərlə yeni 
ev tikilib əsaslı təmir ediləcək. Ona 
görə Azərbaycan vətəndaşları əmin 
ola bilərlər ki, ən ağır məqamlarda 
dövlət onların yanındadır. 
Ümumiyyətlə, idarəetmə sahəsin-
də islahatların aparılmasına bö-
yük ehtiyac var. Hər bir sahədə in-
kişaf üçün böyük meydan var. Hər 
bir sahədə, əgər o sahəyə rəhbər-
lik edən insanlar öz işinə vicdan-
la yanaşarlarsa, mütləq nəticə də 
olacaq. Bu, ictimaiyyət tərəfindən 
də mütləq yüksək qiymətləndi-
riləcək. Ona görə bir daha demək 
istəyirəm ki, yerli və mərkəzi icra 
orqanlarının nümayəndələri daim 
vətəndaşların problemləri ilə məş-
ğul olmalıdırlar.
Biz regional inkişaf proqramını 
böyük dərəcədə yerlərdən gələn 
məktublar, sifarişlər əsasında for-
malaşdırmışıq. Hansı problemlər 
insanları narahat edir, biz o prob-
lemləri də dövlət proqramına sal-
mışıq və onları həll edirik. 
Ölkəmizdə makroiqtisadi vəziy-
yət sabitdir. Mən qeyd etdim, 
inflyasiya aşağı səviyyədədir – 2 
faizdən bir qədər çoxdur. Mana-
tın məzənnəsi sabitdir. Belə olan 
halda, əlbəttə ki, süni qiymət artı-
mına yol vermək qətiyyən olmaz. 
Bəzi hallarda bəzi məhsulların 
qiymətlərində artım olur. Bunun 
heç bir əsası yoxdur. Bəzi hallarda 
mövsümi xarakter daşıyır. Amma 
bəzi hallarda qiymətlər süni şə-
kildə artırılır. İndi ölkə iqtisadiy-
yatında canlanma var. İnsanların 
alıcılıq qabiliyyəti artır. Biz bunu 
indi statistik göstəricilərdən gö-
rürük. İndi istehlak bazarına nə-
zarət edən qurumlar bunu görür. 
Maaşlar, müavinətlər artır, prob-

lemli kreditlərlə bağlı ödənişlər 
başlamışdır. Ancaq biz imkan verə 
bilmərik ki, bundan hansısa natə-
miz adamlar, möhtəkirlər istifadə 
etsinlər, qiymətləri süni şəkildə 
qaldırsınlar, yaxud da ki, hansısa 
bir inhisarçılıqla məşğul olsunlar. 
Ona görə istehlak qiymətlərinə 
daim nəzarət olmalıdır.
Sənaye istehsalı sahəsində iri 
sənaye müəssisələrinin yaradıl-
ması prosesi yaxşı nəticələr verir. 
Ancaq biz çalışmalıyıq ki, kiçik, 
orta sənaye müəssisələri daha da 
fəal olsun, həm yeniləri yaradıl-
sın, həm də fəaliyyətdə olan səna-
ye obyektləri öz işini təkmilləş-
dirsinlər ki, rəqabətqabiliyyətli 
məhsullar istehsal olunsun. Bu, 
həm iş yerləridir, həm yerli isteh-
saldır, idxaldan asılılığın aradan 
qaldırılmasıdır. Sənaye parkları-
nın bu sahədə böyük əhəmiyyə-
ti var. Bizdə sənaye parklarında, 
sənaye zonalarında 60-a yaxın re-
zident var. Bu parklara, zonalara 
artıq 3,3 milyard dollar sərmayə 
qoyulub. Əgər biz sənaye park-
larını yaratmasaydıq, bu vəsait 
də qoyulmazdı. Orada güzəştli 
şərtlər tətbiq olunur, investorlar 
vəsait qoyur, iş yerləri yaradır və 
nəticə etibarilə ölkəmiz inkişaf 
edir.
İnşaat sektorunun inkişafına biz 
daha böyük diqqət göstərməliyik. 
İnşaat sektorunda hazırda canlan-
ma var. İnşaat sektorunda minlər-
lə, on minlərlə insan işləyir. Ha-
zırda Bakı şəhərində 400-ə yaxın 
çoxmərtəbəli bina tikilir. Bu, onu 
göstərir ki, bu sektorda çox böyük 
canlanma, irəliləyiş var, tikinti 
materiallarının istehsalı artır. 
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi-
nin xətti ilə birinci sosial evlər la-

yihəsi uğurla başa çatıb. Yasamal 
yaşayış kompleksi istifadəyə veri-
lib. Mən bu kompleksin açılışında 
olmuşam. İndi isə ikinci layihə 
icra edilir - Hövsan qəsəbəsində. 
Orada indi 3 minə yaxın mənzil 
inşa edilir. Bu qurum - MİDA 
mənim təşəbbüsümlə yaradıldı 
və məhz sosial məna daşıyan bir 
layihədir. Sosial evlərin tikintisi 
minlərlə ailənin mənzillə təmin 
edilməsi üçün şərait yaradır. Bu, 
minlərlə iş yeri yaradır və eyni 
zamanda, inşaat sektoruna böyük 
təkan verir. Yəni, təkcə bir yaşa-
yış kompleksində 3 minə yaxın 
mənzilin tikintisi görün nə qədər 
insanı bu işlərə cəlb edir, nə qə-
dər sahibkarı işlə təmin edir.
Kənd təsərrüfatı ilə bağlı aparılan 
islahatlar haqqında məruzə edildi. 
Bu sahə də daim diqqət mərkə-
zindədir. Bildiyiniz kimi, dövlət 
bu sahəyə çox böyük dəstək, yar-
dım göstərir. Güzəştli şərtlərlə 
gübrələr, yanacaq, subsidiyalar, 
texnika verilir. Mən deyə bilərəm 
ki, Azərbaycan bu sahədə dün-
ya miqyasında fermerlərə dəstək 
baxımından ən qabaqcıl ölkələr-
dən biridir. Həm də onlardan ver-
gilər də tutulmur, torpaq vergisi 
istisna olmaq şərti ilə. Yəni, bu 
sahəyə maksimum dəstək veri-
lir. Bu sahədə aparılan islahatlar, 
əminəm ki, daha da böyük nə-
ticələrə gətirib çıxaracaq. Hesab 
edirəm ki, idiki 3,6 faiz artım bi-
zim potensialımızı tam əks etdir-
mir. Çünki bu qədər işlər görülür 
– həm meliorativ tədbirlər, həm 
dövlət tərəfindən dəstək. Fındıq-
çılıq, üzümçülük, pambıqçılıq, 
taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik 
sahəsində görülən işlər indi bu-
rada məruzədə də səsləndi. Yəni, 

bizim istehsalımız və ixracımız 
böyük dərəcədə artır. Mən hesab 
edirəm ki, görülmüş işləri və isla-
hatları nəzərə alsaq kənd təsərrü-
fatında artım daha da yüksək ola 
bilər.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 
texnoloji sahəyə çevrilməlidir və 
burada yeni mexanizmlər, o cüm-
lədən aqrar sığorta mexanizmi tət-
biq edilməlidir. Bununla paralel 
olaraq, biz kəndlərdə investisiya 
layihələrinin icrası ilə bağlı dü-
şünməliyik. Mən tapşırıq verirəm 
ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yi birgə işləsinlər. Bəlkə işçi qrup 
da yaradıla bilər ki, kəndlərdə 
investisiya layihələrinin icrası ilə 
bağlı təkliflər hazırlansın. Hər bir 
kənd üzrə belə proqram ola bilər. 
Biz investisiyaları daha çox şəhər-
lərə cəlb edirik. Ancaq kəndlərin 
yeni inkişaf konsepsiyası hazırlan-
malıdır.
Əlbəttə ki, mən bütün bu işlərdə 
sahibkarların rolunu qeyd etmək 
istərdim. Son vaxtlar Azərbay-
canda güclü sahibkarlar sinfi for-
malaşıb. Mən sahibkarları daim 
dəstəkləyirəm, sahibkarlarla çox-
saylı görüşlərdə onlara öz dəstə-
yimi ifadə edirəm, dövlət onları 
dəstəkləyir, həm güzəştli kredit-
lərlə, həm tövsiyələrlə və yaradıl-
mış şəraitlə. Əgər infrastruktur 
layihələri olmasa idi, sahibkar in-
vestisiya qoya bilməzdi. Əgər işıq, 
qaz, yol yoxdursa, hansı sahibkar 
harasa vəsait qoya bilər. Biz bunu 
yaratdıq, üstəlik kreditlər də ver-
dik. Bu günə qədər sahibkarlara 
2 milyard manatdan çox güzəşt-
li şərtlərlə kreditlər verilmişdir. 
Təkcə bu il 170 milyon manat həc-

mində kredit veriləcək, əvvəllər 
verilmiş və qaytarılan kreditlər 
hesabına. Ona görə sahibkarlar 
bundan sonra da fəal olmalıdırlar 
və yeni müəssisələr, iş yerləri ya-
radılmalıdır.
Bu il bölgələrdə beş “ASAN xid-
mət” mərkəzinin yaradılması 
nəzərdə tutulur və beləliklə, on-
ların sayı 20-yə çatacaq. Mənə 
verilən məlumata görə, Bakı 
şəhərində də yeni mərkəzlərin 
tikintisinə ehtiyac var. Çünki 
“ASAN xidmət”in funksiyaları-
nın həcmi və müraciətlərin sayı 
artır, bəzi yerlərdə növbələr yara-
nır. “ASAN xidmət”in bəyənmə 
əmsalı 100 faizə yaxındır. Ancaq 
nəzərə alsaq ki, funksiya geniş-
lənir və müraciətlərin sayı artır, 
bəzi yerlərdə növbələr yaranır. 
Ona görə göstəriş vermişəm ki, 
- ilkin vəsait də ayrıldı, - Bakı 
şəhərində əlavə iki “ASAN xid-
mət” mərkəzi yaradılsın və belə-
liklə, onların sayı 22-yə çatacaq.
Görülmüş işlər deməyə əsas verir 
ki, biz düzgün yoldayıq. İqtisadi, 
sosial sahələrdə və bütün başqa 
sahələrdə islahatlar bundan sonra 
da aparılacaq. Yeniliklər, müsbət 
təcrübə, dünyada mövcud olan 
ən mütərəqqi yanaşma Azərbay-
canda tətbiq edilməlidir. Nəzərə 
almalıyıq ki, bizim neft-qaz sek-
torumuz da iqtisadiyyata böyük 
dəstəkdir. Nəzərə almalıyıq ki, biz 
indi nəqliyyat mərkəzlərindən bi-
rinə çevrilirik. Bu yaxınlarda Çin-
də keçirilmiş “Bir kəmər, bir yol” 
Forumunda Azərbaycanın iştirakı 
bir daha onu göstərir ki, ölkəmiz 
bu önəmli layihənin tərkib hissə-
sidir. Bizim gəlirlərimiz artacaq, 
maliyyə və iqtisadi imkanlarımız 
daha da böyüyəcək.
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2018-ci ilin 11 aprel tarixində ke-
çirilmiş növbədənkənar prezident 
seçkilərindən bir il keçir. Bizləri son 
prezident seçkilərindən artıq bir il-
lik tarixi dövr ayırır. Azərbaycan 
xalqı, ölkə seçiciləri həmin tarixi 
gündə seçki məntəqələrinə gedərək, 
növbəti 7 il müddətinə öz talelərini 
etibar edəcək şəxsə səs verdilər. Al-
ternaiv əsaslarla, 8 nəfər prezident-
liyə namizədin iştirakı ilə keçirilən 
prezident seçkilərində Azərbaycan 
seçicilərinin mütləq əksəriyyə-
ti - 86,3%-i, yəni 3 milyon 397 min 
664 nəfəri yenidən dövlət başçısı 
İlham Əliyevə səs verərək, etimad 
göstərərək, onu daha 7 il müddə-
tinə ölkə prezidenti seçdilər...
Qeyd edək ki, prezident seçkiləri 
və onun nəticələri ilə bağlı bəzi 
daxili və xarici antiazərbaycançı 
qüvvələr öz “bədbin” proqnozla-
rını versələr də, yenə də hesabla-
rı pozuldu, “proqnozlar”ı özünü 
bu dəfə də doğrultmadı. Xüsusilə 
də, ATƏT-in və Avropa Şurası-
nın seçki missiyaları prezident 
seçkilərini “qara rəng”də təsvir 
etməyə, seçkiləri və onun nəti-
cələrini şübhə altına almağa sal-
sa da, öncədən planlaşdırdıqları 
niyyətləri, məqsədləri baş tutma-
dı, hazırladıqları hesabat(lar) heç 
bir effekt, reaksiya doğurmadı, 
əksinə, Azərbaycan cəmiyyətinin 
sərt təpkisinə səbəb oldu. Ən əsası 
onlara verilən ən sərrast cavab və 
onlara vurulan ən böyük zərbə elə 
öz strukturlarından gəldi - ATƏT 
strukturlarından, AŞPA təsisatla-
rından, Avropa İttifaqı rəhbərli-
yindən İlham Əliyevə təbrik mək-
tubları ünvanlandı. Həmçinin, 
Azərbaycandan və prezidentinə 
dünyanın bütün dövlət başçıları, 
xüsusilə dünyanın əsas gücləri sa-
yılan dövlətlərin rəhbərlərindən - 
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, 
ABŞ Prezidenti Donald Tramp, 
Çin dövlətinin rəhbəri Si Cinpin, 
o cümlədən Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən 
təxminən eyni günlərdə təbrik 
məktubları gəldi, onlar öz mək-
tublarında İlham Əliyevlə, Azər-
baycanla əməkdaşlıq niyyətlərini 
bir daha bəyan etdilər.
ABŞ Prezidenti Donald Trampın 
təbrik məktubunda qeyd olunur-
du ki, Azərbaycan və Birləşmiş 
Ştatlar mürəkkəb regional çağırış-
ların həlli üçün birgə işləyərək sıx 
tərəfdaşlıq edirlər.
“Təhlükəsizlik və terrorizmlə mü-
barizə sahəsində əməkdaşlığını-
zı, habelə uzunmüddətli ticarət 
əlaqələrimizi dəyərləndirirəm. 
Enerji sahəsində illərlə davam 
edən əməkdaşlığımız bu il inanıl-
maz bir nailiyyət kimi, Avropanın 
zəruri enerji təhlükəsizliyini təmin 
edəcək ilk qazın Cənub Qaz Dəh-
lizi vasitəsilə nəqli sayəsində zir-
vəyə yüksəlib. Qarşıdan gələn ay-
lar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli üçün imkanlar açacaq, bu isə 
ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığının 
genişləndirilməsinə daha yaxşı 
şərait yaradacaqdır”, - deyə qeyd 
edən Tramp, həmçinin ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədri kimi 
Birləşmiş Ştatların bu münaqişə-
nin sülh yolu ilə dayanıqlı həlli 
üçün əməkdaşlığı səmimiyyətlə 
arzuladığını ifadə etdi.
Rusiya Prezideti Vladimir Puti-
nin məktubunda isə deyilirdi: “…
Ölkəniz iqtisadi, sosial, elmi-texni-
ki, humanitar və digər sahələrdə 
sanballı uğurlar qazanıb. Azərbay-
can Respublikasının beynəlxalq 
aləmdə çox böyük nüfuzu var. 
Rusiya-Azərbaycan münasibətləri-
nin yüksək səviyyəsini məmnuniy-
yətlə qeyd edirəm. Dövlətlərimiz 
müxtəlif istiqamətlərdə səmərə-
li əməkdaşlıq edir, gündəlikdə 
olan mühüm regional və qlobal 
məsələlərin həllində fəal qarşı-
lıqlı əlaqə saxlayırlar. Əminəm 
ki, ölkələrimizin dost xalqlarının 
rifahı, beynəlxalq sabitliyin və 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi na-
minə Rusiya ilə Azərbaycan ara-
sında strateji tərəfdaşlığı bundan 

sonra da hər vasitə ilə möhkəm-
ləndirəcəyik…”.
Həmçinin, Çin Xalq Respublika-
sının dövlət rəhbəri Si Cinpinin 
təbrik məktubunda qeyd olunur-
du ki, son illərdə Azərbaycanın 
iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir, 
cəmiyyətdə sabitlik və həmrəylik 
müşahidə olunur, Azərbaycanın 

beynəlxalq arenada statusu və tə-
siri gündən-günə artır.
“Azərbaycanın yaxın dostu kimi 
Çin buna ürəkdən sevinir. Mən 
Çin-Azərbaycan münasibətlərinin 
inkişafına böyük diqqət yetirirəm, 
iki ölkənin və onların xalqlarının 
xeyrinə qarşılıqlı faydalı əmək-
daşlığın bütün sahələrində yeni 
uğurlara nail olmaq üçün Sizinlə 
birgə səy göstərməyə hazıram”, - 
deyə daha sonra təbrik məktubun-
da bildirilirdi.
Eyni zamanda, digər Avropa, Qərb 
və Şərq ölkələrinin rəhbərlərinin, o 
cümlədən qardaş və dost Türkiyə 
dövlətinin prezidentinin Azərbay-
can prezidentinə təbrik məktub-
larında əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq və 
müttəfiqlik münasibətlərinin möv-
cud səviyyəsindən məmnunluq 
ifadə edildi, həmçinin bu münasi-
bətlərin daha da dərinləşdirilməsi 
istəkləri öz əksini tapdı. 

PREzİDENTİN 
ANDı...

Seçkilərdən cəmi 6 gün sonra, 
aprelin 17-də Konstitusiya Məh-
kəməsinin Plenumu prezident seç-
kilərinin nəticələrinə dair Mərkə-
zi Seçki Komissiyasının (MSK) 
protokolunun Seçki Məcəlləsinin 
müddəalarına uyğun gəldiyini, İl-
ham Əliyevin səslərin 86,03 faizini 
topladığı üçün prezident elan edil-
məsi ilə bağlı qərarını bəyan etdi. 
Bunun səhərisi günü, aprelin 18-
də Prezident İlham Əliyevin Mil-
li Məclisdə (MM) tarixi andiçmə 
mərasimi keçirildi. Düz 5 il öncə 
də, 2013-cü ilin prezident seçkiləri 
ilə bağlı prezidentin andiçmə mə-
rasimi də məhz parlamentdə ke-
çirilmişdi və bu, dövlət başçısının 
MM-ə nə qədər böyük dəyər ver-
diyinin daha bir əyani sübutudur. 
Prezident əlini Azərbaycan Res-
publikası Konstitusiyasının üzə-
rinə qoyaraq, həmçinin müqəddəs 
Qurani-Şərifə əl basaraq and içdi. 
Daha sonra təzim edərək, Azər-
baycanın dövlət bayrağını öpdü 
və geniş nitq söylədi. Dövlət baş-
çısı çıxışında seçkilərdə göstərilən 
yüksək etimada görə Azərbaycan 
xalqına dərin təşəkkürünu bil-
dirərək qeyd etdi ki, həmişə Azər-
baycan xalqının dəstəyini hiss 
edib və bu dəstək ona güc verir.
Beləliklə, 18 aprel tarixindən eti-
barən ölkə rəhbəri İlham Əliyev 
dövlət başçısı kimi növbəti 7 illik 
müddətdə prezidentilk fəaliyyə-
tinə başlamış oldu. Vəzifəsinin ic-
rasına başlaması ilə dövlət başçısı 
bir dahaötən 25 illik siyasətə, onun 
davam etdirilməsinə qərarlılıq, 
əsası 1994-cü ildən, “Əsrin müqa-
viləsi”ndən qoyulmuş uğurlu neft 
strategiyasından başlanan enerji 
siyasətində qətiyyətlilik nümayiş 
etdirdi. Burada mütləq şəkildə 
qeyd etmək yerinə düşər ki, ümu-
miyyətlə, 2018-ci il Azərbaycan 
xalqının və dövlətinin tarixində, 
27 illik müstəqillik dönəmində 
ən əlamətdar illərdən biri kimi ta-
rixə düşdü. Belə ki, hələ prezident 
seçkilərindən əvvəl, 2018-ci ilin 
yanvar ayında Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin (AXC) 100-cü 
ildönümü ilə bağlı ölkə prezidenti 
2018-ci ili “Cümhuriyyət İli” elan 
etdi və bununla əlaqədar müvafiq 
sərəncam imzaladı. Bu sərəncam-
dan da irəli gələrək AXC-nin yüz 
illik yubileyi ilə yüksək səviyyəli 
dövlət tədbirlərinin keçirilməsinə 
start verildi. May ayının 28-də 

AXC-nin yüz illiyi ilə bağlı ölkə 
prezidentinin rəsmi (təntənəli) 
qəbulu təşkil edildi. Tədbirdən 
öncə ölkə prezidenti AXC quru-
cularının şərəfinə ucaldılmış abi-
dəni ziyarət etdi. Rəsmi qəbulda 
geniş nitqində isə ölkə prezidenti 
AXC-nin yaradılmasını, 23 aylıq 
fəaliyyətini tarixi hadisə adlandır-
dı. Dövlət başçısı “İlk dəfə olaraq 
müsəlman aləmində demokratik 
respublika yaradılmışdır. Biz haq-
lı olaraq fəxr edirik ki, bu respub-
likanı Azərbaycan xalqı yaradıb-
dır. Bu, bir daha onu göstərir ki, 
Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, 
Azərbaycan xalqı azadlıqsevər, 
mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan 
dövləti Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin qurucularının xatirə-
sinə böyük hörmətlə yanaşır...”, - 
deyərək sözlərinə əlavə etdi. 

CƏNUB QAz DƏHlİzİ 
vƏ YA YENİ ENERjİ 

DAMARı…
Ümumiyyətlə, son bir il ərzində 
görülmüş işləri bir yazıda işıqlan-
dırmaq, onlardan bəhs etməsək, 
adlarını belə saysaq, kifayət et-
məz, yetərli olmaz. Çünki bir il 
ərzində o qədər geniş, möhtəşəm, 
miqyaslı layihələr, tədbirlər keçi-
rilib ki, müstəqilliyimiz, müstəqil 
inkişaf xəttimiz, müstəqil dövlət 
siyasətimiz olmadan, onlara nail 
ola bilməzdik. Bu işlər, bu tədbir-
lər ötən əsrdə ikinci dəfə əldə et-
diyimiz dövlət müstəqilliyimizin, 
o cümlədən 1993-cü ildən bu yana 
həyata keçirilən və son bir il ərzində 
ən yüksək zirvəsinə çatan müstəqil 
dövlət və müstəqil inkişaf xəttinin, 
ölkə prezidentinin son dərəcə uğur-
lu siyasətinin bəhrələridir. Ona görə 
çalışmışam ki, bu yazıda ən vacib 
məqamlara diqqət yetirək. 
Bu yerdə konkret olaraq, yeni ener-
ji damarı kimi xarakterizə edilən 
Cənub Qaz Dəhlizinin (CQD) açı-
lışını qeyd etmək istərdik. CQD-
nin yüksək səviyyəli açılışını hə-
yata keçirməklə, Azərbaycan öz 
ikinci müstəqillik tarixində, ümu-
miyyətlə, müstəqil dövlətçiliyinin, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-
nin (AXC) yaranmasının 100-cü 
ildönümündə daha bir uğuruna 
imza atdı. Nəinki yerləşdiyi bölgə-
nin, həmçinin Avropanın və dün-
yanın enerji təhlükəsizliyində əsas 
aktyorlardan birinə çevrilən Azər-
baycan CQD-nin təntənəli açılış 
mərasiminə tarixi evsahibliyi etdi. 
Ölkə prezidentinin və nüfuzlu xa-
rici qonaqların iştirakı ilə Səngəçal 
terminalında CQD-nin tarixi açılış 
mərasimi baş tutdu və bununla 
da Azərbaycan dünyanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin olunması-
na növbəti töhfəsini vermiş oldu. 
Qeyd edək ki, enerji resurslarının 
şaxələndirilməsi işində çox önəm-
li layihə olan CQD enerji təhlükə-
sizliyi məsələlərinin həllində də 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çünki 
bu gün enerji təhlükəsizliyi ilə bağ-
lı məsələlər dünya gündəliyində 
çox ciddi dayanır və ölkələrin milli 
təhlükəsizliyi, o cümlədən enerji 
təhlükəsizliyindən böyük dərəcə-

də asılıdır. Bu baxımdan da hesab 
edirəm, eyni zamanda, açılış mə-
rasimində də vurğulandığı kimi, 
CQD əvəzolunmaz bir layihədir. 
Həmçinin, ölkə prezidenti bugün-
lərdə etdiyi son çıxışlarının birində 
CQD mövzusuna toxunaraq, yaxın 
gələcəkdə bunun işə düşəcəyini və 
böyük gəlir gətirəcəyini vurğuladı. 
Bütövlükdə, CQD dörd böyük 
layihədən ibarətdir ki (Cənubi 
Qafqaz Kəməri, TANAP və TAP 
layihəsi), bu dörd layihənin üçü 
artıq reallaşıb, başa çatıb. TAP-ın 
da atıq böyük hissəsi, 70 faizindən 
çoxu icra olunub. Ona görə hesab 
edirəm ki, 2019-2020-ci illər ərzin-
də TAP layihəsi də tamamlanacaq 

və beləliklə, Avropanın 40 milyard 
dollar sərmayə tələb edən ən bö-
yük infrastruktur layihəsi olan 
CQD icra edilmiş olacaq. Bu tarixi 
nailiyyət isə bizə imkan verəcək ki, 
Azərbaycanın zəngin qaz ehtiyat-
ları Türkiyə və Avropa bazarlarına 
qısa və təhlükəsiz yolla, şaxələndi-
rilmiş formada çatdırılsın.

TANAP, YAxUD 
“İKİNCİ QAN DAMARı”…

Ötən əsrin 90-cı illərində, xüsusilə 
də 1994-cü ildə baş tutan “Əsrin 
müqaviləsi” ilə uğurlu neft stra-
tegiyası həyata keçirən və qısa 
müddət ərzində dünyanın enerji 
təhlükəsizliyində mühüm rol oy-
nayan ölkəmiz CQD-nin açılışın-
dan sonra yeni, növbəti uğuruna 
imza atdı. Dünya Azərbaycanın 
iştirakı və təşəbbüsü ilə gerçək-
ləşdirilən daha bir tarixi layihənin 
açılışı mərasiminə şahidlik etdi. 
Belə ki, Türkiyənin Əskişəhər 
şəhərində “ikinci qan damarı” ad-
landırılan TANAP qaz kəmərinin 
istifadəyə verilməsi münasibəti 
ilə təntənəli mərasim keçirildi. 
TANAP-ın istismara verilməsini 
Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı-
nın növbəti təzahürü kimi qiymət-
ləndirən Azərbaycan prezidenti 
bu layihəni Türkiyə ilə Azərbay-
canın növbəti zəfəri adlandırdı və 
qeyd etdi ki, Türkiyə-Azərbaycan 
birliyi, qardaşlığı olmasaydı, bu 
layihə kağız üzərində qala bilər-
di. Həmçinin, vurğulandı ki, son 
illər ərzində təkcə Azərbaycan 
tərəfindən Türkiyə iqtisadiyyatına 
13 milyard dollardan çox sərmayə 
qoyulubdur, növbəti illərdə bu 
rəqəm 20 milyard dollara çatacaq. 
Eyni zamanda, açılış mərasimində 
də vurğulandığı kimi, enerji baza-
rında yaşanan dəyişikliyə və ehti-
yaca cavab verən TANAP həm də 
qarşıdakı illərdə həyata keçiriləcək 
yeni layihələrin müjdəsidir. Elə la-
yihə ilə bağlı rəqəmlər bu həqiqəti 
açıq-aşkar ortaya qoyur. Belə ki, 
diametri 56 düymlük borulardan 
ibarət olan 1850 kilometrlik TA-
NAP Türkiyə, Yaxın Şərq və Avro-
panın ən uzun təbii qaz boru kəmə-
ridir. TANAP 20 vilayət, 67 rayon 
və Çanaqqala boğazını keçən mar-
şruta sahibdir. Bu layihənin ilkin 
ötürücülük qabiliyyəti ildə 16 mil-
yard kubmetr təbii qazdır. Bunun 

6 milyard kubmetri Türkiyəyə, 10 
milyard kubmetri isə Avropaya 
nəql olunacaq. Tələbdən asılı ola-
raq, ötürücülük qabiliyyətinin əv-
vəlcə 22 milyard, daha sonra əlavə 
sərmayələrlə 31 milyard kubmetrə 
çatdırılması hədəflənir. 
Trans-Anadolu qaz kəməri layihə-
sinin icrası müstəqilliyimizin daha 
bir mühüm hadisəsi kimi tarixə 
düşdü. Azərbaycanın və Türkiyə-
nin möhkəm işbirliyi, qardaşlığa 
və dostluğa söykənən fəaliyyətləri 
bu strateji layihənin uğurla real-
laşmasında əhəmiyyətli rol oyna-
dı. Ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin, 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 
təmin olunmasındakı rolunu bir 

daha təsdiqləyən TANAP bununla 
da Azərbaycanın dünyanın siyasi 
və iqtisadi həyatındakı yerini və 
özəlliyini nümayiş etdirdi…

22 İllİK YOlUN SON 
MANİFESTİ - AKTAU 

RAzılAşMASı…
Hamımız bilirik ki, 5 Xəzəryanı 
dövlət arasında Xəzərin hüquqi 
statusuna dair konvensiyanı imza-
lamaq nə qədər çətin və mürəkkəb 
bir proses idi. Hələ 23 il bundan qa-
baq, 1996-cı ildən ulu öndər Hey-
dər Əliyev bu mürəkkəb məsələ-
nin həlli üçün bütün var gücü ilə 
çalışırdı. Bu istiqamətdə Xəzər-
yanı dövlətlərin rəhbərləri, rəs-
milərilə ayrılıqda müzakirələr, 
söhbətlər aparırdı, onları belə bir 
konvensiyanın imzalanmasının 
vacibliyinə inandırmağa çalışırdı. 
Eyni zamanda, bu xətt, bu siyasət 
2003-cü ildə hakimiyyətə gələn 
cənab İlham Əliyevin dövründə 
də davam etdirildi, bu yöndə mü-
hüm addımlar atıldı və nəhayət, 
ötən ilin avqustunda Qazaxıstanın 
Aktau şəhərində Xəzər dənizinin 
hüquqi statusunun müəyyənləş-
dirilməsi ilə bağlı tarixi hadisə baş 
verdi. Xəzəryanı dövlət başçıları-
nın 5-ci Zirvə toplantısında 22 il-
lik danışıqlar prosesinə yekun vu-
rularaq, Xəzər dənizinin hüquqi 
statusu haqqında Konvensiyanın 
imzalaması mərasimi keçirildi və 
Konvensiya 5 Xəzəryanı dövlətin 
başçısı tərəfindən imzalandı. 
Bir daha qeyd etmək istərdik ki, 
bu razılaşmanın baş tutmasında 
Azərbaycanın, xüsusilə də mər-

hum dövlət başçısı Heydər Əli-
yevin və ölkə Prezidenti İlham 
Əliyevin rolu, xidməti çox böyük-
dür və danılmazdır. Məhz onların 
səyləri və uzaqgörən siyasətləri 
nəticəsində 22 ildən sonra Xəzərlə 
bağlı belə tarixi anlaşma əldə edil-
di. Beləliklə, Aktua Konvensiyası 
Xəzəryanı dövlətlərin münasibət-
lərində və qarşılıqlı əməkdaşlığın-
da yeni mərhələ kimi tarixə düşdü. 
Bu Konvensiya, Aktau anlaşma-
sı imkan verəcək ki, bu dövlətlər 
arasında münasibətlər növbəti 

mərhələlərdə də inkişaf etdirilsin, 
Xəzərin əsl sülh və təhlükəsizlik 
dənizinə çevrilməsinə özünün növ-
bəti töhfələrini versin. Çünki Xəzər 
hamımızındır, 5 Xəzəryanı dövlə-
tindir və bu dənizin sülh, təhlükə-
sizlik dənizi funksiyasını icra etməsi 
olduqca önəmlidir, vacibdir. Hər bir 
Xəzəryanı dövlətin milli və dövlətçi-
lik maraqlarına, mənafelərinə cavab 
verən bir məsələdir. Odur ki, Aktau 
Konvensiyası hələ növbəti illərdə, 
növbəti mərhələlərdə də öz sözünü 
deyəcək, öz tarixi rolunu oynayacaq 
və bu bölgənin, bütövlükdə dünya-
nın təhlükəsizliyinə öz töhfələrini 
verməkdə davam edəcək.

STAR: TÜRKİYƏ-
AzƏRBAYCAN DOSTlUğU 

vƏ QARDAşlığıNıN 
NÖvBƏTİ İFADƏSİ…

Ötən bir ilin uğurlarından bəhs 
edərkən, Türkiyənin İzmir şəhə-
rində “Star” neft emalı zavodunun 
açılış mərasimini qeyd etməmək 
mümkün deyil. Hələ 2011-ci ildə 
Azərbaycan və Türkiyə prezi-
dentlərinin iştirakı ilə təməli atı-
lan “Star” zavodu hər iki ölkənin, 
bütövlükdə isə bu bölgənin iqti-
sadi inkişafında və enerji təhlükə-
sizliyinin təmin olunmasına öz 
müsbət töhfələrini verəcək tarixi 
layihədir. Təsadüfi deyil ki, tarixi 
və təntənəli açılış mərasimində də 
bu məqamlar bir daha vurğulandı, 
dilə gətirildi. Belə ki, dövlət başçı-
larının çıxışlarında sözügedən za-
vodun təməlinin 7 il öncə birlikdə 
qoyulduğu xatırladılaraq, vurğu-
landı ki, belə nəhəng layihələrin 

Hər yerdə hər bir dövlət məmuru, icra başçısı, 
bələdiyyə sədri, dövlət təşkilatında çalışan 
məmur vətəndaşlara xidmət  etməlidir…

İLHAM ƏLİYEV



4 2-8 may 2019-cu il
icrası üçün Türkiyə və Azərbay-
can liderlərində güclü siyasi ira-
də var. Həmçinin, ifadə edildi ki, 
“Star” layihəsinin həyata keçməsi-
nin əsas səbəbi Türkiyə-Azərbay-
can dostluğu, qardaşlığıdır.
Qeyd edək ki, illik istehsal gücü 10 
milyon ton olan “Star” neft ema-
lı zavodu ilk beş il müddətində 
Azərbaycan iqtisadiyyatına ildə 
850 milyon ABŞ dolları, sonrakı 
dövrlərdə isə hər il 600 milyon 
ABŞ dollarından çox gəlir gətirə-
cək. Bu baxımdan hesab edirəm ki, 
Azərbaycan dünya miqyaslı əhə-
miyyətə malik bir zavodun sahibi-
dir və bu da əbədi kapital demək-
dir. Bu baxımdan çox sevinirəm 
ki, Azərbaycanın xarici investisiya 
yatırımı artıb. Çox sevinirəm ki, 
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlə-
rində gündən-günə möhkəmlənən 
yeni müsbət məqamlar - meyillər 
özünü göstərir. Sevinirəm ki, Tür-
kiyənin bu məhsullarla bağlı idxalı, 
həmçinin çəkdiyi xərclər azalacaq.
Yəni, bu layihə həm istehsalçı ola-
raq bizim üçün, həm də istehlakçı 
kimi Türkiyə üçün maraqlıdır. Bu 
kimi layihələrin genişlənməsi onu 
göstərir ki, Azərbaycan bu gün 
dünyəvi layihələrdə iştirak edən 
mühüm bir tərəfdaş-dövlətdir…

DAvOS FORUMU vƏ YA 
“BİR KƏMƏR, BİR YOl”…

Ötən bir ilin uğurları sırasında, heç 
şübhəsiz ki, ən mühüm yerlərdən 
birini Azərbaycanın uzun illərdən 
bəri qatıldığı Davos İqtisadi Foru-
mu, dünyanın ən böyük super güc-
lərindən olan Çin Xalq Respublika-
sı ilə reallaşdırlan “Bir kəmər, bir 
yol” layihəsi təşkil edir. Belə ki, ta-
rixi “Bir kəmər-bir yol” təşəbbüsü, 
layihəsi Azərbaycan üçün daimi 
kapitaldır, gəlir mənbəyidir, yeni iş 
yerləridir, siyasi mövqedir, ölkəmi-
zin həm də iqtisadi təhlükəsizliyi-
nin təmin edilməsidir. Ona görə bu 
layihə hansısa bir maddi dəyərlə, 
qiymətlə ölçülməyən məsələdir. 
Elə bu kimi tarixi və dünyamiq-
yaslı layihələrin reallaşdırılması-
nın nəticəsidir ki, Azərbaycan borc 
alan ölkədən bu gün borc verən 
ölkəyə çevrilib. Azərbaycana həm 
investisiya yatırılır, həm də ölkə-
miz özü investisiya, sərmayə yatı-
ran ölkəyə çevrilib. 
Həmçinin, Azərbaycanın, ölkə pre-
zidentinin 2000-ci illərdən Davos 
İqtisadi Forumunda müntəzəm 
iştirakı hər dəfə yeni məqamlarla 
özünü göstərir, xarakterizə olu-
nur. Yəni, Azərbaycan dövləti, 
ölkə prezidenti hər dəfə ölkəmi-
zin yeni, növbəti müsbət inkişafını 
xarakterizə edən məqamlarla ora-
da iştirak edir, bu yöndə öz təcrü-
bəsini bölüşür, dünyanın iqtisadi 
təhlükəsizliyinə töhfələrini verir. 
Odur ki, son bir il də bu baxımdan 
tarixdə, yaddaşda qaldı. Konkret 
olaraq, sonucu Davos Forumunda 
Dünya İqtisadi Forumunun prezi-
denti Borge Brende ilə keçirilən gö-
rüş zamanı Azərbaycan hökuməti 
və Dünya İqtisadi Forumunun 
Dördüncü Sənaye İnqilabı Mərkəzi 
arasında ilk dəfə olaraq əməkdaş-
lığın təməli qoyuldu. Bu məqsədlə 
Azərbaycan prezidenti və Dünya 
İqtisadi Forumunun preziden-
ti arasında əməkdaşlıq sazişinin 
təntənəli mübadiləsi həyata keçi-
rildi. Həmçinin, Forum çərçivəsin-
də yuxarıda haqqında bəhs edilən 
“Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü ilə 
bağlı mühüm hadisə baş verdi. 
“Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün 
inkişaf etdirilməsi: Çinin trilyon 
dollarlıq baxışı” mövzusunda ses-
siya keçirildi. Həmin sessiyaya qa-
tılanlar arasında İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva da 
vardı. Heç təsadüfi deyil ki, həmin 
tədbir zamanı sessiyanın aparıcısı 
ilk sualı da iştirakçılar arasında 
məhz İlham Əliyevə ünvanladı. 
“Gəlin Sizdən başlayaq, cənab Pre-
zident. “Bir kəmər, bir yol” təşəb-
büsü Azərbaycan kimi qonşu ölkə 
üçün nə deməkdir? Mən bilirəm 
ki, Siz ölkənizin iqtisadi fəaliyyə-
tini təkcə neft-qaz sahəsinə yox, 
eyni zamanda, infrastrukturun qu-
rulmasına yönəltmisiniz” sualına 
cavabında Azərbaycan prezidenti 
məlum təşəbbüsü dəstəklədiyini 
bəyan etdi və bunları söylədi:
“…Bu da bizə yüklərin Şərqdən 
Qərbə, Şimaldan Cənuba və Cə-
nubdan Şimala nəqlinə imkan 
verəcək. Azərbaycan Şərq-Qərb 
nəqliyyat dəhlizi təşəbbüsünün 
fəal üzvüdür. Biz, əlbəttə ki, Çin 

hökumətinin “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsünü dəstəkləyirik. Azər-
baycan özündən şimalda və cənub-
da yerləşən ölkələrə bu layihəyə 
qoşulmaq üçün imkanlar yaradır. 
Biz artıq bunu müşahidə edirik”. 
Dövlət başçısı sonra qeyd etdi ki, 
Azərbaycan həm də Şərq-Qərb və 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri-
nin üzvü olan yeganə ölkədir. 
Dövlət başçısı sözlərinə davam 
edərək “Bunun üçün dəmir yolu 
sistemlərimizin müasirləşdirilmə-
si, Xəzərin sahilində 25 milyon tona 
qədər yük daşımaq gücündə olan 
ən böyük dəniz limanının tikintisi, 
Avropa və Asiya arasında çatışma-
yan bağlantının yaradılması ilə bizi 
Türkiyə və Avropa ilə birləşdirən 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 
inşası yollarımızdan istifadə etmək 
istəyənlərə yaxşı şərait yaradır. Biz 
yaxşı tarif siyasətini yaratmaq üçün 
vəsait sərf edirik. Yükdaşımaların 
həcmi də artır. Yalnız Şimal-Cənub 
dəhlizi vasitəsilə keçən il ondan əv-
vəlki illə müqayisədə on dəfə çox 
yük daşınıb”, - deyə fikirlərini ta-
mamladı…
Həmçinin qeyd edək ki, Davos Fo-
rumu zamanı söylənənlər sadəcə 

sözlərdən, istəklərdən ibarət de-
yildi, bunlar konkret fəaliyyətdən, 
konkret addımlardan doğan fikir-
lər, niyyətlər idi. Heç təsadüfi de-
yil ki, Azərbaycan prezidenti Çin 
Xalq Respublikası (ÇXR) sədrinin 
dəvəti ilə 2-ci “Bir kəmər, bir yol” 
beynəlxalq forumunda iştirak et-
mək üçün aprelin 24-də bu ölkəyə 
işgüzar səfər etdi. Qeyd edək ki, 
ölkə prezidenti beynəlxalq foruma 
qatılaraq, orada geniş nitq söylədi, 
bir daha Azərbaycan bu təşəbbüs-
lə bağlı müsbət mövqeyini ifadə 
etdi. Forumdan öncə isə ÇXR sədri 
Si Cinpinlə bir araya gələn dövlət 
başçısının görüşündə yenə əsas 
müzakirə mövzusu “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsü, layihəsi oldu. 
Çinin rəhbəri tərəfindən bir daha 
vurğulandı ki, Azərbaycan tərə-
fi və ölkə prezidenti kimi İlham 
Əliyev Çin-Azərbaycan münasi-
bətlərinin inkişafına, “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsünün birlikdə re-
allaşdırılmasına böyük diqqət yeti-
rir. Si Cinpin “Sizinlə birlikdə ortaq 
səylərimizlə “Bir kəmər, bir yol” la-
yihəsinin reallaşdırılmasını davam 
etdirməyə, birgə inkişaf və firavanlıq 
naminə bütün sahələrdə qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlığı daim dərinləş-
dirməyə hazıram…”, - deyə bildirdi 
və əlavə etdi ki, “Bir kəmər, bir yol” 
layihəsi çərçivəsində Trans-Xəzər 
nəqliyyat dəhlizi mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Bütün bunlar nəticə etibarı 
ilə Azərbaycanın bir daha həm mə-
lum layihəyə, həm də Çinlə münasi-
bətlərin inkişafına necə böyük önəm 
verdiyini təsdiqləmiş oldu.
REgİONlARA SƏFƏRlƏR, 

SİMASıNı DƏYİşƏN 
BÖlgƏlƏR, İş YERlƏRİ…

Ölkənin regional inkişafı xüsu-
silə, regionların tarazlı inkişafı, 
bölgələr arasında böyük fərqlərin 
aradan qaldırılması istiqamətin-
də görülən işlər 2018-ci ildə daha 
böyük sürətlə və templə həyata 
keçirildi. Bu inkişaf öz keyfiyyət 
məzmununa və mahiyyətinə görə 
bir sıra hadisələrlə yadda qaldı. 
Yəni, hələ ölkə prezidentinin ha-
kimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən, 
2003-2004-cü illərdən regionla-
rın inkişafını əsas prioritetlərdən 
biri kimi müəyyənləşdirməsi, bu 

yöndə davamlı addımlar atılması 
11 aprel seçkilərindən sonra daha 
böyük vüsət aldı. Belə ki, dövlət 
başçısı 11 aprel seçkilərindən heç 
bir ay keçməmiş regionlara səfər-
lərini davam etdirməyə başladı. 
İlk səfərini də may ayının 4-də 
ölkənin Şimal bölgəsinə, Xaçmaz 
və Xızı rayonlarına etdi və həmin 
bölgələrdə bir sıra açılışlara qatıl-
dı. Ümumiyyətlə, istər prezident 
seçkilərindən əvvəl, yəni 2018-ci 
ilin 1 yanvar-11 aprel tarixləri ər-
zində, prezident seçkilərindən və 
18 aprel andiçmə mərasimindən 
sonra, 18 aprel-31 dekabr tarixlə-
ri ərzində dövlət başçısı üst-üstə 
Azərbaycanın yuxarıda adları çə-
kilən bölgələri də daxil olmaqla, 24 
bölgəsinə səfərlər (Şamaxı, İsmayıl-

lı, Lənkəran, Masallı, Lerik, Astara, 
Ağdam, Ağcabədi və sair) edib və 
onlarla obyektlərin, müəssisələrin 
açılışlarında iştirak edib. Bu haqda 
dövlət başçısı özü 2019-cu ilin yan-
var ayının 11-də Nazirlər Kabineti-
nin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişa-
fının yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunan iclasda çıxışı 
zamanı da məlumat verərək bildir-
di ki, bu səfərlər zamanı həm işlərə 
nəzarət etmək üçün imkan yaranır, 
həm də yerlərdə vətəndaşlarla gö-
rüşərək onları narahat edən prob-
lemlərin həlli istiqamətində əlavə 
göstərişlər verilir.
“Rayonların sosial-iqtisadi vəziy-
yətinin yaxşılaşdırılması, o cüm-
lədən infrastruktur layihələri ilə 
bağlı bir çox sərəncamlar imza-
lanmışdır. Bu sərəncamlar bölgələ-
rimizdə çox böyük əks-səda verir 
və böyük nəticələrə gətirib çıxarır. 
Dediyim kimi, bölgələrə səfərlərim 
həm vətəndaşlarla təmasda olmaq, 
həm görülən işlərə nəzarət etmək, 
həm də gələcəkdə görüləcək işlərlə 
bağlı düzgün addımların atılma-
sı üçün gözəl imkan yaradır. Mən 
Azərbaycanın hər bir rayonunda 
dəfələrlə olmuşam, ən azı hər bir 
rayonda 5 dəfə, elə rayon var ki, 
10 dəfədən çox olmuşam və bu 
müntəzəm səfərlərin çox böyük 
əhəmiyyəti var...”, - deyə dövlət 
başçısı sözlərinə əlavə etdi.
2019-cu ilin yanvar ayının 1-dən 
aprel ayının 11-nə kimi isə dövlət 
başçısı regionlara səfərlərini da-
vam etdirirək, iki dəfə (yanvar və 
fevral aylarında) ölkənin 3-cü bö-
yük şəhəri və əsas sənaye mərkəz-
lərindən olan Sumqayıt şəhərinə, 
o cümlədən 13 fevral tarixində 
Beyləqan rayonuna, həmçinin Şa-
maxı və Ağsu rayonlarına getdi. 
Regionlardan söz düşmüşkən, 
burada qeyd edilməli ən önəmli 
məqamlardan biri də heç şübhəsiz 
ki, 2003-cü ilin prezident seçkilə-
rindən çox az müddət sonra, yəni 
2004-cü ilin fevralında dövlət baş-
çısının regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı ilə bağlı ilk Dövlət Proq-
ramını imzalaması və bu böyük 
prosesə start verilməsidir. Qeyd 
edək ki, ötən 15 il ərzində bu yön-
də 3 Dövlət Proqramı imzalandı 

və onların hər biri də uğurla icra 
edildi. Bu ilin yanvar ayının 29-da 
dövlət başçısı tərəfindən regionla-
rın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağ-
lı növbəti - 4-cü Dövlət Proqramı 
imzalandı. Dövlət Proqramı imza-
lanmazdan əvvəl isə “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2014-
2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inki-
şafı Dövlət Proqramı”nın icrasının 
yekunlarına həsr olunan konfrans 
keçirildi. Dövlət başçısının özü-
nün də iştirak etdiyi və geniş nitq 
söylədiyi konfransda bildirildi ki, 
ümumiyyətlə, son 15 il ərzində 
Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya 
miqyasında rekord templərlə in-
kişaf etmiş, ümumi daxili məhsul 
3,3 dəfə artmışdır. Həmçinin, ötən 
15 il ərzində sənaye istehsalı 2,6 

dəfə, ixrac 4,7 dəfə, valyuta ehti-
yatları 24 dəfə artmış və bu ehti-
yatlar 45 milyard dollar təşkil et-
mişdir. Dövlət başçısının özünün 
də qeyd etdiyi kimi, bu, onu göstə-
rir ki, Azərbaycan regionlarına və 
eyni zamanda, neft-qaz sektoruna, 
Bakı şəhərinin inkişafına böyük 
vəsait qoyulmasına baxmayaraq, 
biz öz valyuta ehtiyatlarımızı 24 
dəfə artıra bilmişik. Bu da nəticə 
etibarı ilə bizə imkan verir ki, gələ-
cəyə çox böyük ümidlərlə baxaq. 
Həmçinin, qeyd edildi ki, aparı-
lan uğurlu siyasət ölkəmizə bö-
yük həcmdə vəsaitin, sərmayənin 
yatırılmasına gətirib çıxarmış, 15 
il ərzində Azərbaycana təxminən 
250 milyard dollar sərmayə qoyul-
muşdur. Bu sərmayənin yarısı isə 
xarici investisiyadır. Yəni, xarici 
investorlar üçün Azərbaycan çox 
cəlbedici ölkədir. Azərbaycanda 
mövcud olan sərmayə iqlimi xarici 
investorları həvəsləndirir.
Eyni zamanda, qeyd etmək lazım-
dır ki, son 15 il ərzində məşğullu-
ğun artması istiqamətində böyük 
işlər görülmüşdür. Onu da xüsusi 
olaraq vurğulayım ki, yaradılan 
yeni iş yerlərinin böyük hissəsi 
bölgələrin payına düşməkdədir. 
Amma bununla belə yeni iş yer-
lərinin yaradılması, insanlarımı-
zın işlə təmin edilməsi ilə bağlı 
görülməli işlərimiz hələ çoxdur. 
Görülən işlərə, atılan addımlara 
baxmayaraq, hələ də iş yerlərinə 
ehtiyacı olan insanlarımız, vətən-
daşlarımız az deyil. Bu məsələ 
həmin adıçəkilən konfransda, 
həm də digər toplantılarda dövlət 
başçısının özü tərəfindən dəfələrlə 
dilə gətirilməkdədir. Eyni zaman-
da, dövlət qurumlarında və özəl 
sektorda iş yerlərinin ixtisarı mini-
muma endirilməlidir. Xüsusilə də, 
struktur islahatları ilə bağlı iş yer-
lərini itirmək məcburiyyətində qal-
mış vətəndaşlarımızın, kadrlarımı-
zın işlə təmin edilməsi məsələsi ən 
vacib məqamlardandır. Qeyd edim 
ki, bu məsələ həm dövlət başçısı-
nın, həm də onun ən yaxın və ən 
sədaqətli silahdaşı olan birinci xa-
nım, Birinci vitse-prezident Meh-
riban xanım Əliyevanın diqqəti və 
nəzarətindədir. Təsadüfi deyil ki, 

bir müddət öncə Mehriban xanı-
mın bu məsələ ilə bağlı rəsmi açıq-
laması və tapşırıqları olmuşdu. 
SƏNAYE MƏRKƏzlƏRİ vƏ 
SƏNAYE MƏHƏllƏlƏRİ, 

ÖlKƏNİN SƏNAYElƏşMƏSİ
Azərbaycan dövlətinin, ölkə pre-
zidentinin hədəflədiyi məqsədlər, 
prioritetlər arasında ölkənin regi-
onal sənaye mərkəzlərinin inkişa-
fı, həmçinin sənaye məhəllərinin 
yaradılması ən mühüm yerlərdən 
birini tutur. Ötən bir il ərzində bu 
istiqamətdə atılan addımlar da hə-
dəflərə çatılmasında Azərbaycan 
dövlətinin nə qədər əzmkar və is-
rarlı olduğunu göstərdi. Bəzi prob-
lemlərin, görüləcək işlərin olması-
na rəğmən, Azərbaycanın regional 
inkişaf siyasəti, sənaye mərkəzləri-
nin yaradılması və canlandırılması 
ona öz hədəflərinə çatmasında yar-
dımçı oldu. Azərbaycanın bölgələ-
ri, o cümlədən Naxçıvan Muxtar 
Respublikası, Gəncə, Sumqayıt, 
Mingəçevir şəhərləri ilə paytaxt 
Bakı arasındakı fərqlərin sosial-iq-
tisadi inkişaf səviyyəsinə görə 
yumşaldılmasına xidmət edən si-
yasət öz müsbət nəticələrini ver-
məkdədir. Bu gün istər Naxçıvan 
Muxtar Respublikası, istərsə Bakı-
dan sonra ən iri sənaye mərkəzləri 
olan Gəncə, Sumqayıt və Mingə-
çevir şəhərləri əsl inkişaf mərhələ-
sini yaşamaqdadır. Bu bölgələrin 
inkişafına dövlət və dövlət başçı-
sının qayğısı göz önündədir. Ötən 
bir il ərzində ölkə prezidenti bu 
bölgələrə səfər edərək, bir daha 
bu sənaye mərkəzlərinin növbə-
ti mərhələlərdə inkişafı üçün öz 
konkret addımlarını atdı, müvafiq 
fərman və sərəncamları imzala-
dı. Bütövlükdə dövlət başçısının 
uğurlu sənayeləşmə siyasətinə 
uyğun olaraq, sənayenin inkişa-
fına dair 2015-2020-ci illər üzrə 
Dövlət Proqramının icrası artıq öz 
real bəhrəsini verməkdədir. Yəni, 
müasir texnologiyalara və geniş 
ixrac imkanlarına malik sənaye 
parklarının və sənaye məhəllələ-
rinin yaradılması siyasətinə xüsu-
si önəm verilməsini həm ölkənin 
sənaye potensialının gücləndi-
rilməsi, həm də Dördüncü Səna-
ye İnqilabı istiqamətində atılmış 
düşünülmüş addımlar kimi sə-
ciyyələndirmək lazımdır. Belə ki, 
2018-ci ildə ölkədə yaradılmış və 
ümumilikdə 55 müasir müəssisəni 
özündə birləşdirən 5 sənaye par-
kında və 4 sənaye məhəlləsində 
41 rezident qeydiyyata alınmışdır 
ki, onlardan 21-i artıq fəaliyyət 
göstərir. Mingəçevir Sənaye Par-
kına 85 milyon ABŞ dolları məb-
ləğində investisiya qoyulmuşdur. 
İllik istehsal gücü 20 min ton olan 
iki müəssisədə pambıq mahlıcdan 
iplik istehsal ediləcək. Bu yerdə 
qeyd edək ki, 2016-cı il sentyab-
rın 21-də təməli qoyulmuş Min-
gəçevir Sənaye Parkında yüngül 
sənaye məhsulları, o cümlədən ip-
lik, boyama, toxuma, tikiş, corab, 
ayaqqabı və tibbi kosmetika is-
tehsalı üzrə 9 fabrikin yaradılma-
sı qərara alınıb. Sənaye Parkında 
fəaliyyət göstərəcək müəssisələrin 
xammal təchizatının davamlılığını 
və etibarlılığını təmin etmək üçün 
ardıcıl tədbirlər görülür. Aqrar 
sektorun strateji və ölkəyə valyuta 
gətirən mühüm sahələrindən biri 
olan pambıqçılığın inkişafı ilə bağ-
lı aparılan məqsədyönlü siyasətin 
nəticəsi olaraq imzalanmış fərman 
və sərəncamlar, pambıqçılığın in-
kişafı məsələlərinə dair keçirilmiş 
respublika müşavirələri, qəbul 
olunmuş Dövlət Proqramı, bu 
sahə üzrə müxtəlif dəstək və təşviq 
mexanizmlərinin tətbiq edilməsi 
pambıqçılığın inkişafı üçün əlveriş-
li şərait yaradıb. Hazırda respubli-
kada illik istehsal gücü 24,6 min ton 
olan 6 iplik fabriki fəaliyyət göstə-
rir. Lakin pambıqçılığın sürətlə in-
kişafı, innovativ texnologiyaların 
tətbiqi və yüksək məhsuldarlığın 
əldə olunması nəticəsində qabaq-
cıl texnologiyalara əsaslanan yeni 
istehsal və emal sahələrinin təşki-
linə ehtiyac yaranıb. Mingəçevir 
Sənaye Parkının ərazisində 14,5 
hektar sahədə yaradılmış “Mingə-
çevir Tekstil” Məhdud Məsuliyyət-
li Cəmiyyətinin iki iplik istehsalı 
fabriki də belə müəssisələrdəndir 
və yuxarıda da xatırladıldığı kimi, 
illik istehsal gücü 20 min ton olan 
iki müəssisədə pambıq mahlıcdan 
iplik istehsal ediləcək…
Həmçinin, ölkənin 3-cü ən böyük 

şəhəri və sənaye mərkəzi kimi 
Sumqayıt hər zaman Azərbay-
can dövlətinin və dövlət başçısı-
nın diqqət mərkəzindədir. Belə 
ki, Azərbaycan dövlətinin böyük 
diqqəti sayəsində son illər yeni-
dən inkişaf mərhələsi yaşayan 
Sumqayıta son bir il ərzində döv-
lət başçısı tərəfindən bir neçə dəfə 
səfər edildi və onların hər biri 
öz əlamətdarlığı ilə yadda qal-
dı. Belə səfərlərdən biri də İtaliya 
Prezidenti Serçio Mattarellanın 
Azərbaycana səfəri zamanı ya-
şandı. Belə ki, iyulun 18-də hər iki 
prezidentin iştirakı ilə Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkının ərazisində 
“SOCAR Polymer” layihəsi çərçi-
vəsində inşa edilən polipropilen 
zavodunun açılışı baş tutdu. Qeyd 
etməyə dəyər ki, polipropilen za-
vodunun istifadəyə verilməsi və 
ilin sonunda polietilen zavodunun 
istifadəyə verilməsi nəticəsində 
Azərbaycanın ixrac potensialının 
böyük dərəcədə artması gözlə-
nilir. Çünki hər iki zavodda hər 
il 300 min ton məhsulun istehsal 
olunması və məhsulun 70 faizinin 
xarici bazarlara ixracı nəzərdə tu-
tulur ki, bununla da Azərbaycanın 
idxaldan asılılığı aradan götürülə-
cək və ölkəmizin böyük həcmdə 
qeyri-neft ixracı yaradılacaq. Onu 
da nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, 
2018-ci ilin iyul ayından ilin so-
nunadək bu zavodda artıq 14 min 
ton məhsul istehsal edilib.
Dövlət başçısı bu il ilk səfərini də 
məhz Sumqayıt şəhərinə etdi və 
orada Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkının ərazisində inşa olunmuş 
“SOCAR karbamid” zavodunun 
açılış mərasiminə qatıldı. Hesab 
edirəm ki, bunun özü də iqtisa-
di inkişafımız baxımından çox 
önəmli hadisə idi. Zavod ildə 435 
milyon kubmetr təbii qaz həcmin-
dən xammal kimi istifadə etməklə 
650-660 min ton karbamid məhsu-
lu istehsal etmək gücündədir və is-
tehsal həcminin 70 faizi ixrac üçün 
nəzərdə tutulur ki, bu da ölkəyə 
hər il 160 milyon dollara qədər 
əlavə gəlirin daxil olmasına imkan 
verəcək. Bu zavodun işə düşməsi 
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının 
inkişafında mühüm rol oynaya-
caq. Belə ki, karbamid gübrəsi ən 
yüksək azot tutumuna malikdir və 
buna görə də ən keyfiyyətli azot 
gübrəsi hesab olunur. Suda tez həl-
lolma qabiliyyətinə görə seçilən bu 
gübrə növü ammonyak və karbon 
dioksidin sintezi nəticəsində əldə 
edilir. Karbamidə tələbat onun 
aşağı maya dəyəri, qənaətcil daşın-
ması, rahat tətbiqi və kənd təsərrü-
fatında yüksək məhsuldarlığı ilə 
əlaqədardır. Bu məhsuldan digər 
kimyəvi maddələrin istehsalında 
və əczaçılıqda da geniş istifadə olu-
nur. İndiyədək azot gübrələri Azər-
baycana idxal edildiyi halda, yeni 
zavod həm daxili bazarın tələbatını 
tam ödəyəcək, həm də istehsal et-
diyi məhsulun təxminən 70 faizini 
ixrac edəcək. Nəticədə, daha əvvəl 
idxal üçün sərf edilən illik 90 mil-
yon dollara qədər valyuta vəsaitlə-
ri ölkədə qalacaq, eyni zamanda, 
zavod respublikamız üçün əlavə 
gəlir mənbəyinə çevriləcək. 
Fevralda Sumqayıta yenidən 
səfər edən dövlət başçısı bu dəfə 
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 
“SOCARPolymer” layihəsi çərçi-
vəsində inşa edilən yüksəksıxlıqlı 
polietilen zavodunun açılışında iş-
tirak etdi. Qeyd edək ki, “SOCAR 
Polymer” layihəsi son 40 ildə öz 
növünə və miqyasına görə Azər-
baycanın neft-kimya sənayesində 
həyata keçirilən ilk belə layihədir. 
Belə ki, ilkin mərhələdə “SOCAR 
Polymer” zavodları ildə 10 çeşid-
də 184 min ton polipropilen və 4 
çeşiddə 120 min ton yüksəksıxlıqlı 
polietilen istehsal edəcək. Bununla 
da, SOCAR-ın yeni sənaye komp-
leksi daxili bazarın tələbatını tam 
ödəyəcək və məhsulun izafi qalan 
75 faizini Türkiyə və Avropa ba-
zarlarına ixrac edəcək.
Eyni zamanda, həmin gün dövlət 
başçısı Sumqayıt şəhərinin yaran-
masının 70 illliyinin qeyd olunma-
sı ilə bağlı sərəncam imzaladı.

(davamı gələn sayımızda)

ziyad Səmədzadə, akademik 
Milli Məclisin İqtisadi 

siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri

İslahatların davam etdirilməsi üçün biz çox ciddi iş-
ləməliyik, daim inkişafda, axtarışda olmalıyıq. Dünya 
dəyişir, vəziyyət dəyişir, qarşımızda yeni çağırışlar da-
yanır. Ona görə biz daim irəliyə baxmalıyıq ki, ölkəmizi 
necə inkişaf etdirək və inkişafı dayanıqlı və uzunmüd-
dətli edək…

İLHAM ƏLİYEV
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Bunu Nazirlər Kabineti-
nin ilin birinci rübünün 
yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr 
olunan iclasında Prezi-
dentin iqtisadi siyasət və 
sənaye məsələləri üzrə 
köməkçisi Natiq Əmirov 
deyib. 
"Həyata keçirməyi nə-
zərdə tutduğunuz yeni 
proqramlar, qeyri-neft 
sek torunda sənayenin, 
kənd təsərrüfatının və 
digər sahələrin inkişafı-
nı təmin edəcək dövlət 
proqramları vahid bir 
sənəddə - milli iqtisadiy-
yat və iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə Strateji 
Yol xəritələrində birləş-
dirilərək, 2016-cı ilin de-
kabrında müvafiq Fər-
manla təsdiq edilmişdir. 
Bu Yol xəritələrinin əsas 
icrası 2017-2020-ci illər 
olmaqla, dörd ili əhatə 
edir və keçən iki il müd-
dətində nəzərdə tutulan 
tədbirlərin ən azı 50 fa-
izinin icrası nəzərdə tu-
tulmuşdur. Strateji Yol 
xəritələrinin ümumi ic-
rası nəzərdə tutulan 50 
faizə qarşı 52 faiz təşkil 
etmişdir ki, bu da icra qra-
fikini qabaqlamaqla icra-
nın sürətləndirilməsi an-
lamına gəlir", - deyə Natiq 
Əmirov bildirmişdir.
Natiq Əmirov çıxışına 
da vam edərək demişdir: 
“Stra teji Yol xəritələri-
nin əsas tədbirlərinin 
təqribən 40 faizi İqti-
sadiyyat Nazirliyi və 
Kənd Təsərrüfatı Nazir-
liyinin payına düşür 

ki, bu məsələlərə sis-
temli yanaşılması, çox-
saylı komissiyaların, 
əlaqələndirici qrupların 
monitorinq qurumları 
ilə birgə fəaliyyəti həm 
hər iki nazirliyin, həm 
də digər qurumların bir-
gə fəaliyyəti ilə Strateji 
Yol xəritələrində bu uğu-
ra imza atmağa imkan 
vermişdir. Strateji Yol xə-
ritələrində ilk növbədə, 
makroiqtisadi sistemdə 
pul bazası hədəf götü-
rülməklə makroiqtisadi 
sabitliyə nail olundu, ma-
natın məzənnəsi sabitləş-
dirildi, inflyasiya optimal 
həddə endirildi, strateji 
valyuta ehtiyatları əhə-
miyyətli dərəcədə artdı. 
Biznes mühitinin daha 
da yaxşılaşdırılması və 
sahibkarlar üçün əlve-
rişli biznes mühiti qu-
rulması sahəsində çox 
ciddi addımlar atılmış-
dır. Prezident yanında 
Apellyasiya Şurası ya-
radıldı, KOS-un İnkişafı 
Agentliyi təsis olundu, 
sahibkarların dünya iq-
tisadi məkanına inteq-
rasiyasını təmin etmək 

məqsədilə “Enterpri-
se Azerbaijan” portalı, 
“Azexport.az”, rəqəmsal 
ticarət qovşağı platfor-
maları yaradıldı”.
Sonra N.Əmirov demiş-
dir:
-Bu ildən başlayaraq, şə-
hid ailələrinə birdəfəlik 
ödəmə verilmiş, mini-
mum əməkhaqqı, mini-
mum pensiya, tələbələ-
rin təqaüdləri artırılmış, 
bütün növ müavinət-
lər 100 faiz həcmində 
artırılmışdır. Təbii ki, 
bu göstəricilər iqtisadi 
göstəricilərdə də öz ək-
sini tapmaya bilməzdi. 
İllik inflyasiya göstəricisi 
2016-cı ildəki 12,4 faiz-
dən 2018-ci ildə 2,3 faizə 
qədər enmiş, strateji val-
yuta ehtiyatları 2016-cı 
ildəki 37,9 milyard dol-
lardan 2019-cu ildə 46,7 
milyard dollara qalx-
mışdır. Büdcə xərcləri 
2016-cı ildəki 17 milyard 
800 milyon manatdan 
2019-cu ildə 25 milyard 
200 milyon manata qədər 
artmışdır. İlk dəfə olaraq 
qeyri-neft sektoru üzrə 
mal və xidmətlərin ixra-
cında irəliləyişlərə nail 
olunmuşdur. Bu sahədə 
həyata keçirilən iqtisadi 
canlanma təkcə qeyri-neft 
məhsullarının ixracın-
da bir milyard dollarlıq 
artımla nəticələnmişdir. 
Nominal ümumi daxili 
məhsulun göstəricisi isə 
2015-ci ildəki 54 milyard 
manatdan 2018-ci ildə 
demək olar ki, 80 milyard 
manatadək artmışdır. 

Bunu aprelin 30-da Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin sədrliyi ilə Na-
zirlər Kabinetinin 2019-cu ilin 
birinci rübünün sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşı-
da duran vəzifələrə həsr olunan 
iclasda Kənd Təsərrüfatı naziri 
İnam Kərimov deyib.
O, qeyd edib ki, son illərdə həya-
ta keçirilən davamlı və sistemli 
islahatlar nəticəsində aqrar məh-
sulların daxili bazar təminatı və 
ixrac həcmi artıb, kənd yerlərin-
də məşğulluq və gəlir əldə etmək 
imkanları xeyli genişlənib.
2018-ci ildə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ümumi istehsal 
həcmi əvvəlki illə müqayisədə 
4,6 faiz, o cümlədən bitkiçilik 
məhsullarının istehsalı 6,8 faiz 
artıb. Heyvandarlıq məhsulla-
rının istehsalında artım 2,7 faiz 
təşkil edib. 
Keçən il 1,5 milyon tondan çox 
tərəvəz, 1 milyon tondan çox 
meyvə və giləmeyvə istehsal olu-
nub. Bu isə müstəqillik dövründə 
qazanılmış ən yüksək nəticədir. 
Həmçinin meyvə-tərəvəz məh-
sullarının ixracı 11,1 faiz artaraq 
530 milyon ABŞ dolları olub.
Birinci rübdə əvvəlki ilin müva-
fiq dövrü ilə müqayisədə ümumi 
istehsal həcmi 3,6 faiz, o cüm-

lədən bitkiçilik 24,7 və heyvan-
darlıq 2,8 faiz artıb. 32 faiz çox 
tərəvəz istehsal olunub, mey-
və-tərəvəz ixracının həcmi 28,2 
faiz artıb.
Aqrar sahədə inkişafın davamlı-
lığını təmin etmək üçün, müəy-
yən etdiyiniz strateji kursa uy-
ğun olaraq, Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi öz fəaliyyətini düzgün 
idarəçilik, innovasiyaların tət-
biqi və fermerlərə yaxınlıq prin-
siplərinə əsasən qurmuşdur. Fer-
merlərə xidmətlərin əlçatanlığını 
və keyfiyyətini artırmaq məqsə-
dilə nazirliyin rayon idarələrinin 
əsasında Dövlət Aqrar İnkişaf 
mərkəzləri yaradılıb. Bununla da 
keçmiş kənd təsərrüfatı idarələri 
inzibati strukturdan xidmət qu-
rumlarına çevriliblər. Mərkəz-
lərdə "vahid pəncərə” prinsipinə 
uyğun olaraq, fermerlərə 70-ə 
yaxın xidmət göstərilir.
Nazirliyin nəzdində fəaliyyət 
göstərən 4 qurumun bazasında 
Aqrar Xidmətlər Agentliyi yara-
dılıb. 
Agentlik baytarlıq, fitosanitar, 
toxum müfəttişliyi və texniki 
nəzarət xidmətləri üzrə çevik və 
səmərəli idarəetməni təmin edə-
cək.
Nazir qeyd edib ki, lizinq fəa-
liyyəti ilə bağlı həyata keçirilən 
islahat nəticəsində bazarda azad 
və ədalətli rəqabət mühiti for-
malaşıb. Bu isə həm texnikanın, 
həm də damazlıq heyvanların 
satış qiymətinin əsaslı ucuzlaş-
masına səbəb olub.
Fermerlərə subsidiyaların və 
güzəştli kreditlərin verilməsin-
də şəffaflığı və çevikliyi təmin 
etmək məqsədilə ötən il Aqrar 
İnkişaf və Kredit Agentliyi yara-
dılıb.

Bunu aprelin 30-da Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin sədrliyi ilə Na-
zirlər Kabinetinin 2019-cu ilin 
birinci rübünün sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşı-
da duran vəzifələrə həsr olunan 
iclasında İcbari Tibbi Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri Zaur Əliyev de-
yib. 
O, qeyd edib ki, genişmiqyas-
lı sosial layihə olan icbari tibbi 
sığortanın başlıca məqsədləri 
səhiyyə sisteminin maliyyələş-
dirilməsini dayanıqlı iqtisadi 
əsaslarla qurmaq, tibbi xidmət-
lərin əlçatanlığını təmin etmək-
lə əhalini sağlamlıqla bağlı ma-
liyyə risklərindən qorumaqdır. 
Ölkədə icbari tibbi sığortanın 
tətbiqi səhiyyə sahəsinə ayrılan 
maliyyə vəsaitlərinin daha da 
səmərəli istifadə edilməsinə və 
əhalinin tibbi xidmətlərdən isti-
fadə imkanlarının artırılmasına 
zəmin yaradacaq.
2017-ci ilin yanvarından etibarən 
ölkəmizdə icbari tibbi sığortanın 
pilot layihə şəklində həyata keçi-
rilməsinə başlanmışdır. 
Pilot ərazilərdə kəmiyyət göstə-
ricilərinin artması ilə yanaşı, ra-
yon xəstəxanalarında əvvəllər 
aparılması mümkün olmayan 
endoprotezləşmə, TUR, lapa-
roskopik cərrahi müdaxilələr və 
sair mürəkkəb əməliyyatlar hə-
yata keçirilmişdir. 
Z.Əliyev çıxışına davam edərək 
demişdir:
 - Cənab Prezident, Sizin siyasi 
iradəniz sayəsində icbari tibbi 
sığorta sahəsində görülmüş işlə-
rin davamı olaraq “Tibbi sığorta 
haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanuna dəyişikliklər 
layihəsi hazırlanmış və 2018-ci il 

dekabrın 28-də Azərbaycan Res-
publikasının Milli Məclisi tərə-
findən qəbul edilmişdir. 2020-
ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə 
minəcək Qanunda bütün əha-
liyə təcili və təxirəsalınmaz tib-
bi yardım, habelə ilkin səhiyyə 
xidməti üçün sığorta haqlarının 
dövlət büdcəsi tərəfindən ödə-
nilməsi göstərilmişdir. Həm-
çinin ölkə əhalisinin 45 faizini 
təşkil edən iqtisadi qeyri-fəal 
əhali, başqa sözlə desək, uşaq-
lar, tələbələr, pensiyaçılar, sosial 
müavinət və ünvanlı sosial yar-
dım alan şəxslər, hamilə və so-
sial məzuniyyətdə olan qadınlar 
üçün sığorta haqqının dövlət 
büdcəsi tərəfindən ödənilmə-
si nəzərdə tutulmuşdur. Bu isə 
Sizin sosialyönümlü islahatları-
nızın və həssas əhali kateqoriya-
sına göstərdiyiniz yüksək qay-
ğının bariz nümunəsidir. “Tibbi 
sığorta haqqında” Qanuna edil-
miş dəyişikliklərin 2020-ci ildə 
qüvvəyə minməsini nəzərə ala-
raq, ölkənin səhiyyə sisteminin 
icbari tibbi sığorta tələblərinə 
uyğunlaşdırılması ehtiyacı ya-
ranmışdır. Bu məqsədlə tərə-
fimizdən tibb müəssisələrinin 
ilkin qiymətləndirilməsi həyata 
keçirilmiş və nəticədə 2019-cu il 
üzrə görüləcək işlərə dair tədbir-
lər planı işlənib hazırlanmışdır. 

Mayın 1-də Bakı şəhərində yaradılmaqda 
olan ilk kiçik və orta biznes evinin ("KOB 
Evi") təqdimatı keçirilib.
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 
(KOBİA) təşkilatçılığı, sahibkarlara müxtə-
lif xidmətlər göstərən dövlət qurumlarının, 
özəl sektor nümayəndələrinin, qeyri-hö-
kumət təşkilatlarının iştirakı ilə təşkil olun-
muş tədbirdə "KOB Evi" konsepsiyası, ha-
zırda bu dəstək mexanizminin yaradılması 
istiqamətində görülən işlər, burada sahib-
karlara göstəriləcək xidmətlər barədə ətraflı 
məlumat verilib.
İqtisadiyyat nazirinin müavini Niyazi 
Səfərov Azərbaycan Prezidentinin rəhbər-
liyi ilə digər sahələrdə olduğu kimi, sahib-
karlığın inkişafı, biznes və investisiya mühi-
tinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata 
keçirilən məqsədyönlü tədbirləri, aparılan 
islahatları, yaradılan yeni dəstək mexa-
nizmlərini diqqətə çatdırıb, "KOB Evi"nin 
yaradılmasının sahibkarlığın inkişafında 
əhəmiyyətli olacağını vurğulayıb.
KOBİA-nın idarə heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov ölkəmizdə kiçik və orta bizne-
sin inkişafı, bu sahədə həyata keçirilən isla-
hatlar və qanunvericilikdə edilmiş dəyişik-
liklər, agentliyin fəaliyyəti və sahibkarlara 
göstərdiyi dəstək mexanizmləri və xidmətlər 
barədə məlumat verib: "KOB Evləri"nin ya-
radılması ilə biznesə göstəriləcək xidmət-
lərin əhatə dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə 
böyüyəcək. "KOB Evləri"ndə sahibkarlara 
verilən bütün icazələrin vahid məkan prinsi-
pi əsasında şəffaf, operativ şəkildə verilməsi 
təmin ediləcək, digər tərəfdən sahibkarlar bu 
evlərdə çoxsaylı dəstək tədbirləri ilə əhatə 
olunacaq. Növbəti mərhələdə bu xidmət-
lər elektron platforma üzərindən – "e-KOB 
evi" vasitəsilə həyata keçiriləcək. Əminik 
ki, “KOB Evləri” ölkəmizin yeni innovativ 
brendi kimi dünyaya təqdim olunacaq".
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq komitəsinin sədri, akademik 
Ziyad Səmədzadə son dövrlərdə ölkəmiz-

də sahibkarlıq sahəsində həyata keçirilən 
effektiv islahatlar və qəbul edilən qanunve-
ricilik aktlarının sahibkarlığın inkişafında 
önəmli rolunu diqqətə çatdırıb, "KOB Evi"-
nin yaradılmasının özəl bölmənin inkişafın-
da əhəmiyyətli olacağını bildirib.
Milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafında 
kiçik və orta sahibkarlığın böyük rol oyna-
dığını qeyd edən Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Mil-
li Konfederasiyasının prezidenti Məmməd 
Musayev qeyd edib ki, hazırda ölkədə qey-
ri-neft sektoru və kiçik və orta sahibkarlıq öz 
inkişaf dövrünü yaşayır. 
Son məlumatlara görə, Azərbaycanda aktiv 
şəkildə fəaliyyət göstərən 440 min sahibkar-
lıq subyektinin böyük əksəriyyəti kiçik və 
orta sahibkarlardır.
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommuni-
kasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal 
Qasımlı dövlət başçısının rəhbərliyi ilə hə-
yata keçirilən iqtisadi islahatlar, sahibkarlı-
ğın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlər barədə danışıb. O, "KOB Evi"nin 

sahibkarlara göstərilən xidmətlərin vahid 
məkanda təqdim olunması, sahibkarların eh-
tiyaclarının öyrənilməsi baxımından önəmli 
mexanizmlərdən olacağını vurğulayıb.
Sonra KOBİA-nın aparat rəhbəri Şamil Su-
leymanlı agentliyin fəaliyyətinə dair təqdi-
matla çıxış edib. "KOB Evi"nə dair video-
çarx nümayiş olunub.
Həmin gün Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi yanında daimi fəaliyyət göstərən 
Koordinasiya Qrupunun iclası da keçirilib. 
Qeyd edək ki, Koordinasiya Qrupu “KOB 
Evləri”ndə sahibkarlıq subyektlərinə xid-
mət göstərilməsi zamanı dövlət qurumla-
rı ilə agentlik arasında səmərəli əlaqələn-
dirmənin və operativliyin təmin edilməsi 
məqsədilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
21 sentyabr tarixli Qərarı ilə yaradılıb. Ko-
ordinasiya Qrupunda sahibkarlara müxtəlif 
xidmətlər göstərən 30-dan çox dövlət quru-
munun nümayəndələri təmsil olunur. İclas-
da ilk "KOB Evi"nin yaradılması sahəsində 
qarşıda duran vəzifələrə dair müzakirələr 
aparılıb, təkliflər səsləndirilib.

Cari ilin yanvar-mart aylarında 
“Azexport.az” portalına 178,4 
milyon ABŞ dolları dəyərində 
ixrac sifarişi daxil olub.
Bu barədə İqtisadi İslahatla-
rın Təhlili və Kommunikasiya 
Mər kəzinin (İİTKM) “İxrac İc-
malı”nın 2019-cu ilin aprel sa-
yına dair aprelin 30-da keçirilən 
mətbuat konfransında mərkəzin 
departament rəhbəri Ramil Hü-
seyn deyib.
İcmalın bu sayında göstərilir 
ki, yanvar-mart aylarında Azər-
baycanın ixracı 4,5 milyard dol-
lar təşkil edib, ötən ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən 1,1 milyard 
dollar və ya 34 faiz artıb. Bu 
müddətdə qeyri-neft sektoru 
üzrə ixrac isə 415 milyon dollar 
olub. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə cari ilin ilk 3 ayında 
qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 59 
milyon dollar və ya 16,5 faiz ar-
tıb. Bu ilin birinci rübündə Ru-
siyaya 115 milyon, Türkiyəyə 99 
milyon, Gürcüstana 50 milyon, 
İsveçrəyə 33,7 milyon və İrana 
12,7 milyon dollar dəyərində 
qeyri-neft sektoruna aid məhsul 
ixrac edilib. Keçən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə bu ilin üç 
ayında Rusiyaya qeyri-neft ixra-
cı 17 faiz, Türkiyəyə 2 faiz, Gür-
cüstana 58 faiz, İtaliyaya isə 74 
faiz artıb.
Bildirilib ki, cari ilin ilk rübün-
də ixrac edilən qeyri-neft sek-
toruna aid malların siyahısında 
elektrik enerjisi (38,4 milyon 
dollar) birinci, qabığı təmizlən-
miş meşə fındığı (38,4 milyon 
dollar) ikinci və mahlıc (37,4 
milyon dollar) üçüncü olub. 
Ümumiyyətlə, birinci rübdə 
meyvə-tərəvəz ixracı 103,5 mil-
yon, elektrik enerjisinin ixracı 
38,4 milyon, plastmas və onlar-
dan hazırlanan məmulatların ix-
racı 48,4 milyon, pambıq lifi ix-
racı 37,7 milyon, alüminium və 
ondan hazırlanan məmulatların 
ixracı 22,3 milyon, kimya səna-

yesi məhsullarının ixracı 17,6 
milyon, qara metallar və onlar-
dan hazırlanan mə mu latların 
ixracı 11,6 milyon, alkoqollu və 
alkoqolsuz içkilərin ixracı 7,5 
milyon, pambıq ipliyi ixracı 6,4 
milyon dollar təşkil edib. Ötən 
ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə cari ilin yanvar-mart ay-
larında pambıq lifinin ixracı 2,8 
dəfə, alkoqollu və alkoqolsuz iç-
kilərin ixracı 2,8 dəfə, plastmas 
və onlardan hazırlanan məmu-
latların ixracı 50 faiz, kimya sə-
nayesi məhsullarının ixracı 42 
faiz, pambıq ipliyinin ixracı 34 
faiz, meyvə-tərəvəzin ixracı 28 
faiz, elektrik enerjisinin ixracı 13 
faiz artıb.
“İxrac İcmalı”nın aprel sayında 
qeyri-neft sektoru üzrə əsas ix-
racatçı şirkətlərin reytinqi veri-
lib. 
“İxrac İcmalı”nda xidmət ixracı-
na da yer verilib. Bildirilir ki, bu 
ilin birinci rübündə “Azərkos-
mos” ASC tərəfindən dünyanın 
17 ölkəsinə xidmət (peyk tele-
kommunikasiya və optik peyk 
xidmətləri) ixrac edilib. “Azər-
kosmos” ASC-nin xidmət ixra-
cından əldə etdiyi gəlir onun 
ümumi gəlirlərinin 85 faizini 
təşkil edib. Martda isə “Azər-
kosmos” 17 ölkəyə 5,5 milyon 
dollar dəyərində xidmət ixrac 
edib. “Azərkosmos” ASC-nin 
cari ilin yanvar-mart aylarında 
xidmət ixracı həyata keçirdiyi 
əsas ölkələr ABŞ, Fransa, Birləş-
miş Ərəb Əmirlikləri, Almaniya, 
Birləşmiş Krallıqdır.
Həmçinin, “İxrac İcmalı”n-
da məlumat verilir ki, bu ilin 
yanvar-mart aylarında Azər-
baycana dünyanın 157 ölkəsin-
dən 610,8 min əcnəbi və vətən-
daşlığı olmayan şəxs gəlib. Üç 
ayda Azərbaycana gələn xarici 
vətəndaşların bank kartları va-
sitəsilə apardıqları əməliyyatla-
rın dəyəri 271,6 milyon manat 
olub.
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“Bir kəmər, bir yol” 2010-cu ildə 
Çin Xalq Respublikası (ÇXR) tərə-
findən irəli sürülən “İpək Yolunun 
İqtisadi Kəməri” və XXI əsrin Də-
niz İpək Yolu layihələrinin təklifi-
dir. 
Bu təklif ilk dəfə 2013-cü ilin pa-
yızında ÇxR-in sədri Si Cinpin 
tərəfindən Qazaxıstana və İndo-
neziyaya səfəri zamanı irəli sü-
rülmüşdür. 
“2015-ci il üçün sosial-iqtisadi 
inkişaf planı” və “Hökumətin iş 
haqqında məruzəsi” kimi siyasi 
sənədlərdə “Bir kəmər, bir yol”un 
tikintisi Çinin yeni hökuməti qar-
şısında qoyulan mühüm vəzifələr 
siyahısına daxil edilmişdir. Çinin 
xarici işlər naziri Van İ. qeyd et-
mişdir ki, bu təşəbbüsün həyata 
keçirilməsi yaxın illərdə ÇXR-in 
xarici siyasət fəaliyyətinin “foku-
suna” çevriləcəkdir. Təsdiq edil-
mişdir ki, bu iri layihə 2016-cı 
ildə qəbul edilmiş “13-cü beşillik” 
plana daxil edilmişdir. Çinin bu 
təşəbbüsünün mahiyyəti onun iş-
tirakı ilə qarşılıqlı fəaliyyətin möv-
cud regional, ikitərəfli və çoxtərəfli 
mexanizmlərinin və strukturları-
nın möhkəmlənməsinin köməyilə 
yeni beynəlxalq əməkdaşlıq və in-
kişaf modelinin formalaşmasının 
və irəliləyişinin axtarışıdır. Qədim 
İpək Yolunun ruhunun davam 
etməsi və inkişaf etməsi əsasın-
da “Bir kəmər, bir yol” regional 
iqtisadi tərəfdaşlığın yeni mexa-
nizmlərinin işlənib hazırlanması-
na, cəlb edilmiş ölkələrin iqtisadi 
cəhətdən çiçəklənməsinin stimul-
laşdırılmasına, müxtəlif siviliza-
siyalar arasında bütün sahələrdə 
mədəni mübadilələrin və əlaqələ-
rin möhkəmlənməsinə, eləcədə 
sülh və dayanıqlı inkişafa yardıma 
çağırış edir. Rəsmi məlumatlara 
görə, “Bir kəmər, bir yol” inkişaf 

etməkdə olan ölkələri, o cümlədən 
“yeni iqtisadiyyatları” və inkişaf 
etmiş ölkələri birləşdirərək, Avra-
siyanın böyük hissəsini əhatə edir. 
Bu meqalayihənin ərazisində zən-
gin resurs ehtiyatları cəmlənmiş, 
burada planetin əhalisinin 63%-i 
yaşayır, təxmini iqtisadi miqyas 21 
trilyon ABŞ dollarıdır. 

Təşəbbüsün əmələ 
gəlmə konteksti

Dünya iqtisadiyyatının qlobal 
maliyyə-iqtisadi böhrandan zəif 
bərpa olunması fonunda dünya 
birliyinin qarşısında qarşılıqlı fəa-
liyyətin yeni modelinin tapılması 
və iqtisadi inkişafın yeni mexa-
nizmlərinin yaradılması durur. 
Çin iqtisadiyyatının dünya iqti-
sadiyyatına inteqrasiya gedişin-
də Çin öz qabiliyyətlərinə uyğun 
olaraq daha çox beynəlxalq nailiy-
yətin və öhdəliklərin öz üzərinə 
götürülməsinə, sülhün və ümum-
bəşəri inkişafın saxlanmasına bö-
yük töhfə verilməsinə hazırdır. 
“Bir kəmər, bir yol” layihəsi iq-
tisadi amillərin sərbəst qaydaya 
salınmış hərəkətinin dəstəklən-
məsinə, resursların səmərəli böl-
güsünə və bazar inteqrasiyasının 
dərinləşməsinə, “Bir kəmər, bir 
yol” marşrutları boyunca ölkənin 
iqtisadi siyasətinin koordinasiya-
sının həvəsləndirilməsinə, regio-
nal əməkdaşlığın genişlənməsinə 
və dərinləşməsinə, birgə səylərlə 
regional əməkdaşlığın açıq, ink-
luziv və balanslı arxitekturasının 
formalaşmasına yönəldilmişdir. 
Boao-Asiya Forumu (ing. Boao Fo-
rum for Asia, BFA – Şərqi Davos 
kimi beynəlxalq qeyri-hökumət 
və qeyri-kommersiya təşkilatıdır) 
– 2015-ci ildə müşavirənin açılı-
şı mərasimində ÇXR-in sədri Si 
Cinpinin qeyd etdiyi kimi, “Bir 
kəmər, bir yol” Çinin solo ifası de-

yil, əksinə layihənin marşrutları 
boyunca bütün ölkələrin əsl xo-
rudur”. Bir kəmər, bir yol” təşəb-
büsü, həmçinin Çinin “İlk yüzil-
liklər” və çin millətinin dirçəlişi 
haqqında “Çin arzusu” məqsədlə-
rinin həyata keçirilməsində qonşu 
ölkələrlə münasibətdə ÇXR-inxa-
rici siyasətinin əsas rolunun yeni 
ölkə rəhbərliyi tərəfindən qeyd 
edilməsi nəticəsində meydana gəl-
mişdir. Si Cinpinin sözlərinə görə, 
qonşu ölkələrlə münasibətdə xa-
rici siyasətin uğurla irəliləməsi 
Çinin inkişafı üçün əlverişli mü-
hit yaradır. Çinin dinc inkişafı, öz 
növbəsində, qonşu dövlətlərə bö-
yük fayda gətirəcək və onların birgə 
çiçəklənməsinə səbəb olacaqdır. Çi-
nin bu təşəbbüsü qərb rayonlarının 
inkişafının stimullaşdırılmasının 
və Çinin qərb və şərq rayonlarında 
disproporsiya problemlərinin ara-
dan qaldırılmasına, qərb istiqamə-
tində açıqlığın genişlənməsi yolu ilə 
ölkədə artıq güclər probleminin həll 
edilməsinə, əmtəələrin və kapitalın 
ixracı üçün Avrasiyada ölkələrin 
yeni bazarlarının mənimsənilmə-
sinə kömək edəcəkdir.

İpək Yolu iqtisadi Kəməri
“İpək Yolu İqtisadi Kəməri” la-
yihəsi çərçivəsində üç transavia-
siya iqtisadi dəhlizlərinin yaradıl-
ması nəzərdən keçirilir: 
1) Şimal (Çin-Mərkəzi Asiya-Rusi-
ya-Avropa); 2) Mərkəzi (Çin-Mərkə-
zi və Ön Asiya-Fars körfəzi-Aralıq 
dənizi; 3) Cənub (Çin-Cənub-Şərqi 
Asiya-Cənubi Asiya-Hind okeanı).

xxı əsrin Dəniz İpək Yolu
“XXI əsrin Dəniz İpək Yolu” layihə-
si iki dəniz marşrutunun yaradıl-
masını özündə ehtiva edir: 
1) bir marşrut Cənub-Çin dəni-
zi vasitəsilə Çinin sahillərindən 
Cənub-Sakit okean regionuna 
aparıb çıxarar; 2) digər marşrut 

Cənub-Çin dənizi və Hind okeanı 
vasitəsilə Çinin və Avropanın də-
niz sahili rayonlarının birləşdiril-
məsini nəzərdə tutur. 

Yeni Avrasiya dəmir yolu 
magistrallarının tikintisi və 
köhnələrin modernləşməsi

İpək Yolu İqtisadi Kəməri (İYİK) 
çərçivəsində yeni Avrasiya dəmir 
yolu magistrallarının tikintisi və 
MDB ərazisində köhnələrin ye-
nidən qurulması Avropa ilə Asi-
ya-Sakit Okean Regionu (ASOR) 
arasında yüklərin quru yollarda 
Avrasiya İqtisadi İttifaqının (Aİİ) 
tranzit mövqelərini möhkəmlən-

dirməyə kömək edəcəkdir (ha-
zırda Avropa ilə ASOR ölkələri 
arasında yüklərin əksər hissəsinin 
nəql edilməsi texniki məhdudiy-
yətlərlə Süveyş kanalı vasitəsilə 
dəniz yolu üzrə həyata keçirilir). 
Avrasiya və Avropa vasitəsilə 
ASOR-dan ən qısa quru yolu mə-
safəni 50% azalda bilər və dəniz 
yoluna nisbətən daha etibarlıdır və 
bundan böyük mənfəət əldə edilə 
bilər. Qazaxıstan və Çin İYİK-in 
Qazaxıstanın “Nurlu yol” proqra-
mı ilə birləşməsi haqqında razılığa 
gəlmişdir. Eyni zamanda, bu pro-
seslərdə Rusiya hökumətinin də 
iştirakı gözlənilir. Birgə layihələrin 
təşkili zamanı Aİİ ölkələri maliy-
yə gəlirləri, investisiya və texnolo-
ji dəstək əldə edə bilərlər. Çin öz 

növbəsində, İYİK Fondunu təsis 
etmiş və özü nizamnamə kapitalı 
kimi 40 milyard dollar qoymuşdur. 
Layihənin maliyyə əsasının təmin 
edilməsi üçün Asiya İnfrastruktu-
ru İnvestisiyalar Bankı (AİİB) da 
iştirak edir.
Qazaxıstan və Belarusiya hökumət-
ləri İYİK çərçivəsində Çinlə əmək-
daşlığı yüksək qiy mətləndirirlər. 
Belarusiya Çin mallarının Avro-
paya ixrac edilməsi üçün Çin-Qa-
zaxıstan-Moskva, daha sonra 
Minsk-Qərbi Avropa; Sankt-Peter-
burq-Skandinaviya ölkələri tranzit 
yolunu göstərmək olar.

Yüksək sürətli sərnişin dəmir 
yolu magistralının tikintisi

Qazaxıstan vasitəsilə Pekindən 
Moskvaya yüksək sürətli sərnişin 
dəmir yolu magistralının tikin-
tisi böyük gələcəyi olan layihə-
dir. Nəzərdə tutulur ki, marşrut 
əhalinin sürətlə hərəkətetmə qa-
biliyyətini artıracaq və iri aqlo-
merasiyaların (kompleks interval 
infrastrukturunun) yaranmasına, 
həmçinin magistral boyu yeni iş 
yerlərinin açılmasına təkan verə-
cəkdir. Belə ki, Moskva ilə Pekin 
arasında yolu iki sutkaya, Al-
ma-Atadan Moskvaya isə cəmi bir 
sutkaya getmək mümkün olacaq. 
Yüksək sürətli yerüstü nəqliyya-
tın əsası kimi yüksək texnologi-
yalar (qatarların sürəti 200-dən 

400 km/saata çatacaqdır) tikintidə, 
maşınqayırmada innovativ texno-
logiyaların tətbiqinə, informasiya 
texnologiyalarının daha da inkişaf 
etdirilməsinə səbəb olacaqdır.

“Bir kəmər, bir yol” və 
Azərbaycan

Azərbaycan Çinin “Bir kəmər, bir 
yol” təşəbbüsünü dəstəkləyən ilk 
ölkələrdən biri olmuşdur və bu la-
yihənin reallaşmasına öz töhfəsini 
verməyə hazırdır. Bu haqda 2018-
ci ildə Tayxu gölünə dair Dünya 
mədəni forumunun beşinci illik 
konfransında baş nazirin müavini 
Əli Əhmədov çıxış edərək bildir-

mişdir. Əli Əhmədov Azərbay-
can-Çin münasibətlərinin uzun 
tarixi köklərə malik olduğunu 
qeyd edərək bildirmişdir ki, Azər-
baycan bütün sferalarda əlaqələ-
rin inkişafına əhəmiyyət verir. 
Möhkəm əsasda qurulmuş, dost-
luq və qarşılıqlı etimada söykənən 
Azərbaycan-Çin əlaqələrini hazır-
da ciddi tərəfdaşlığın dinamik in-
kişaf edən çoxtərəfli münasibətləri 
kimi xarakterzə etmək olar. Baş 
nazirin müavini əlavə etmişdir 
ki, Azərbaycan Çinin “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsünü dəstəkləyən 
ilk ölkələrdən biridir və onun re-
allaşmasına öz töhfəsini verməyə 
hazırdır. 

F.M.Qarayev, 
BDU-nun dosenti 

Aprelin 30-da Azərbaycan Me-
marlıq və İnşaat Universitetin-
də (AzMİU) Təhsil Nazirliyinin 
dəstəyi, universitet və İqtisa-
diyyat Nazirliyinin həmtəşki-
latçılığı ilə ilk dəfə “Sənayenin 
müasir vəziyyəti və inkişaf 
problemləri: texnoparkların və 
sənaye məhəllələrinin ölkənin 
iqtisadi inkişafına təsiri” möv-
zusunda Respublika elmi-prak-
tiki konfransı keçirilib.
AzMİU-dan verilən məlumata 
görə, konfransda görkəmli iq-
tisadçılar, Milli Məclisin üzv-
ləri, İqtisadiyyat Nazirliyinin, 
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı 
MMC-nin, İqtisadi islahatlar 
ETİ-nin nümayəndələri iştirak 
edib. Eləcə də konfransa ölkə-
mizin aparıcı universitetlərin-
dən də nümayəndələr qatılıb. 
Konfransın keçirilməsində 
məqsəd Azərbaycan iqtisadiy-
yatının sürətlənməsi üçün sə-
naye sahələrinin inkişafında 
vacib rol oynayan texnopark-
ların yaradılması, problemlərin 
həlli yollarının araşdırılması və 
əsaslandırılmasıdır. 

Konfransı giriş sözü ilə Az-
MİU-nun rektoru, professor 
Gülçöhrə Məmmədova açaraq 
konfrans iştirakçılarını, qo-
naqları salamlayıb, konfransın 
işinə uğurlar arzulayıb. Konf-
ransın mövzusunun aktuallığı-
na diqqət çəkən rektor innova-
tiv texnoparkların yaradılması, 
fəaliyyətinin təşkili və idarə 
olunması üzrə beynəlxalq təc-
rübənin uğurlu nəticələrinin 
Azərbaycanda formalaşmaqda 
olan texnopark strukturlarına 
tətbiq olunduğunu vurğula-
yıb. O, iqtisadiyyatın sürət-

lənməsində rol oynayan tex-
noparkların ali məktəblərdə 
də yaradılmasının vacibliyi və 
əhəmiyyətindən, bu istiqamət-
də mövcud problemlərin həlli 
yollarından danışıb. Rektorun 
geniş və əhatəli çıxışından son-
ra konfrans plenar iclasda da-
vam etdirilib.
Plenar iclasda Milli Məclisin 
İqtisadi siyasət, sənaye və sa-
hibkarlıq komitəsinin sədri, 
millət vəkili Ziyad Səmədzadə 
“Azərbaycanda texnoparkların 
yaradılmasının zəruriliyi və 
əhəmiyyəti” mövzusunda mə-

ruzə ilə çıxış edib. Millət vəkili 
ölkəmizdə texnoparkların ya-
radılmasının ölkə iqtisadiyya-
tına, xarici investisiyaların cəlb 
edilməsinə, ölkədə keyfiyyətli 
sənaye məhsullarının istehsa-
lının genişlənməsinə müsbət 
təsirindən danışıb. 
Daha sonra Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkı MMC-nin direk-
toru Nazim Talıbovun “Sənaye 
parklarının ölkə iqtisadiyyatın-
da rolu”, İqtisadiyyat Nazirliyi-
nin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tə-
dqiqat İnstitutunun direktoru, 
professor Vilayət Vəliyevin 
“Dayanıqlı sənayenin inkişa-
fı: tədqiqat və tətbiq prioritet-
ləri”, AzMİU-nun professoru 
Ədalət Əliyevin “Texnoparkla-
rın ümumi xüsusiyyətləri, təs-
nifatı və Azərbaycanda inkişaf 
perspektivləri”, AzMİU-nun 
“İnşaat materiallarında nano-
texnologiyalar Elmi-tədqiqat 
laboratoriyası”nın elmi rəhbə-
ri, professor Eldar Şahbazovun 
məruzələri dinlənilib. Konf-
rans öz işini bölmələrdə davam 
etdirib.

AtaBank “VISA International” 
şirkəti ilə birgə təşkil olunmuş 
və keçən il böyük marağa səbəb 
olmuş kampaniyanı yenidən baş-
layır. “VİZA göstər, VİSA Al” 
kampaniyası çərçivəsində xarici 
ölkələrə səyahət etmək üçün VİZA 
almış müştərilər AtaBank-dan pul-
suz Visa Classic və ya Visa Gold 
plastik kartına sahib olmaq im-
kanı əldə edəcəklər. Bunun üçün 
sadəcə bankın filial və ya şöbələ-
rinə şəxsiyyət vəsiqəsi və xarici 

pasportla yaxınlaşaraq qüvvədə 
olan vizanı bankın əməkdaşına 
göstərmək kifayətdir. Hədiyyə ve-
riləcək plastik kartın növü müştə-
rinin səyahət edəcəyi ölkədən və 
vizanın müddətindən asılıdır.
Visa Classic, Visa Gold kartı müş-
tərilərə yalnız ABŞ dolları və ya 
AVRO valyutasında açıla bilər.
Kampaniya yalnız fiziki şəxslərə 
şamil olunur və 31 oktyabr 2019-
cu il tarixinədək qüvvədə olacaq.
Visa kartlarından dünyanın 200-

dək ölkəsində istifadə etmək müm-
kündür. Bu kartlardan istifadə 

edərək müştərilər həm ölkə daxi-
lində, həm də xaricdə POS-termi-
nal vasitəsi ilə və ya online alış-ve-
riş edə, AtaBank-ın AtaNet İnternet 
və ya Mobil Bankçılıq əlavəsinə 
daxil olaraq müxtəlif bank əməliy-
yatlarını həyata keçirə bilərlər.
WhatsApp/Telegram istifadəçiləri 
0509999136 nömrəmizə yazaraq və 
ya bankın internet səhifəsini ziya-
rət edərək Visa plastik kartları və 
kampaniya haqqında istənilən mə-
lumatı operativ əldə edə bilərlər.

Mərkəzi Gömrük Hospitalı və 
“Expressbank” ASC arasında tib-
bi xidmətləri plastik kart vasitə-
silə ödəyən pasiyentlərə məbləğin 
müəyyən hissəsinin geri qaytarıl-
ması ilə bağlı müqavilə imzalanıb. 
Belə ki, 2019-cu ilin aprel ayından 
etibarən Mərkəzi Gömrük Hospi-
talında   stasionar  tibbi xidmətlərə 
görə ödənilən məbləğin 10%-i və 
ambulator  tibbi xidmətlərə görə 
ödənilən məbləğin 30%-i pasiyent-
lərin “Expressbank” plastik kartla-
rına geri qaytarılacaq.  
Nağdsız hesablaşma yolu ilə 

ödəmələrin edilməsi və eyni za-
manda, xərclərin müəyyən məb-
ləğinin geri qaytarılması pasi-
yentlər üçün həm rahat, həm də 
sərfəlidir. Qeyd edək ki, nağdsız 
hesablaşma dünyada pul dövriy-
yəsinin geniş yayılmış formasıdır 
və xərclənən məbləğin müəyyən 
faizinin geri qaytarılması təcrübəsi 
gündən-günə populyarlığını artırır. 
Ölkəmizdə nağdsız hesablaşma 
sisteminin inkişafına, elektron 
ödəniş sistemlərindən daha fəal 
istifadə edilməsinə xüsusi diqqət 
ayrılır. Belə ki, nağdsız hesablaş-
ma sisteminin  təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı stimullaşdırıcı tədbirlər 
mütəmadi olaraq davam etdirilir. 
Qeyd edək ki, nağdsız hesablaşma 
sisteminin geniş yayılması Azər-
baycanda maliyyə-bank sistemi-
nin inkişafı ilə yanaşı, cəmiyyətdə 
şəffaf maliyyə mexanizmlərinin 
tətbiqi baxımından  mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. 
Tibbi xidmətlər üçün qaytarılan 
cashback faizləri haqqında daha 
ətraflı məlumatı (012) 404 08 08 
nömrəsinə zəng vuraraq və ya 
(050) 404 08 08 WhatsApp nömrə-
sinə yazaraq əldə edə bilərsiniz.

"Təbii qazın pərakən-
də satış tarifi və əhali 
üzrə illik istehlak həc-
mi 1700 kubmetrdən 
2200 kubmetrə qaldı-
rılıb”.
Bunu İqtisadiyyat na-
ziri Şahin Mustafayev 
deyib. 
O, qeyd edib ki, Azər-
baycan Respublikası 
Tarif (qiymət) Şurası 
ölkədə təbii qaza tət-
biq edilən limitə yeni-
dən baxıb. İclasda təbii 

qaza tətbiq edilən limi-
tin artırılması barədə 
qərar qəbul edilib. 
Nazir Şahin Musta-
fayev iclasdan sonra 
keçirdiyi mətbuat kon-
fransında bildirib ki, 
Azərbaycanda güzəşt-
li tariflərdən əhalinin 
85%-i istifadə edəcək: 
"Hesablama mayın 1 

-dən 1-nə hesablana-
caq". Xatırladaq ki, Ta-
rif Şurasının qərarına 
uyğun olaraq, 2017-
ci ilin yanvar ayının 
1-dən etibarən əhali 
qrupu üzrə istehlak 
olunan təbii qazın illik 
həcminin 1 700 kub-
metr olan hissəsinin 
dəyəri 10 qəpiklə, 1 700 
kubmetrdən artıq istifa-
də olunan hər kubmetr 
qazın dəyəri isə 20 qə-
piklə hesablanırdı. 
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Son on beş il ərzində Azərbaycan 
iqtisadiyyatı 3,2 dəfə, qeyri-neft 
sektoru 2,8 dəfə, sənaye istehsalı 
2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə 
artmış, qeyri-neft ixracı 4,1 dəfə 
çoxalmış, valyuta ehtiyatları 2004-
cü ildəki 1,8 milyard dollardan 
2018-ci ildə 46 milyard dollara 
çatmışdır. 2003-2018-ci illərdə ölkə 
iqtisadiyyatına 250 milyard dollar 
investisiya qoyulmuşdur ki, bunun 
təxminən yarısı xarici mənbələrin 
payına düşür. Yatırılan sərmayələ-
rin strukturunda kənd təsərrüfatı 
da xüsusi çəkiyə malikdir. Son illər 
aqrar bölməyə yardımlar fonunda 
bütün bölgələrdə yüksəliş dinami-
kası özünü göstərmişdir. İslahat 
proqramları, demək olar ki, kənd 
təsərrüfatının bütün sahələrinə si-
raət etmiş, bununla yanaşı konkret 
istiqamətlər və prioritetlər müəy-
yən edilmişdir. Önə çıxan sahələr-
dən biri də pambıqçılıqdır. Son 
illərdə həyata keçirilən sistemli və 
ardıcıl tədbirlər nəticəsində pam-
bıqçılıqda üç dəfəyə yaxın artım 
əldə edilmişdir.
Cari ildə hədəf 300 min tonu ötüb 
keçməkdir. Hazırda əkin-səpin 
kampaniyasının qızğın çağıdır, 
bütün bölgələrdə, necə deyərlər, 
həyat coşub qaynayır. 
Baharın gəlişi bölgələrimizə fü-
sunkar gözəllik bəxş edib, təbiət 
min bir rəng ilə naxışlanıb, güllə-
rin-çiçəklərin rayihəsi aləmi bürü-
yüb, quşların cəh-cəhəsi tarlalarda 
işləyən insanların, traktorların sə-
sinə qarışaraq, bənzərsiz bir har-
moniya yaradıb. Respublikanın 
hər yerində olduğu kimi, cəbhə 
bölgələrində də əkin-səpin işlərinə 
başlanılıb. Belə rayonlardan biri 
də Ağdam rayonudur. Torpaqla-
rının bir hissəsi düşmən tapdağı 
altında olsa da, ağdamlılar gecəni 

gündüzə qatıb çalışırlar. 
Bu yerlərdə torpaq münbitdir, təbii 
su mənbələri işğal altında olmasına 
baxmayaraq, Yuxarı Qarabağ kanalı 
və subartezian quyularının hesabı-
na suvarmada ciddi problem yaşan-
mayıb. Sovetlər dönəmində pam-
bıqçılıq Ağdamda yüksək inkişaf 
mərhələsinə çatmışdı, əmək qəhrə-
manlarının adı, şöhrəti bütün itti-
faqı bürümüşdü. Kəndlər, qəsəbələr 
abadlaşmışdı, yaraşıqlı fərdi evlər 
tikilmişdi, əhalinin günü-güzəranı 
yaxşılaşmışdı. Nə yaxşı ki, tamam 
unudulmuş, yaddan çıxarılmış 
pambıqçılıq üç ildir ki, dövlətimi-
zin, dövlət başçımızın qayğısı və 
dəstəyi nəticəsində yenidən dirçəl-
dildi. Bu il rayonda 2600 hektarda 
çiyid səpilməsi nəzərdə tutulub. Sə-
pin aparılacaq bütün sahələrdə zəruri 
aqrotexniki tədbirlər görülüb, torpaq-
lar səpinə hazır vəziyyətə gətirilib. 
İlk olaraq, səpinə Quzanlı qəsəbəsi, 
İmamqulubəyli, Xındırıstan, Üç oğ-
lan kəndlərində başlanılıb. Rayonda 
fəaliyyət göstərən "MKT İstehsalat 
Kommersiya" MMC, "Aqropambıq" 
MMC və "P-Aqro" MMC ilə bağla-
nan müqavilələrə əsasən, pambıq is-
tehsalçılarına zəruri texnika, toxum, 
gübrə və kimyəvi preparatlar veri-
lib. Əgər havalar əlverişli keçsə, qısa 
müddət ərzində səpin kampaniyası 
başa çatdırılacaq. 
Cənab Prezident İlham Əliyevin 
ölkəmizdə aqrar sektorun aparıcı 
istiqamətlərindən biri olan pam-
bıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar 
verdiyi tövsiyə və tapşırıqlara uy-
ğun olaraq Ağdam rayonunda bu 
sahənin dirçəldilməsi istiqamə-
tində mühüm addımlar atılıb. 
Üstün cəhətlərdən biri də budur 
ki, Ağdamda İqlim şəraiti pam-
bıqçılıq üçün əlverişlidir, həm də 
bu sahədə illərin zəngin təcrübəsi 

var. Yüksək məhsuldarlığı şərtlən-
dirən amillərdən biri də budur.
Cənab prezident pambıqçılığın in-
kişafına həsr  olunmuş respublika 
müşavirəsində qeyd edib ki, pam-
bıqçılığın ölkə iqtisadiyyatı üçün 
çox böyük faydası var – ilk növbə-
də, məşğulluğu təmin edir, ölkə-
mizə valyuta gətirir, yerli istehsala 
təkan verir, nəinki pambıqçılıq, 
eyni zamanda, digər sahələrdə  
yeni iş yerləri yaradır. Ötən ilin 
məhsul tədarükünə və hər hekta-

rın məhsuldarlığına görə, respub-
likanın pambıqçılıq rayonları ara-
sında Ağdam ön sıralarda olub.
Ağcabədi rayonunda da pambıq 
səpininə start verilib. Bu il rayonda 
10 min 432,8 hektarda çiyid səpil-
məsi nəzərdə tutulub. Səpin apa-
rılacaq sahələrdə şumlama, arata 
qoyulma işləri vaxtında aparılıb, 
sahələr səpin üçün hazır vəziyyətə 
gətirilib. İlk olaraq, səpinə Ağca-
bədinin Yeni Qaradolaq, Mehrab-
lı, Yuxarı Qiyaməddinli, Hüsülü 
kəndlərinin ərazisində başlanılıb. 
Rayonda fəaliyyət göstərən "MKT 
İstehsalat Kommersiya" MMC, 
"Azərpambıq" MMC və "P-Aqro" 

MMC ilə bağlanan müqavilələrə 
əsasən, pambıq istehsalçıları lazımi 
texnika, toxum, gübrə və kimyəvi 
preparatlarla təmin ediliblər. Keçən 
il Ağcabədi rayonunda 10 hektar 
ərazidə pambıq əkini aparılmış, 23 
min 304,81 ton məhsul toplanılaraq 
tədarük məntəqələrinə təhvil veril-
mişdir. Orta məhsuldarlıq hektara 
23,3 sentner təşkil etmişdir. 2017-ci 
illə müqayisədə Ağcabədi rayonun-
da pambıq əkin sahələri 4,7 faiz, 
pambıq istehsalı isə 13,6 faiz art-

mışdır. Ağcabədililər cari ildə daha 
yüksək məhsul götürmək əzmin-
dədirlər. Saatlı rayonu da pambıq-
çılıq sahəsində zəngin ənənəsi olan 
bölgələrimizdən biridir. Rayonda 
pambıq əkini ilə bir neçə təsərrüfat 
və şirkət məşğul olur. Onlardan biri 
– "AQRO-Az" MMC əvvəlki illər-
də olduğu kimi, bu mövsümdə də 
pambıq əkininə mütəşəkkil başla-
yıb. Kollektiv keçən mövsümdə Sa-
atlı rayonu ərazisində 4200 hektarda 
məhsul becərmiş, sahələrdən 10.300 
ton "ağ qızıl" toplayaraq hər hekta-
rın məhsuldarlığını 24,5 sentnerə 
yüksəldə bilmişdir.
Mövsümdən əvvəl müqavilə bağ-

lanan bütün təsərrüfat subyektlə-
rinə  avans verilmiş, həmin vəsait 
hesabına əkinə, səpinə, becərməyə, 
yığıma sərf olunan dərman prepa-
ratları, texniki vasitələr alınmışdır. 
Cari ildə bəzi qabaqcıl fermerlər 
sahələrdən hektara 40-45 sentner 
məhsul götürməyə söz vermişlər. 
Zavodda istehsal olunan məhsu-
lun böyük hissəsi satılıb, yaxın 
vaxtlarda yerdə qalan hissəsi də 
satışa çıxarılacaq. Vacib məsələlər-
dən biri də budur ki, məhsulun sa-
tışı və ixracı zamanı qarşıya çıxan 
bütün maneələr aradan qaldırılıb.
Cari ildə səpin ərəfəsində yağışın 
bol düşməsi fermerlərin işinə ya-
rayıb. Onlar deyirlər ki, bol məh-
sul götürmək üçün təbiət də bizim 
köməyimizə gəlib. Səpində yük-
sək məhsuldarlıqlı "ADN-123", 
"BA-440" xarici, "AZNX-194" növ-
lü toxum materiallarından istifadə 
olunur. Adıçəkilən MMC-nin öh-
dəsində kifayət qədər kənd təsər-
rüfatı texnikası var. Çiyidsəpən 
və ağır malaçəkənlə birlikdə şum 
traktorları fermerlərin ixtiyarına 
verilib. Bundan başqa, 10 fermerin 
hər birinə lizinq yolu ilə "MTZ-
80X" markalı traktorlar verilib.
"AQRO-Az" MMC-nin müasir tipli 
pambıq zavodu fəaliyyət göstərir. 
Burada 120 nəfər daimi işlə təmin 
olunub. Fəhlələrin orta əməkhaqqı 
300-350 manat təşkil edir.
Yeri gəlmişkən, demək lazımdır 
ki, müəssisənin qurulmasında 
uzun illər Şirvan-Muğan zona-
sında yüksək təşkilatçılıq qabiliy-
yəti ilə seçilən, pambıqçılıq üzrə 
mütəxəssis Vahid Hüseynovun 
xüsusi xidmətləri vardır. Bu gün 
təkcə Saatlıda yox, bütün pambıq-
çılıq rayonlarında onu yaxşı tanı-
yırlar, ondan məsləhətlər alırlar.
Pambıqçılığa diqqət artdıqca bu 

sahədə bilikli, bacarıqlı mütəxəs-
sislərə də ehtiyac artır. Ali məktəb 
partası arxasından durub birbaşa 
təsərrüfata gələn gənclərə hami-
lik lazımdır. Bu missiyanı yalnız 
təcrübəli pambıqçılar yerinə yetirə 
bilərlər. Nəsillər dəyişir, tələb və 
çağırışlar da dəyişir. Gənclərə tor-
pağı sevdirmək, keçmiş ənənələrə 
hörmət təlqin etmək hər kəsin 
vətəndaşlıq borcu olmalıdır. Bu-
rada maddi stimul da müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edir.
Səriştəli, bacarıqlı gənclərin sayı 
artdıqca texnoloji yeniliklərin tət-
biqi də artacaq, yaradıcı təşəbbüslər 
dəstəklənəcək, nəticədə maya dəyə-
ri aşağı düşəcək, keyfiyyət artacaq, 
məhsuldarlıq yüksələcək. Bütün 
bunlar isə sonucda insanların həyat 
səviyyəsinin yüksəlməsində öz par-
laq təcəssümünü tapacaq.
Sonda onu demək qalır ki, aqrar 
sahədə aparılan köklü islahatlar, 
Strateji Yol Xəritəsi, təsərrüfatla-
rın struktur və istiqamətlər üzrə 
şaxələndirilməsi Azərbaycanı yaxın 
illərdə nəinki Cənubi Qafqaz regio-
nunda, hətta beynəlxalq müstəvidə 
növ-növ, çeşid-çeşid kənd təsərrü-
fatı məhsulları ixrac edən ölkəyə 
çevirəcək. Azərbaycanda bir-birinin 
ardınca nəhəng aqrar-sənaye park-
ları açılır, yaxın illərdə onların sayı 
52-ə çatdırılacaq. Aqroparklarda 
istehsal edilən məhsullar, Azərbay-
can brendi ilə dünyanın dörd bir ye-
rinə ayaq açacaq, ölkəmiz xammal 
ixrac edən ölkədən hazır məhsul 
istehsal edən diyara çevriləcək. Ha-
zırda bu proses çox sürətlə gedir. 
Bütün bunları öz gözləri ilə görüb 
zövq almaq istəyənlər baharın bu 
çağında bölgələrimizə – doğma 
yurd yerlərinə baş çəksinlər!

zülfü İlYASOv,
bölgə müxbiri

Dünya iqtisadiyyatında bu günə 
qədər bir çox maliyyə və iqtisadi 
böhran yaşanmışdır. Müəssisələ-
rin fəaliyyət göstərə bilməsi üçün 
bu böhran şəraitindən ən az zi-
yanla çıxmaları onların tətbiq et-
dikləri strategiyalardan çox asılı-
dır. Böhran nədir? Böhran iqtisadi 
tsiklin bir fazası olub, bir şirkətin 
zirvədə olan hədəflərini, fəaliy-
yətini təhlükəyə salan gərginlik 
vəziyyətidir. Bu hal təhlükənin 
qarşısını alma sistemlərinin çök-
məsinə gətirib çıxarır. Burada ən 
əsas məqam qəfil dəyişikliklərin 
olmasıdır. Maliyyə böhranının 
yaranma səbəblərini bu cür izah 
etmək olar: zəif makroiqtisadi 
göstəricilər, yanlış iqtisadi siyasət, 
maliyyə infrastrukturunun kifayət 
qədər olmaması, qeyri-dəqiq in-
formasiya, beynəlxalq təşkilatların 
yanlış təklifləri. Siyasi sui-qəsd və 
terror hücumları kimi gözlənilmə-
dən baş verən hadisələr maliyyə 
böhranının yaranmasına gətirib 
çıxarır. Böhrandan əvvəlki dövrdə 
çox aşağı faiz nisbətləri, maliyyə 
strukturunun dəyişməsi kimi di-
gər səbəblər də böhranın ortaya 
çıxmasında əsas səbəblərdən sa-
yılır. Dünya iqtisadiyyatında ma-
liyyə böhranları içərisində 1929-cu 
il iqtisadi böhranı, 1992-ci il ERM 
böhranı (Avropa valyuta böhranı), 
1997-cu il Cənub-Şərqi Asiya böh-
ranı, 2008-ci il Morgage böhranı 
(Qlobal maliyyə böhranı) daha çox 
diqqəti cəlb edir. 1929-cu il böhranı 
nəticədə ABŞ-da birjanın süqut et-
məsinə gətirib çıxarmışdır.
Elə həmin il dünyadakı iqtisadi 
vəziyyət böhranın genişmiqyaslı 
olması və təsirləri baxımından Bö-
yük Dünya böhranı adını almışdır. 
Bu böhran bütün dünyada 50 mil-
yon insanın işsiz qalmasına, dün-
ya miqyasında ümumi istehsalın 
42%, dünya ticarətinin 65% nisbə-
tində azalmasına səbəb olmuşdur. 

1929-cu il iqtisadi böhranının 
Türkiyə iqtisadiyyatına təsirləri: 

1929-cu il iqtisadi böhranından 
sonra dünyadakı taxıl və xammal 
qiymətləri düşmüş və bu vəziyyət 
Türkiyənin ixrac gəlirlərini azalt-
mışdır. Böhrandan sonra Türkiyə-
də kənd təsərrüfatı sektoru böyük 
zərər görmüş, eyni zamanda, sə-
naye və ticarət sektoruna da zərbə 
dəymişdir. Həmçinin, böhran Tür-
kiyə iqtisadiyyatına mənfi təsirini 
göstərərək, xarici borc ödəmələri-
nin gecikməsinə, ixrac gəlirlərinin 
azalmasına, borc pul tapmaqda 
çətinliyə və xarici ticarət kəsirinin 
artmasına gətirib çıxarmışdır.
Beynəlxalq maliyyə sistemində 
meydana gələn böhranlardan biri 
də 1992-ci il ERM böhranıdır. Böh-
ran, eyni zamanda, Avropa valyu-
ta böhranı kimi də tanınır. 1992-ci 
ildə ortaya çıxmış və 1993-ci ildə 
də təsiri davam etmişdir. ERM 
böhranının mahiyyətini belə açıq-
laya bilərik: Avropa İqtisadi Birliyi 
tərəfindən gətirilən, valyuta də-
yişikliyini azaltmaq və Avropada 
pul sabitliyini təmin etmək üçün 
vahid pul ölçüsü olan avronun 
bazara daxil olması. 1997-ci ildə 
baş verən Cənubi Asiya böhranı 
bir çox ölkələrin maliyyə bazarla-
rını təsiri altına almışdır. Böhranın 
yaranmasının səbəbi xarici inves-
torların geri çəkilməsi olmuşdur. 
Xarici investorların qeyd olunan 
addımı regiondakı milli valyuta-
nın devalvasiyası və alıcılıq qa-
biliyyətli istehlakçıların qıtlığı ilə 
izah olunur. Həm də ölkələrdə 
ictimai hüquq-mühafizə sistemlə-
ri fərqli struktur dəyişikliklərinə 
məruz qalmışdır. Böhran Cənubi 
Koreya, Filippin, Malayziya və Ta-
ilandda öz gücünü göstərmişdir. 
Nəticədə, adları çəkilən ölkələrdə 
banklar bankrot halında idilər. 
Sarsıntıların daha şiddətli olduğu 
ölkə isə İndoneziya olmuşdur. İn-

doneziyanın xarici borcu 135 mil-
yard dollara çatmışdır. 
2007-ci ildə ABŞ-da başlayan 
Mortgage böhranı 2008-ci ildə bü-
tün dünyaya yayılmışdır. Bu böh-
ran öz təsirlərini 2008-ci il sent-
yabr ayında 158 illik investisiya 
bankı olan “Lehmann Brothers”in 
iflasa uğraması ilə daha da gözlə 
görülə biləcək dərəcədə göstər-
mişdir. ABŞ iqtisadiyyatının bü-
tün dünyaya böyük təsirini nəzərə 
alaraq, bu böhranı qlobal maliyyə 
böhranı adlandırırlar. Böhranın 
təsirlərinin ən çox yüksəldiyi il 
isə 2009-cu il olmuşdur. İstehsal, 
ixrac, idxal, ticarət, həcm mənfi is-
tiqamətə yönəlmişdir. 

2008-ci il böhranının Türkiyə 
iqtisadiyyatına təsirləri: 

2008-ci il böhranı Türkiyə iqtisadiy-
yatına da mənfi təsir etmişdir. Böh-
ranın ən fəal olduğu 2008-ci ildə 
Türkiyənin inflyasiya faizləri bö-
yümüş, sentyabr ayından etibarən 
maliyyə böhranı şiddətini artırmış, 
dolların digər ölkə valyutaları qar-
şısında dəyər qazanmasına yol aç-
mışdır. Sentyabr ayının ortasında 
1 $ (dollar) 1,23 TL (türk lirəsi) ilə 
mübadilə edilərkən, oktyabr ayın-
da dollar sürətli şəkildə yüksəlmiş 
və əvvəl 1,50, daha sonra 1,60 türk 
lirəsinə mübadilə edilmişdir. 2009-
cu ilin ilk rübündə də Amerika dol-
ları yüksəlişini davam etdirmişdir. 
2009-cu ilin sonunda illik ortalama 
hesabla Türk lirəsi qarşısında ABŞ 
dolları 19,2% bahalaşaraq 1,54 TL-
yə, Avro 13,2% bahalaşaraq 2,15 
TL-yə yüksəlmişdir. İxrac, idxal və 
daha bir çox göstəricilərdə qeydə 
alınan azalmalar 2009-cu ili Tür-
kiyənin tarixində ən zəif il kimi 
göstərmişdir.
Bu, böhranların ölkələrə və müəs-
sisələrə olan təsirləri böhrandan 
xilas olma strategiyalarının əhə-
miyyətini artırmışdır. Mortga-
ge böhranının ortaya çıxmasıyla 

Amerikanın tanınmış bir çox ma-
liyyə şirkətlərinin iflasa uğraması 
maliyyə bazarlarında stresin ya-
ranmasına səbəb olmuşdur. Belə-
liklə, böhran qlobal bazarda do-
mino təsiri yaratmış və nəticədə 
dünya iqtisadiyyatının inkişafında 
geriləmə baş vermiş, dünya ticarə-
tinin həcmində daralma, qlobal 
işsizlik faizlərində artma müşa-
hidə olunmuşdur. Beləliklə, böh-
ranın yaratdığı vəziyyət dünyada 
böhran darəçiliyi adı altında bir 
çox qərarların alınmasına gətirib 
çıxarmışdır. Bu qərarların sürəti 
olduqca əhəmiyyətlidir və sistem-
li bir şəkildə irəliyə doğru getmək 
üçün əsas amillərdən biridir. Böh-
randan minimum səviyyədə təsir-
lənmək və böhranın mənfi təsirlə-
rindən ən qısa müddətdə çıxmaq 
üçün fəal şəkildə böhran idarəçili-
yinin aparılması lazımdır. Böhran 
idarəçiliyinin əsas məqsədlərini bu 
şəkildə sadalamaq olar: böhranla-
ra qarşı həssas olmaq, böhranı ön-
cədən hiss etmək, böhran dövrü-
nün ən az itki ilə bitməsini təmin 
etmək, sürətli və doğru qərar ala-
caq bir müəssisə quruluşu yarat-
maq, erkən xəbərdarlıq sistemləri 
təşkil etmək, böhranla bağlı tədbir-
lər görmək, böhrandan çıxmaqla 
əlaqədar olaraq plan hazırlamaq 
və bu plan əsasında böhrandan 
yan keçilməsini təmin etmək. Pro-
ses içərisindəki hər bir mərhələnin 
bir-birinə bağlı olduğunu bilmək 
şərtdir. Bu səbəbdən prosesin hər 
hansı bir mərhələsinin qənaətbəxş 
olmaması və ya ediləcək bir səhv 
böhrandan xilasolma prosesinin 
ilk mərhələsinə qayıdılmasına şə-
rait yaradacaq. Bir şirkətin böhran-
dan ən az ziyanla xilas olması üçün 
inkişaf etdirdiyi və tətbiq edəcəyi 
strategiyalar müəssisələrin böhran-
dan xilas olma strategiyalarını ifa-
də edir. Bu səbəbdən strategiyalar, 
adi vəziyyətdə olduğundan fərqli 

olaraq, daha çox stress, risk, gər-
ginlik və qarşıdurmanın olduğu 
bir müddət üçün xarakterizə edilir. 
Böhrandan xilas olma strategiya-
ları hansılardır? 
Böhrandan xilas olma strategiyala-
rı strateji idarəetmə ilə əlaqədardır. 
Çünki strateji idarəetmə ilə böhran 
idarəetməsi bir-birini tamamlayan 
bir quruluşa malikdir. Bu səbəb-
dən şirkətlərin böhrandan xilas 
olma strategiyaları daxilində böh-
ran idarəetməsi və strateji idarəet-
mə ilə əlaqəli texnikalardan fayda-
lanması başa düşülməlidir.
Şirkətlərin böhrandan xilas olma 
texnikalarına bir çox mərhələ aid-
dir. Bunlara nümunə kimi, böhra-
nı bloklama strategiyaları, böhranı 
həll etməyə istiqamətlənən strate-
giyalar, ehtimal planının qurulma-
sı, problem analizi, ssenari analizi, 
böhranı idarəetmə komandası ya-
ratmaq, Delphi texnikası, nominal 
qrup texnikası, strateji planlaşdır-
ma, SWOT analizi, qərar konfransı 
kimi mərhələləri göstərmək olar. 
Delphi texnikası, 1950-ci illərdə 
ABŞ-da RAND şirkətində çalışan 
iki araşdırmaçı tərəfindən, xüsu-
silə hərbi məsələlərə dair vəziy-
yətlərdə iştirak etmək vasitəsilə 
yaradılmışdır. Razılaşmaq vasitəsi 
olaraq bilinən Delphi bir problem 
vəziyyəti ilə əlaqədar mütəxəs-
sis fikirlərini sistemli şəkildə əldə 
edən bir texnikadır. Delphi texni-
kası işlədərək bir problemə fərqli 
tərəfdən baxan fərdlərin və qrup-
ların üz-üzə gəlmədən əvvəl razı-
laşmaları məqsəd qoyulmuşdur. 
Böhranın qarşısını almaq və təsir-
lərini yüngülləşdirmək üçün fərq-
li sistemlər mövcuddur. Bunun 
üçün ən əsası strateji idarəetmə 
konsepsiyasını qəbul edib tətbiq 
etməkdir. Strateji idarəetmə, ət-
raf şərtləri də nəzərə alaraq qərar 
vermək və qərarlar içərisindəki 
maneələrin aradan qaldırılmasına 

kömək olan, müəssisənin məqsəd-
lərinə çatmasını təmin edən və sis-
temli (artan) qrafikləri meydana 
gətirən vaxt tələb olunur. Strateji 
idarəetmədə bacarıq mühüm amil 
kimi nəzərə alınır və tətbiq oluna-
caq qərarların vaxtında alınma-
sına gətirib çıxarır. Bütün bunlar 
göstərir ki, qısamüddətli olaraq 
strateji planlaşdırma ilə məşğul 
olan, səmərəli və fəal çalışaraq 
qərarlarını güvən altına alan, ma-
liyyə tərəfdən güclü, proqramlı və 
planlı işləməyi özünə hədəf seçən 
şirkətlər rəqibləri qarşısında ön 
sıraya keçirlər. Ancaq bu üsulla 
böhranlara, risklərə qarşı özlərini 
qoruya bilər, hətta mühüm qərar-
lar qəbul edərək şirkətlərini yük-
sək hədəflərə doğru apara bilərlər. 
Böhran dövrlərində müəssisələrin 
tətbiq etdikləri əsas strategiyala-
rın necə qurulması haqqında olan 
diplom işimin hazırlanmasında 
müşavirim Yrd. Doç. Dr. Beyhan 
Hilal Yaslıdağa, magistratura 
təhsili aldığım İstanbul Aydın 
Üniversiteti rəhbərliyinə təşəkkü-
rümü bildirirəm.

Yusifov Cavid, “İstanbul 
Aydın Universiteti” İşletme  

Yönetimi fakültəsinin magistrı
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AllAH RƏHMƏT ElƏSİN

E T İ B A R S ı z D ı R

Azərbaycan Respublikası Mər-
kəzi Bankının (AMB) İdarə 
Heyəti uçot dərəcəsinin 9 faiz-
dən 8,75 faizə endirilməsi haq-
da qərar qəbul edib. Faiz dəh-
lizinin yuxarı həddi 10,75 faiz, 
aşağı həddi isə 6,75 faiz (uçot 
dərəcəsinə ±2 faizlik simmet-
rik diapazonda) səviyyəsində 
müəyyən edilib. Qərar aprelin 
26-dan qüvvəyə minib.
Mərkəzi Bankın sədri Elman 
Rüstəmov aprelin 26-da keçirdi-
yi mətbuat konfransında İdarə 
Heyətinin qərarını şərh edib. O, 
bildirib ki, bu qərar inflyasiya sə-
viyyəsinin hədəf (4±2 faiz) daxi-
lində olması, inflyasiya gözlən-
tilərinin sabitliyi, əlverişli xarici 
mühit nəzərə alınmaqla qəbul 
edilib. 

İnflyasiya prosesləri
2019-cu ilin martında 12 aylıq 
inflyasiya 2,5 faiz təşkil edib 
və bu, hədəf çərçivəsinin aşağı 
həddinə yaxındır. İllik inflyasi-
ya başlıca olaraq pullu xidmət-
lərin qiymət-tarif dinamikasın-
dan təsirlənir (3,7 faiz), uyğun 
olaraq illik inflyasiyanın artımı-
nın təxminən yarısı bu amilin 
payına düşür. Ərzaq (2,3 faiz) 
və qeyri-ərzaq qiymətlərinin 
(1,3 faiz) dinamikası ümumi 
inflyasiya dinamikasından aşa-
ğıdır. Məcmu tələbin genişlən-
məsi və bir sıra qeyri-monetar 
amillərin qiymətlərə artırıcı tə-
sirinə baxmayaraq, ikitərəfli və 
nominal effektiv məzənnənin 
dinamikası, həmçinin monetar 
şərait inflyasiyanın hədəf çərçi-
vəsində qalmasını şərtləndirib.
İnflyasiya gözləntiləri
Aşağı faktiki inflyasiya fonun-
da inflyasiya gözləntiləri stabil 
olaraq qalıb. Mərkəzi Bankın 
həyata keçirdiyi real sektorun 
monitorinqinin nəticələrinə 
əsasən, son ayda qiymət göz-
ləntiləri qeyri-neft emal səna-
yesində və tikintidə azalıb. Ev 
təsərrüfatları arasında mart 
ayında aparılan sorğunun nə-
ticələrinə görə, inflyasiya tem-
pinin yüksələcəyini gözləyən 
respondentlərin payı cəmi 3,2 
faizdir. Son proqnozlar 2019-cu 

ilin qalan dövründə də inflyasi-
yanın hədəf daxilində (4±2 faiz) 
qalacağını göstərir. Beynəlxalq 
maliyyə-kredit təşkilatları da 
özlərinin son hesabatlarında 
2019-cu ildə Azərbaycanda 
inflyasiyanın aşağı birrəqəmli 
səviyyədə qalacağını proqnoz-
laşdırırlar.

xarici şərait
Xarici sektorda müsbət dina-
mika davam edir. Cari ilin ilk 
rübündə ixracın 34 faiz, o cüm-
lədən qeyri-neft ixracının 17 
faiz artması nəticəsində xarici 
ticarət balansında 1,3 milyard 
ABŞ dolları məbləğində müs-
bət saldo yaranıb. Monetar 
qızıl idxalı nəzərə alınmadan 
xalis qeyri-neft idxalı 9,7 faiz 
artıb. Dünya əmtəə bazarla-
rında qiymət konyunkturu 
Azərbaycan üçün əlverişlidir. 
Neftin qiyməti ilin əvvəlindən 
34 faiz yüksələrək 70 dolları 
üstələyib. Neftin orta qiyməti 
65 dollardan yüksək olub.
Birinci rübdə strateji ehtiyatlar 
1,9 milyard dollar artaraq 46,7 
milyard dollara çatıb. BMT-nin 
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşki-
latının məlumatına görə, dünya 
ərzaq qiymətləri indeksi yan-
var-mart aylarında 3,4 faiz yük-
səlsə də, ötən ilin eyni dövrünə 
nəzərən 3,6 faiz aşağıdır. Martda 
ötən ayla müqayisədə ət və süd 
məhsulları bahalaşıb, taxıl, bitki 
yağı və şəkər ucuzlaşıb.

İqtisadi aktivlik
E.Rüstəmov deyib: "İlin əvvə-
lindən iqtisadi artım tempində 
başlayan yüksəliş davam edir. 
2019-cu ilin ilk rübündə ötən 
ilin müvafiq dövrünə nəzərən 
real iqtisadi artım 3 faiz təşkil 
edib. İqtisadi artım qeyri-neft 
sektorunda 1,7 faiz olub ki, 
bu da əsasən ticari sektordan 
qaynaqlanıb. Qeyri-neft səna-
yesində 16,1 faiz, kənd təsər-
rüfatında 3,6 faiz artım mü-
şahidə olunub. Mərkəzi Bank 
tərəfindən həyata keçirilən real 
sektorun monitorinqi əsasında 
hesablanan biznes inam indek-
si ötən 3 ayda ticarət və tikinti 
sektorunda artıb. Sosial islahat 

paketi çərçivəsində iqtisadiy-
yata veriləcək fiskal stimulların 
ilin qalan dövründə daxili tələ-
bi genişləndirməklə iqtisadi 
aktivliyi yüksəldəcəyi gözləni-
lir. İstehlak tələbinin genişlən-
məsinin izafi inflyasiya təzyiqi 
yaratmamasının başlıca şərti 
daxili istehsalın artımıdır".

İnflyasiya riskləri
İdarə Heyətinin monetar si-
yasətə həsr olunmuş son icla-
sından bəri inflyasiyanın risk 
balansında əhəmiyyətli dəyi-
şiklik baş verməyib. Sabitləş-
dirici amillərə antiinflyasion 
monetar şərait, profisitli tədiyə 
balansı şəraitində məzənnənin 
dayanıqlığı və faktiki inflyasi-
ya səviyyəsində möhkəmlənən 
inflyasiya gözləntiləri aiddir.
Beynəlxalq Valyuta Fondu cari 
ilin aprelində 2019-cu ilə qlo-
bal iqtisadi artım proqnozunu 
yanvar hesabatı ilə müqayisə-
də azalma istiqamətində təshih 
edib. 
Cari ildə və ortamüddətli döv-
rdə fiskal siyasətin sabitliyi da-
vamlı qiymət sabitliyinin və 
məzənnənin dayanıqlığının əsas 
şərtlərindən biri olaraq qalır.

Monetar şərait
Mərkəzi Bankın qiymətlən-
dirmələrinə görə, monetar si-
yasətin normallaşdırılmasının 
davam etdirilməsi iqtisadi ar-
tımın dəstəklənməsi və makro-
iqtisadi sabitliyin qorunması 
arasında balansın təmin edil-
məsinə müsbət təsir göstərə-
cək. Pul təklifi və bank siste-
minin likvidlik mövqeyi dövlət 
büdcəsinin profisiti və real sek-
torun kreditlərə olan tələbatın-
dan asılı olaraq formalaşır. Bi-
rinci rübdə kredit qoyuluşları 
0,3 faiz, o cümlədən ev təsərrü-
fatlarına kreditlər 2,1 faiz artıb. 
Kreditlər artım nümayiş etdir-
sə də, bank sisteminin likvidlik 
mövqeyində irihəcmli struktur 
profisiti qalır.
Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti-
nin faiz dəhlizinin parametrləri 
barədə növbəti qərarının açıq-
lanması iyunun 7-də ictimaiy-
yətə təqdim olunacaq.

2004-cü il mayın 1-də 
yeni qəbul edilən on üzv 
ölkə ilə Avropa İttifaqı ta-
rixində ən genişmiqyaslı 
genişlənmə prosesi baş 
verib. Tarixi aspektdə bir 
çox siyasətçilər tərəfin-
dən “Big Bang” (Kaina-
tın yaranması haqqında 
“Böyük partlayış” nəzə-
riyyəsinə bənzətmə) ad-
landırılan bu hadisə ilə 
dünyanın ən böyük daxili 
bazarının əsası qoyulub.
15 il bundan əvvəl Pol-
şa, Çexiya, Slovakiya, 
Macarıstan, Baltikyanı 
ölkələr, Sloveniya, Kipr 
və Maltanın Aİ-yə qəbu-
lu ilə qurumun tarixində 
sahə və əhalicə ən böyük 
genişlənmə baş verib. Bu 
genişlənmə ilə Aİ üzvlə-

rinin sayı 25-ə çatdı.
Qeyd edilməlidir ki, 
1990-1996-cı illərdə üzv-
lük üçün müraciət edən 
həmin ölkələrlə üzvlüyə 
qəbul üçün danışıqlar 
1998-2002-ci illər arasın-
da aparılmışdır. Aİ-yə 
qəbul barədə razılaşma 
sənədi 1997-ci ildə Lük-
semburqda imzalandığı-
na görə, bu ölkələrə qısa 
şəkildə Lüksemburq qru-
pu deyilirdi. Həmin danı-
şıqlarda iştirak edən Ru-
mıniya və Bolqarıstan isə 
ədliyyə sistemindəki ça-
tışmazlıqlara görə Aİ-yə 
2007-ci ildə qoşuldular.
Yeni üzvlərin qəbulun-
dan əvvəl tərəddüdlər 
çox olsa da, Aİ-nin ge-
nişləndirilməsi Avropa 

tarixində ən mühüm ad-
dımlardan biri hesab edi-
lir. Bununla yanaşı, yeni 
üzvlərin hələ heç biri 
iqtisadi gücünə görə Aİ-
nin orta göstəricisinə nail 
ola bilməyib.
Avropa Komissiyası-
nın Prezidenti Jan-Klod 
Yunker Aİ-nin genişlən-
dirilməsi barədə açıqla-
masında bildirib ki, on 

ölkənin yenidən Avro-
panın mərkəzində yer 
alması prosesinə görə bir 
saniyə də olsun təəssüf 
hissi keçirməyib. Avro-
panın genişləndirilmə-
sinin böyük tərəfdarı 
olduğunu qeyd edən si-
yasətçi bu addımın Av-
ropa tarixində ən böyük 
hadisələrdən biri olduğu 
fikrini ifadə edib.

Beynəlxalq Valyuta Fondunun 
(IMF) məlumatına əsasən, hazırda 
Yunanıstanda Avrozona ölkələri 
arasında ən böyük iqtisadi artım 
müşahidə olunur. Buna baxma-
yaraq, ölkədə hələ də işsizliyin 
yüksək dərəcəsi və kreditlərə görə 
borclar qalır. 
Yunanıstan yalnız 2018-ci ilin 
avqustunda beynəlxalq kreditor-

lar tərəfindən təşkil edilən maliy-
yə yadımı proqramından çıxıb.
IMF-nin təmsilçiləri Yunanısta-
nın iqtisadi artım göstərməkdə 
davam edəcəyini bildirir və yaxın 
gələcəkdə 2,5 faizə çatacağına ina-
nırlar. 
2018-ci ildə bu göstərici 2 faiz təş-
kil edib.

ABŞ Ticarət Nazirliyinin məlu-
matlarına görə, ABŞ iqtisadiyyatı 
2019-cu ilin yanvar-mart dövrün-

də illik müqayisədə 3,2% artıb.
Proqnoza görə, ilk rübdə artımın 
2,3% olacağı gözlənirdi.  
ABŞ-da federal hökumətin yanvar 
ayında bağlı olması da güclü inki-
şafa mane olmayıb.  
İqtisadiyyat ötən ilin son rübündə 
illik müqayisədə 2,2% artmışdı.
İqtisadiyyatının böyük hissəsini 
təşkil edən şəxsi xərclərin 1% arta-
cağı gözləndiyi halda, 1,2% artıb. 
Əməkhaqqı artımındakı sabitlik 
və Fed-in faiz artırmaqda səbirli 

olacağını bildirməsi iqtisadi inki-
şafı dəstəkləsə də, vergi endirim-
lərinin  təsirinin azalması və qlo-
bal iqtisadi ləngimə kimi amillər 
ABŞ Prezidenti Donald Trampın 
3%-lik artım məqsədinə çatmağını 
çətinləşdirir.
Güclü iqtisadi artım göstəricisinə 
baxmayaraq, Fed rəsmilərinin faiz 
siyasətində səbirli mövqeyində 
bir dəyişiklik edəcəyi gözlənilmir. 
Fed-in növbəti faiz iclası gələn 
həftə baş tutacaq.

Böyük Britaniya hakimiy-
yəti lokal intellektual enerji 
sistemlərinin yaradılması 
üzrə layihələrə 30 milyon 
funt-sterlinq qrant ayıra-
caq. Bu barədə hökumətin 
saytında deyilir.
Böyük Britaniyanın Ener-
getika naziri Kler Perri bil-
dirib: “Biz innovativ texno-
logiya və rəqəmli həllərin 
gündəlik həyatın tərkib 
hissəsinə çevrildiyi enerji 
inqilabının başlanğıcın-
dayıq. Rəqəmli intellektu-
al sistemlər istehlakçılara 
enerjidən daha tez istifadə 

imkanı yaradacaq”.
Məlumata görə, yerli hö-
kumət bərpa edilən ener-
ji mənbələrindən istifadə 
üçün innovativ texnologi-
yaların inkişafı ilə bağlı 
layihələri dəstəkləməyə 
hazırdır. İştirakçılardan, 
həmçinin enerjinin saxla-
nılması sistemləri üzrə tex-
noloji həllər tələb olunur.
Bildirilir ki, qrantlar elmi 
təşkilat, dövlət orqanı, yerli 
təşkilat nümayəndələrinə 
verilə bilər. Müsabiqənin 
məqsədi 2020-ci ildən son-
ra bütün Böyük Britaniya-

da quraşdırılacaq investi-
siya layihələri bazasının 
yaradılmasıdır.
Təşəbbüs ölkənin daha ef-
fektiv enerji sistemlərinin 
yaradılması üzrə proqra-

mın tərkib hissəsidir. İn-
tellektual texnologiyaların 
modernləşdirilməsi və is-
tifadəsinin istehlakçıların 
enerji xərclərini azaldacağı 
gözlənilir.


