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Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev mayın 13-də 
Belçika Krallığında işgüzar səfərdə 
olub. Həmin gün Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əli-
yevin Belçikalıların Kralı Əlahəz-
rət Filip ilə görüşü baş tutub.
Görüşdə Azərbaycan-Belçika ikitə-
rəfli münasibətləri, regiondakı və-
ziyyət və Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli ilə bağlı məsələlər müzakirə 
edilib.
Prezident İlham Əliyev Belçi-
kalıların Kralı Əlahəzrət Filipə 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mə-
lumat verərək, Ermənistan tərə-
findən Azərbaycan torpaqlarının 
işğal olunduğunu, münaqişənin 
həllinin yalnız BMT Təhlükəsiz-
lik Şurasının qətnamələri əsasın-
da və ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində mümkün olduğunu 
diqqətə çatdırmışdır.
Söhbət zamanı ölkələrimiz arasın-
da iqtisadi əməkdaşlıq məsələlə-
rinə toxunulmuş, Azərbaycan-Av-
ropa İttifaqı əlaqələrinin uğurla 
inkişaf etdiyi qeyd olunub və Pre-
zident İlham Əliyevin Belçikaya 
səfərinin ikitərəfli münasibətlərin 
genişləndirilməsinə töhfə verəcəyi 
bildirilmişdir.

* * * *
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev mayın 13-də 
Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurası-
nın prezidenti Donald Tusk ilə gö-
rüşüb.
Ölkəmizin Avropa İttifaqı üçün 
etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaş 
olduğunu qeyd edən Donald Tusk 
Azərbaycanın regiondakı rolunun 
Avropa İttifaqı tərəfindən yüksək 
qiymətləndirildiyini vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev bildirmiş-

dir ki, Azərbaycan ilə Avropa İt-
tifaqı arasında münasibətlər çox 
uğurla inkişaf edir və ölkəmiz bu 
əlaqələrin genişlənməsinə böyük 
önəm verir.
Görüşdə ötən il Azərbaycan və Av-
ropa İttifaqı arasında imzalanmış 
“Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənə-
dinin əhəmiyyəti vurğulanmış, 
həmçinin tərəflər arasında üzərin-
də danışıqlar aparılan tərəfdaşlıq 
sazişi ilə bağlı fikir mübadiləsi 
aparılmışdır. Söhbət zamanı Azər-
baycanın istər Şərq Tərəfdaşlığı 
Proqramı çərçivəsində və istərsə 
də ikitərəfli formatda Avropa İtti-
faqı ilə yaxından əməkdaşlığı xü-
susi qeyd olunmuşdur.

* * * *
Mayın 13-də Avropa İttifaqı Şura-
sının prezidenti Donald Tuskun 
adından Şərq Tərəfdaşlığı ölkələ-
rinin dövlət və hökumət başçıları-
nın şərəfinə şam yeməyi verilib.
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev şam yemə-
yində iştirak edib.
Avropa İttifaqı Şurasının prezi-
denti Donald Tuskun adından 
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin döv-
lət və hökumət başçılarının şərə-
finə verilən şam yeməyində çıxış 
edən Prezident İlham Əliyev qeyd 
etdi ki, Azərbaycan Şərq Tərəfdaş-
lığı Proqramında iştirak edən fəal 
ölkələrdən biridir.
Dövlətimizin başçısı bildirib ki, 
Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv 
ölkələrlə də sıx əlaqələrə malikdir. 
Belə ki, Azərbaycanın Avropa İtti-
faqının üzvü olan doqquz ölkə ilə 
əlaqələri strateji tərəfdaşlıq xarak-
teri daşıyır.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin bil-
dirmişdir ki, Avropa İttifaqı Azər-
baycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır 
və təşkilatın üzv dövlətləri ölkə-

mizdə aparıcı sərmayəçi qismində 
çıxış edirlər.
Prezident İlham Əliyev xatırlatmışdır 
ki, ötən il Brüsseldə Azərbaycan və 
Avropa İttifaqı arasında paraflanmış 
“Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədində 
də Azərbaycanın beynəlxalq səviy-
yədə tanınmış sərhədləri daxilində 
ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə 
bir daha dəstək ifadə olunub.
Azərbaycanın Avropanın ener-
ji təhlükəsizliyinə töhfə verdiyini 
vurğulayan dövlətimizin başçısı 
bildirdi ki, ölkəmizin təşəbbüsü 
və iştirakı ilə reallaşdırılan enerji 
layihələrində hasilatçı, tranzit və 
istehlakçı ölkələrin maraqları onla-
rın əməkdaşlığı çərçivəsində birgə 
şəkildə qorunur. Dövlətimizin baş-
çısı Azərbaycanın Şərq-Qərb nəq-
liyyat dəhlizinin reallaşdırılma-
sında mühüm rol oynadığını qeyd 
edərək ölkəmizin Avropa İttifaqı 
ilə nəqliyyat sahəsində də uğurla 
əməkdaşlıq etdiyini bildirmişdir.

* * * * 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev mayın 14-də 
Brüsseldə ölkəmizin Belçika Kral-
lığındakı səfirliyinin yeni binasının 
açılışında iştirak edib.
Dövlətimizin başçısı binada yara-
dılan şəraitlə tanış olub. Binanın 
girişi dövlət rəmzləri ilə bəzədilib. 
Burada dünyanın müxtəlif şəhər-
lərinin məşhur muzeylərində sax-
lanılan Azərbaycan xalçalarının 
fotoları, həmçinin 1870-ci il Təbriz 
xalçası nümunəsində əllə toxun-
muş xalça da var. Daxili tərtibat 
işləri zamanı Qobustan qayaüstü 
rəsmlərinə də yer ayrılıb. 

* * * *
Mayın 14-də Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əli-
yevin Belçika Krallığına işgüzar 
səfəri başa çatıb.

Bu sözləri mayın 10-da Azər-
baycan xal qının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 96-cı ildönümünə və 
Heydər Əliyev Fondunun ya-
radılmasının 15 illiyinə həsr 
olunmuş təntənəli mərasimdə 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev demişdir. O, 
ümummilli lider Heydər Əliye-
vin Azərbaycan xalqı qarşısında 
göstərdiyi xidmətlərdən danışa-
raq qeyd etmişdir:
- Bu gün ulu öndər Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 
96-cı ildönümüdür. Bu gün 
Azərbaycan xalqı bir daha 
Ulu Öndərin əziz xatirəsinə 
hörmət və ehtiramını bildirir.
Azərbaycan xalqı Heydər Əli-
yevi sevirdi, ona inanırdı, ona 
həmişə dəstək olurdu. O isə öz 
həyatını Azərbaycan xalqına 
həsr etmişdir. Bütün dövrlərdə 
Heydər Əliyev öz xalqına lə-
yaqətlə xidmət etmişdir. Həm 
sovet dövründə, həm müstəqil-
lik illərində Azərbaycanın inki-
şafı üçün çox böyük fədakarlıq 
göstərmişdir. Təkcə onu demək 
kifayətdir ki, sovet dövründə - 
1970-ci illərdə, 1980-ci illərin 
əvvəllərində Azərbaycan Hey-
dər Əliyevin rəhbərliyi ilə ən 
geridə qalmış respublikalardan 
birindən ən qabaqcıl respubli-
kalardan birinə çevrilmişdir. 
Heydər Əliyevin yüksək şəxsi 
keyfiyyətlərini nəzərə alaraq, 
1982-ci ildə o, Moskvaya dəvət 
olundu, yüksək vəzifəyə - Nazir-
lər Soveti sədrinin birinci müa-
vini vəzifəsinə təyin edildi. Bu 
vəzifədə də uğurla çalışırdı, o 
cümlədən Azərbaycanın inkişafı 
ilə bağlı verdiyi tapşırıqlar, qəbul 
etdiyi qərarlar o vaxt da ölkəmi-
zin inkişafına xidmət göstərirdi. 
1987-ci ildə vəzifədən gedəndən 
sonra xalqımız, respublikamız 
üçün problemlər başladı. 
Deyə bilərəm ki, əgər Heydər 
Əliyev o vaxt Azərbaycanın rəh-
bərliyində olsaydı, heç şübhəsiz 
ki, Dağlıq Qarabağ problemi 
heç vaxt yaranmazdı. O vaxtdan 
xalqımız üçün böyük problem-
lər başladı. Dağlıq Qarabağda 
xüsusi idarəetmə komitəsi yara-
dıldı və separatçı meyillər geniş 
vüsət aldı. 
Qanlı Yanvar faciəsindən dər-
hal sonra Heydər Əliyev öz 
səsini ucaltdı. O vaxt Sovet İtti-
faqının dağılmasına hələ iki il 
var idi. Ona görə məhz o anda, 
xalqımız üçün ən ağır anda Hey-
dər Əliyevin bu addımı, bu bə-
yanatı əlbəttə ki, böyük cəsarət 
tələb edirdi, bir daha onu göstə-
rirdi ki, o, hər zaman Azərbay-
can xalqı ilə bir yerdədir. 
Azərbaycan öz inkişaf yolunu 
Heydər Əliyevin simasında 
görürdü və müraciət edərək 
onu dəvət etdi. Heydər Əliye-
vin o vaxt 70 yaşı var idi, öm-
rünün böyük hissəsi geridə 
qalmışdı. Ancaq xalq sevgisi, 
xalqa olan məhəbbət və bö-
yük məsuliyyət hissi onu bu 
dəvəti qəbul etməyə sövq etdi. 
Beləliklə, müstəqil Azərbay-
canın müstəqil həyatı başladı. 

1993-cü il dönüş nöqtəsi oldu. 
Ordu quruculuğu prosesi başla-
mışdır. İqtisadi sahədə çox ciddi 
islahatlar aparılmışdır, o cümlə-
dən kənd təsərrüfatı sahəsində. 
O islahatlar ki, bu gün bizim 
apardığımız islahatlar üçün 
gözəl zəmin yaradır. Sənaye 
potensialının inkişafı ilə bağ-
lı önəmli addımlar atılmışdır. 
Sərmayə qoyuluşu Azərbay-
canda artıq bir amil kimi möv-
cud oldu. “Əsrin kontraktı”nın 
imzalanması tarixi hadisədir. 
1994-cü ilin sentyabrında bu 
kontraktın imzalanması bu gün 
müstəqil Azərbaycanın inkişafı-
nı böyük dərəcədə təmin etmiş-
dir. Bu kontraktdan əldə edilən 
gəlirlər ölkəmizin bütün sahələ-
rində özünü büruzə verir. Bu 
yaxınlarda kontraktın müddəti 
2050-ci ilə qədər uzadıldı. Azər-
baycan bu kontraktın faydasını 
görəcəkdir.
2003-cü ildə prezident seç-
kiləri ərəfəsində mən bəyan 
etmişdim ki, əgər xalq etimad 
göstərərsə, Heydər Əliyev si-
yasətini davam etdirəcəyəm 
və xalq Heydər Əliyev siyasə-
tinə səs verdi. O vaxtdan bu 
günə qədər Azərbaycan böyük 
və uğurlu yol keçdi, müstəqil-
lik daha da möhkəmləndi. 
Azərbaycanda sabitlik təmin 
olunub, sabitliyin təminatçısı 
Azərbaycan xalqıdır. Bu gün 
Azərbaycan dünya miqyasında 
çox müsbət nüfuza malik olan 
bir ölkədir. Dünya birliyinin 
mütləq əksəriyyəti Azərbay-
canı dəstəkləyir və bu dəstək 
BMT Təhlükəsizlik Şurasında 
keçirilmiş səsvermədə özünü 
büruzə verdi, 155 ölkə bizi 
dəstəklədi. Yəni, bu da tarixi 
nailiyyətimizdir. 
Heydər Əliyev hər zaman 
məcburi köçkünlərin prob-
lemləri ilə maraqlanırdı, onla-
ra böyük qayğı, diqqət göstə-
rirdi. Heydər Əliyev göstəriş 
verdi ki, ilk neftdən Azərbay-
can Dövlət Neft Fonduna daxil 
olan gəliri məcburi köçkün-

lərin problemlərinin həllinə 
istifadə edək. Bu günə qədər 
yüzdən çox şəhərcik salınıb, 
100 minlərlə köçkün yeni ev-
lərlə, mənzillərlə təmin edilib.
Son 15 il ərzində iqtisadiyyat 
3 dəfə artıb, çox gözəl biznes 
mühiti yaradılıb. Dünya Ban-
kının hesablamalarına görə, 
biz bu göstərici üzrə dünya 
miqyasında 25-ci yerdəyik. 
Biz bu gün, eyni zamanda, Hey-
dər Əliyev Fondunun 15 illiyini 
qeyd edirik. On beş il bundan 
əvvəl Fond yaradıldı və bu illər 
ərzində bir çox sahələrdə - mə-
dəniyyət, incəsənət, təhsil və 
digər sahələrdə çox böyük işlər 
gördü. Təhsil sahəsində deyə 
bilərəm ki, Fondun təşəbbüsü ilə 
başlanan “Yeniləşən Azərbayca-
na yeni məktəb” proqramı ölkə 
miqyasında geniş vüsət aldı və 
ondan sonra dövlət xətti ilə 3 
min 200-dən çox məktəb tikildi, 
təmir edildi. Fondun çoxşaxəli 
fəaliyyəti Azərbaycanı dünyada 
tanıdır. Fondun dünya miqya-
sında çox böyük hörməti var. 
Azərbaycan reallıqlarının dün-
yaya çatdırılması istiqamətində 
- bizim musiqimizi, xalçaçılıq 
sənətini, muğam sənətini, digər 
mədəniyyət incilərimizi dün-
yaya çatdırmaq, təqdim etmək 
üçün Fond çox böyük işlər gö-
rür. Kitablar çap olunur, disklər 
hazırlanır, sərgilər, elmi-praktik 
konfranslar, simpoziumlar keçi-
rilir. Mən Fondun əməkdaşlarını 
əldə edilmiş uğurlar münasi-
bətilə təbrik edirəm və eyni za-
manda, bildirmək istəyirəm ki, 
Fond Ulu Öndərin siyasi irsini 
təbliğ etmək üçün də böyük iş-
lər görür.
Biz Ulu Öndərin doğum gü-
nünü yaxşı nəticələrlə, böyük 
planlarla qarşılayırıq. Əminəm 
ki, bütün planlar reallaşacaq. 
Çünki buna bizim iradəmiz də 
çatır, gücümüz də var, xalq da 
bizim siyasətimizi dəstəkləyir. 
Biz bundan sonra yalnız və yal-
nız uğurlar və qələbələr yolu ilə 
gedəcəyik.
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(əvvəli ötən sayımızda)
“Bir kəmər,bir yol”: Bakıya və 
Moskvaya soyuq  başı qorumaq 
lazımdır.
“Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü 
Azərbaycan üçün çox vacib hadisə-
dir və onun üçün geniş imkanlar 
açır:  konteyner daşımaları, nəqliy-
yat infrastrukturunun inkişafı.
Niyə Qərb son zamanlar Çinin 
təşəbbüsü olan “Bir  kəmər, bir 
yol” layihəsində təhdidlər görür 
və bu layihə Rusiyaya və Azərbay-
cana nə gətirə bilər? “Bir kəmər, 
bir yol” Azərbaycan üçün çox va-
cib hadisədir. 
Hazırda dünyada bazarlar uğrun-
da kifayət qədər sərbəst rəqabət 
mübarizəsi gedir: bu  mübarizənin 
əsas iştirakçıları ABŞ, Çin və Av-
ropa İttifaqıdır (Aİ). Bu zaman ha-
zırda ən cəlbedici bazarlardan biri 
Avrasiya bazarı, daha dəqiq desək, 
Mərkəzi Asiya bazarıdır. 
ƏgərABŞ-ın Qazaxıstan, Özbə-
kistan,Qırğızıstan kimi ölkələr-
də möhkəmlənmək cəhdlərini 
uğursuz hesab etmək olarsa, Çin 
bu bazarda hazırda daha uğurlu 
hərəkətlər həyata keçirir. 
2013-cü ilin payızında ÇXR-in səd-
ri Si Cinpin “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsünün hissələri olan  “İpək 
Yolu İqtisadi Kəməri” və “Dəmir 
İpək Yolu” konsepsiyalarını irəli 
sürmüşdür. Bu layihələr Mərkəzi 
və Cənubi Asiya ölkələri arasında 
nəqliyyat,  enerji və ticarət dəh-
lizinin bərpasına yönəldilmiş və  
elmi-texniki əməkdaşlığın inten-
sivləşməsinə və dövlətlər arasında 
qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyətin dərin-
ləşməsinə istiqamətlənmişdir.
Son illər Çin tərəfindən Avrasiya 
ölkələri bazarına iri investisiyalar 
qoyulur ki, bunun sayəsində “Bir  
kəmər, bir yol” təşəbbüsü olduqca 
aktiv reallaşmağa başlamışdır. Bu, 
təkcə Çin, Mərkəzi Asiya ölkələri, 
Rusiya vasitəsi ilə Avropaya yük-
lərin daşınması deyil, həm də Çin 
şirkətlərinin bilavasitə iri investi-
siya qoyması deməkdir. Əlbəttə, 
Qərbdə bununla  razı deyillər. 
Qeyd etmək lazımdır ki, birliyin ol-
maması, hətta  tam ixtilaf müşahi-
də olunur. Məsələn, əgər İspaniya 
Çinlə əməkdaşlıq etməkdən imtina 
edirsə, Portuqaliya “Bir kəmər, bir 
yol” üzrə təqdim olunan layihələr-
də Çinin təklifləri ilə razılaşır. 
Bu sferada Çinin fəallığı həm də 
onunla izah  olunur ki, onun ABŞ-
la münasibətləri daim təhlükə al-
tındadır. Son hadisələr bütünlüklə 
göstərir ki, Amerika-Çin münasi-
bətləri nə qədər kövrəkdir. Belə-
liklə, Çinə yeni bazar lazımdır. 
Mərkəzi Asiya  ölkələri və Rusiya 
bazarından başqa onu tapmaq çə-
tin olacaqdır. Lakin dərk etmək 
lazımdır ki, söhbət Mərkəzi Asi-
yadan gedirsə, bura avtomatik ola-

raq Azərbaycan da əlavə olunur. 
Məhz Azərbaycan  vasitəsilə yüklər 
Mərkəzi Asiyadan Gürcüstana, Tür-
kiyəyə və Avropa ölkələrinə daşınır. 
ABŞ, Avropa və Çin arasında 
rəqabət şəraitində Azərbaycan bu 
tərəflərin ona təqdim etdiyi  daha 
münasib təklifi həmişə seçə bilər. 
Qərb tərəfindən son illər özün-
də təzyiqi hiss edən  Rusiya üçün 
Çinlə əməkdaşlıq  nəinki hər ölkə 
arasında əmtəə dövriyyəsinin ar-
tırılmasına, həm də enerji daşıyı-
cılarının daşınmasının şaxələndi-
rilməsinə imkan verir. Buna görə 
də təbiidir ki, Çin istiqaməti həm 
iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən 
aparıcı  sayılır.

ÇİN Qərbə çağırış edir
Çinin “Bir kəmər, bir yol” təşəb-
büsü Çinin xarici siyasətinin la-
yihələndirilməsində  özünəməx-
sus ilk cəhddir.
Bu təşəbbüs təkcə hər hansı bir 
ölkə tərəfindən  ikitərəfli münasi-
bətlərin pozulması deyil, həm  də 
meqalayihənin yaradılmasıdır ki, 
bunun çərçivəsində müxtəlif növ 
infrastruktur layihələrinin bütöv 
kompleksi, sənaye obyektlərinin  
köçürülməsi, ticarətin inkişafı re-

allaşır. Bu layihə özünəməxsus 
ideoloji platformadır ki,  Çin bunu  
müxtəlif layihələrlə maksimum 
zənginləşdirir.
Qərb üçün rəqabət nöqteyi-nəzə-
rindən “Bir kəmər, bir yol” təşəb-
büsü” bütün kompleks səbəblər 
üzrə çox ciddi çağırışdır.
İlk növbədə qeyd etmək lazım-
dır ki,Çin bu layihə vasitəsilə öz 
qlobal ambisiyalarını ifadə edir. 
Bundan əlavə, zəngin maliyyə re-
surslarına  malik olan Çin ən azı 
regional  aspektdə qüvvələrin çox 
ciddi bölgüsünü öz tərəfinə  sürət-
lə dəyişə bilər.
İnvestisiya layihələrinin reallaş-
ması və ticarətin inkişafı vasitəsilə 
Çin iqtisadi və  siyasi əməkdaşlıq 
nöqteyi-nəzərindən ölkələri ciddi 
surətdə öz tərəfinə çəkə bilər. 
“Bir kəmər, bir yol” layihəsi Qərb 
üçün çox ciddi çağırışdır: birincisi, 

Qərb üçün Çinlə rəqabət aparan 
belə bir layihə yoxdur, ikincisi, 
elə vəsaitlər yoxdur ki, bunların 
köməyilə onlar  iqtisadi layihələ-
rin inkişafında Çinlə rəqabət apara 
bilsin. 
Əgər Rusiya və Azərbaycan kimi 
ölkələrdən danışsaq, burada bir 
medalın iki tərəfi nəzərdə tutulur. 
Bir tərəfdən, Çin layihələri daxili 
infrastruktrun inkişafı, bütövlük-
də Çinlə ticarət, layihələrin reallaş-
ması hesabına iqtisadi imkanların 
mümkünlüyüdür. Digər tərəfdən, 
burada müəyyənrisklər də möv-
cuddur. Məsələ burasındadır ki, 
Çin  həmişə kifayət qədər praqma-
tiq fəaliyyət göstərir. Pullar təmən-
nasız, qrantsız əsasda ayrılmır... 
Bu, bir qayda olaraq, qaytarılmalı 
olan kifayət qədər ciddi faizlərə 
olan kreditlərdir. Çinin  layihələri 
çox zaman bir-biri ilə əlaqəlidir: 
bu, həmin  layihələrin reallaşma-
sı üçün Çin  texnologiyalarının və 
şirkətlərinin cəlb edilməsini nəzər-
də tutur. Çinlə əməkdaşlığa  soyuq 
başla yanaşmaq lazımdır.
Dünyada siyasətin birmənalı ol-
maması yeni geosiyasi meyillərin 
meydana gəlməsinin səbəbinə 

çevrilir. Dünya siyasətinin və iq-
tisadiyyatının ağırlıq mərkəzi təd-
ricən Asiya tərəfə yerini dəyişir. 
Asiya idarəetmənin təmərküzləş-
məsi mərkəzi olan  yeni istehsal və 
maliyyə mərkəzinə çevrilir. 
Rusiya Asiyanın tərkib hissəsidir, 
Azərbaycan  da həmçinin bu zənci-
rin elementidir. Əgər Çinin, Azər-
baycanın və Rusiyanın maraqla-
rından danışsaq, onda onların bir 
çox halda çulğalaşması, üst-üstə 
düşməsi baş  verir. Əlbəttə, Azər-
baycanı iri  oyunçularla müqayisə 
etmək olmaz, lakin buna baxmaya-
raq, Asiya  ölkələrinin Azərbayca-
na və Rusiyaya marağı çox güclü 
surətdə artır. 
Bütövlükdə, postsovet məkanı 
olan dövlətlər – Rusiya, Azərbay-
can, Belarus, Qazaxıstan üçün 
Çinlə qarşılıqlı fəaliyyətdə olan 
logistika ən vacib elementlərdən  

biridir. Bundan əlavə, ixrac və 
idxal məsələləri  də az əhəmiyyət 
kəsb etmir.
Əgər “Bir kəmər, bir yol” layihə-
sinin təhlükəli olmasından danış-
saq, onda fikrimizcə, bütünlüklə 
Çinlə əməkdaşlığa soyuq başla və 
siyasi populizm olmadan yanaş-
maq lazımdır, yalnız bu halda hər 
şey öz yerində olacaqdır. Məsələ 
bundadır ki, kim logistikaya, mal-
ların daşınmasına nəzarət edirsə, 
prinsipcə ticarətə də nəzarət edir.  
Məlumdur ki, on illər boyu  Çin-
dən Avropaya marşrut dəniz yol-
ları vasitəsilə keçmişdir, bu yollara 
isə Böyük Britaniya və  ABŞ nə-
zarət etmişdir. Nisbətən müstəqil 
yolların, o cümlədən quru yolların 
işlənib hazırlanması dünya logisti-
kasında göstərilən dövlətlərin do-
minantlığını şübhə altına alır. Buna  
görə də bu yolların  özünəməxsus 
sabotajını gözləmək olar. 
Avropada yeni logistik yollardan 
qazanan yeganə  oyunçu Böyük 
Britaniyanın rəqibi və Avropanın  
ən güclü dövləti olan Almaniyadır. 
Hazırda Böyük  Britaniya maliyyə 
və bir çox digər elementlər üzərin-
də nəzarəti itirir və Almaniyanın 
yenidən Avropada  tarixi dominant 
olmaq şansı yaranır. Xüsusilə, əgər 
onun Rusiya ilə qarşılıqlı fəaliyyətə 
malik olan energetik potensialı bir-
gə  və məcmu halda götürülərsə, 
eləcədə yeni logistik yollar uyğun-
laşdırılarsa, onda yekun olaraq Al-
maniya həm mallara, həm də ener-
getikaya nəzarət edəcəkdir.
Postsovet məkanı ölkələri üçün 
Çinlə qarşılıqlı  fəaliyyət, ilk növ-
bədə investisiya nöqteyi-nəzərin-
dən maraqlıdır. Lakin, təəssüf ki, 
Çin tərəfi əsasən əlaqəli kreditləri 
təklif edir, bu kreditlər isə Çinin 
ayırdığı vəsaitlər hesabına Çin 
mallarının alınmasını tələb edir.
Fikrimizcə,  dövlətlər burada öz 
milli maraqlarını dürüst nəzərə 
almalı, xalis populizmə yol ver-
məməlidir, çünki konkret nəti-
cələrlə möhkəmlənməmiş boş 
sözlərin arxasında acı məyusluq 
durur. Belə ki, ciddi borca girən  
və faktiki olaraq iqtisadi asılılığa 
düşən Afrika ölkələri ilə Çinin qar-
şılıqlı fəaliyyət təcrübəsini xatırlat-
maq lazımdır. Postsovet məkanı 
ölkələrinə logistik layihələr vacib-
dir, yeni logistika bütün Asiyanı bir 
araya gətirir. Eyni zamanda, Çin in-
vestisiyaları sayəsində ciddi inkişaf 
əldə edən ticarət marşrutları  xüsu-
si həlledici iqtisadi üstünlük daşı-
mayan ölkələr üçün yalnız müəy-
yən halqalardır. Buna görə də Çin, 
hər şeydən əvvəl, İpək Yoluİqtisadi 
Kəmər siyasətinin irəliləməsində 
məhz öz maraqlarını güdür.

F.M.Qarayev,
BDU-nun dosenti

Mayın 14-də SOCAR-ın pre-
zidenti Rövnəq Abdullayevin 
iştirakı ilə Qalmaz yeraltı qaz 
anbarının qaz həcminin 1 mil-
yard kubmetrdən 1,5 milyard 
kubmetrə çatdırılması məqsə-
dilə inşa edilmiş 3 saylı yeni 
kompressor stansiyası istismara 
verilib.
SOCAR-dan bildirilib ki, gün-
dəlik məhsuldarlığı 3 milyon 
kubmetr həcmində olan yeni 
kompressor stansiyası Qalmaz 
yeraltı qaz anbarının sutkalıq 
məhsuldarlığını 30 faiz artıra-
raq 10 milyon kubmetrdən 13 
milyon kubmetrə çatdıracaq. 
Anbara əlavə qaz həcmlərinin 
vurulması təbii qaza olan tələ-
batın kəskin artdığı qış ayların-
da tədarük edilmiş qaz həcm-
lərinin daha böyük həcmdə 

çıxarılması və istehlakçılara çat-
dırılması üçün şərait yaradır.
Yeni stansiya SOCAR-ın “Nefqa-
zelmitədqiqatlayihə” İnstitutu 
tərəfindən layihələndirilib, inşa-
sı “Azneft” İstehsalat Birliyinin 
sifarişi əsasında “Neftqaztikin-
ti” Tresti tərəfindən həyata ke-
çirilib. Layihəyə əsasən, stansiya 
həm bir pilləli, həm də iki pilləli 
rejimdə işləyəcək.
SOCAR-ın prezidenti Rövnəq 
Abdullayev deyib: “Yeraltı qaz 
anbarlarını genişləndirməkdə 
əsas məqsədimiz ölkənin ar-
tan daxili tələbatını təmin et-
mək, istehlakçılara təbii qazı 
maksimum sürət və səmərə ilə 
çatdırmaqdır. Biz yay ayların-
da yeraltı qaz anbarlarına təbii 
qazı tədarük edir, qış aylarında 
isə tələbat artdıqca anbarlardan 

çıxarıb istehlakçılara çatdırırıq. 
Yeni kompressor stansiyası va-
sitəsi ilə təbii qaz anbara daha 

böyük həcmlərdə vurulacaq, 
abonentlərə daha çox mavi ya-
nacaq çatdırılacaq”.

Dövlət Statistika Komitəsin-
dən bildirilib ki, sənaye müəs-
sisələri və bu sahədə fəaliyyət 
göstərən fərdi sahibkarlar tərə-
findən cari ilin yanvar-aprel 
aylarında 15,5 milyard manat-
lıq və ya ötən ilin müvafiq döv-
rü ilə müqayisədə 2,2 faiz çox 
sənaye məhsulu istehsal edilib. 
Sənaye məhsulunun 69,7 faizi 
mədənçıxarma sektorunda, 4,6 
faizi elektrik enerjisi, qaz və 
buxar istehsalı, bölüşdürülmə-
si və təchizatı sektorunda, 0,6 
faizi isə su təchizatı, tullantıla-
rın təmizlənməsi və emalı sek-

torunda istehsal olunub.
Mədənçıxarma sektorunda neft 
istehsalı planlaşdırılmış təmir 
işləri ilə əlaqədar “Azəri-Çı-
raq-Günəşli” yatağının “Mərkə-
zi Azəri” platformasında hasi-
latın müvəqqəti dayandırılması 
səbəbindən 3 faiz azalıb, əmtəə-
lik qaz hasilatı isə 43,5 faiz artıb.
Elektrik enerjisi, qaz və buxar 
istehsalı, bölüşdürülməsi və 
təchizatı sektorunda istehsa-
lın həcmi 2,1 faiz, su təchizatı, 
tullantıların təmizlənməsi və 
emalı sektorunda isə 9,4 faiz 
çoxalıb.

Bu vaxtadək Xəzər dənizi-
nin Azərbaycan sektorundakı 
“Şahdəniz” qaz-kondensat ya-
tağından 26 milyon ton kon-
densat hasil edilib.
Bu barədə “BP Azerbaijan” 
şirkəti məlumat yayıb. Bildiri-
lir ki, “Şahdəniz”dən ilk hasi-
lat başlandığı dövrdən bu vax-
tadək yataqdan 104 milyard 
kubmetrdən çox təbii qaz əldə 
olunub. Əməliyyatların başla-
masından indiyə qədər “Şahdə-
niz”dən ümumi kondensat ha-
silatı isə 26 milyon tona çatıb.
Qeyd edək ki, cari ilin ilk rü-
bündə “Şahdəniz” yatağından 
- “Şahdəniz Alfa” və “Şahdə-
niz Bravo” platformalarından 
birgə ümumilikdə 4,3 milyard 
standart kubmetr qaz və təq-
ribən 1 milyon ton (7,5 milyon 
barrel) kondensat hasil edilib. 

Mövcud “Şahdəniz” qurğula-
rının maksimum hasilat gücü 
hazırda gündəlik 56 milyon 
standart kubmetr və ya ildə 
təqribən 20 milyard kubmetr-
dir. Ötən il iyulun sonunda 
“Şahdəniz Bravo” platforma-
sından ilk qaz əldə olunduğu 
vaxtdan hasilat tədricən art-
maqda davam edib.
Üç ayda “Şahdəniz” yatağından 
Azərbaycan (SOCAR-a), Gür-
cüstan (“GOGC” şirkətinə) və 
Türkiyə (“Botaş” şirkətinə) ba-
zarlarına və çoxsaylı obyektlər 
üçün BTC şirkətinə qazın çatdı-
rılması davam edib. Rüb ərzin-
də “Şahdəniz” üzrə fəaliyyətlərə 
191 milyon dollar əməliyyat və 
267 milyon dollardan çox əsaslı 
xərclər sərf edilib. Əsaslı xərclə-
rin böyük əksəriyyəti “Şahdə-
niz-2” layihəsinə aid olub.

Xəzər dənizinin Azərbaycan sek-
torundakı “Azəri-Çıraq-Günəşli” 
(AÇG) yataqlar blokundan ilk 
neft hasilatından bəri ümumi is-
tehsal 3,5 milyard barreli keçib.
Bu barədə “BP Azerbaijan” şirkə-
ti məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-mart 
aylarında AÇG-də hasilat 52 mil-
yon barrel, yəni 7 milyon ton təş-
kil edib. AÇG-dən ümumi hasilat 
– “Çıraq” (43 min), “Mərkəzi Azə-
ri” (146 min), “Qərbi Azəri” (128 
min), “Şərqi Azəri” (100 min), 
“Dərinsulu Günəşli” (96 min) və 
“Qərbi Çıraq” (58 min) platfor-

malarından birlikdə gündəlik orta 
hesabla 571 min barrel olub. Rü-
bün sonuna AÇG-də ümumilikdə 
119 neft hasilat quyusu, 42 su və 
7 qaz injektor quyusu istismarda 
olub. Yanvar-mart aylarında blok-
da 4 neft hasilat quyusu qazılıb.
Üç ayda AÇG layihəsinə təqribən 
138 milyon dollar əməliyyat və 
279 milyon dollar isə əsaslı məs-
rəflər xərclənib.
AÇG üzrə Hasilatın Pay Bölgüsü 
haqqında Sazişin podratçı tərəflə-
ri adından “BP Exploration (Cas-
pian Sea) Limited” şirkəti opera-
tordur.
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Azərbaycan xal qının ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 96-cı ildönü-
münə və Heydər Əliyev Fondu-
nun yaradılmasının 15 illiyinə 
həsr olunmuş təntənəli məra-
simdə Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin 
Dövlət Neft Şirkətinin birin-
ci vitse-prezidenti, akademik 
Xoşbəxt Yusifzadəyə Heydər 
Əliyev Mükafatının verilməsi 

ilə bağlı Sərəncamı oxunub.
Dövlətimizin başçısı Heydər 
Əliyev Mükafatını akademik 
Xoşbəxt Yusifzadəyə təqdim 
etmişdir.

* * * 
Sonra Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən təsis edilən “Qızıl çi-
nar” beynəlxalq mükafatının 
2019-cu il üçün təqdimetmə mə-
rasimi keçirilib.
Fondun prezidenti Mehriban 

Əliyeva milli musiqi irsimizin 
yaşadılması və dünyada tanıdıl-
masına xidmət edən layihələrdə 
fəal iştirakına və səmərəli əmək-
daşlığına görə Üzeyir Hacıbəy-
li adına Azərbaycan Dövlət 
Simfonik Orkestrinin dirijoru, 
Əməkdar artist Fuad İbrahimo-
va və xüsusi qayğıya ehtiyacı 
olan uşaqlara göstərdiyi diqqət 
və qayğıya, böyüməkdə olan 
gənc nəslin hərtərəfli inkişafı-
na verdiyi töhfələrə görə Daun 
Sindromlu Şəxslərin Reabilitasi-
ya Mərkəzinin direktor müavini 
Zərifə Məmmədovaya “Qızıl çi-
nar” beynəlxalq mükafatını təq-
dim etmişdir.

* * * 
Daha sonra BP-nin Azərbay-
can, Gürcüstan və Türkiyə üzrə 
regional prezidenti Qəri Counz 
Ulu Öndərin əlyazmasını Hey-
dər Əliyev Fonduna təqdim et-
mişdir.
Prezident İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva 
mədəniyyət və incəsənət xa-
dimləri ilə görüşüblər.

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) Türkiyənin 
kiçik və orta sahibkarlığın inki-
şafı sahəsindəki geniş təcrübə-
sindən istifadə etmək məqsə-
dilə bu ölkənin Kiçik və Orta 
Müəssisələrin İnkişafı Təşkilatı 
(KOSGEB) ilə əməkdaşlığı ge-
nişləndirəcək.
Agentlikdən  bildirilib ki, ma-
yın 14-də Ankarada iqtisadiy-
yat nazirinin müavini Niyazi 
Səfərov və KOBİA-nın idarə 
heyətinin sədri Orxan Məm-
mədovun KOSGEB-nin sədri 
Cəvahir Uzkurt ilə görüşündə 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin təşkilatın geniş təc-
rübəsindən yararlanmasına, hər 
iki ölkənin KOB subyektləri ara-
sında əlaqələrin genişləndiril-
məsinə, bu sahədə birgə tədbir 
və layihələrin reallaşdırılmasına 
dair müzakirələr aparılıb.
Görüşdə, həmçinin KOBİA-nın 

və KOSGEB-in fəaliyyəti, sahib-
karlara göstərdikləri xidmətlər 
və dəstək mexanizmləri barədə 
ətraflı məlumat verilib. Görüş-
dən sonra KOBİA və KOSGEB 
arasında əməkdaşlığa dair anlaş-
ma memorandumu imzalanıb.
Türkiyəyə səfər çərçivəsində 
nümayəndə heyəti, həmçinin 
Türkiyənin sənaye və texno-

logiyalar naziri Mustafa Varank 
və nazir müavini Çətin Əli Dön-
məz, Xarici İqtisadi Əlaqələr 
Təşkilatının (DEİK), Katılım 
Bankçılığı Birliyinin, "Türk 
Eximbank"ın nümayəndələri, 
İs lam İnkişaf Bankının regional 
ofi sinin rəhbərliyi ilə görüşüb, 
mü vafiq sahələrdə əməkdaşlıq 
imkanları müzakirə edilib.

Mayın 14-də Çin Xalq Respub-
likasının paytaxtında "Pekin 
Ekspo 2019" Botanika Sərgisi 
çərçivəsində Azərbaycan pavil-
yonunun rəsmi açılışı olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, açı-
lışda Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 
iştirak edib.
"Təbiəti qoruyaq, daha yaxşı 
yaşayaq" mövzusunda keçi-
rilən botanika sərgisində Azər-
baycan milli pavilyonu Heydər 
Əliyev Mərkəzinin, Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
dəstəyi ilə hazırlanıb. "Azər-
baycan: təbiət və incəsənətin 
harmoniyası" adlanan milli pa-
vilyonun ümumi konsepsiyası 
ölkəmizin öz tarix və ənənələ-
rinə sadiq qalaraq daim inkişaf-
da olduğunu nümayiş etdirir. 
Pavilyonun spiralvarı forması 
Azərbaycanın davamlı, sabit 
inkişafını və dinamikliyini, eks-
teryerdə qoyulan nar ağacı isə 
ölkənin məhsuldar gələcəyini 
xarakterizə edir. 
Pavilyonun interyer dizaynı 
ölkəmizin adət-ənənələrini nü-
mayiş etdirir. Azərbaycan xal-
çalarının timsalında incəsənət 
və təbiətin yaxın əlaqəsi diqqətə 
çatdırılır, ətraf mühitin qorun-
masının vacibliyi vurğulanır. 
Nümayiş olunan xalçalar Azər-

baycanın xalçaçılıq məktəblə-
ri üzrə dörd hissəyə bölünüb: 
Qarabağ, Təbriz, Gəncə-Qazax, 
Quba-Şirvan. Hər bir bölgəyə 
xas xalça motivləri xüsusi pro-
yeksiya vasitəsilə döşəmə üzə-
rində əks olunur. 
Bundan başqa, Xarıbülbül gü-
lünü rəqəmsal formatda əks 
etdirən eksponat da nümayiş 
etdirilir. 
Sərgi ziyarətçiləri Azərbaycan 
pavilyonunda milli musiqi alət-
lərimizlə tanış ola, videoma-
teriallar vasitəsilə Azərbaycan 
musiqisini dinləmək və milli 
rəqslərimizə baxmaq imkanı 
əldə edə bilərlər. Burada, həm-
çinin Azərbaycan milli geyim-
ləri də təqdim olunur. 

Qeyd edək ki, pavilyonda xal-
çalarda istifadə olunan rənglər 
əsasında landşaft dizaynı ha-
zırlanıb və buna uyğun bitki çe-
şidləri əkilib. Burada, həmçinin 
Azərbaycan təbiətinə xas olan 
ağac və çiçəklər təqdim olunur. 
Açılış mərasimində Azərbay-
can incəsənət ustalarının ifa-
sında konsert proqramı təq-
dim olunub. Sərgi ziyarətçiləri 
Azərbaycan musiqisini dinlə-
yib, rəqslərinə tamaşa ediblər. 
Heydər Əliyev Fondunun vit-
se-prezidenti Leyla Əliyeva 
"Asiya sivilizasiyalar dialoqu" 
konfransı çərçivəsində iştirakçı 
ölkələrin mədəni irsinin nüma-
yiş olunduğu sərgidəki Azər-
baycan stendi ilə də tanış olub.

Bu barədə Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatasından bildirilib.
Qeyd edilib ki, "Azərbaycan 
Respublikasında fiziki şəxslə-
rin problemli kreditlərinin həlli 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqın-

da" Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2019-cu il 28 
fevral tarixli Fərmanının icrası 
çərçivəsində ümumilikdə 602 
min vətəndaşa kompensasi-
yanın ödənilməsi nəzərdə tu-

tulub. Mayın 13-dək 506 min 
vətəndaşımıza ödənişlər təmin 
edilib ki, bu da planın 84 faizi-
nin icra olunduğunu göstərir. 
Kompensasiya ödənişləri 243 
min nəfərin ödəniş müddəti 
keçmiş kreditlərinin azaldıl-
masına yönəlib, 263 min nəfərə 
isə nağd və ya plastik kart for-
masında təqdim olunub. Eyni 
zamanda, Apelyasiya Komissi-
yasına edilmiş müraciətlərə araş-
dırmaların nəticələrinə müvafiq 
olaraq cavabların verilməsi pro-
sesinə başlanılıb. Bundan sonra 
vətəndaşlar cavabları Apelyasi-
ya Komissiyasına müraciət üçün 
yaradılmış xüsusi portalda özlə-
ri üçün yaratdığı şəxsi kabinet-
lərindən izləyə bilərlər. Hər bir 
vətəndaşın müraciəti 30 iş günü 
müddətində cavablandırılır.

Azərbaycan məhsulları mayın 
14-də Çin Xalq Respublikasının 
Şanxay şəhərində işə başlayan 
"Sial China 2019" beynəlxalq sər-
gisində nümayiş olunur.
İqtisadiyyat Nazirliyinin mət-
buat xidmətindən bildirilib ki, 
mayın 14-16-da keçiriləcək sər-
gidə nazirliyin dəstəyi, Azərbay-
canda İxracın və İnvestisiyaların 
Təşviqi Fondunun (AZPROMO) 
təşkilatçılığı ilə ixrac missiyasına 
daxil olan 12 şirkət məhsullarını 

"Made in Azerbaijan" vahid ölkə 
stendində nümayiş etdirir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan 
şirkətləri "Sial China 2019" sər-
gisinə böyük maraq göstərir-
lər. Belə ki, sərgidə qeyd edilən 
şirkətlərlə yanaşı, əlavə olaraq 

7 Azərbaycan şirkəti fərdi qay-
dada iştirak edir. Bundan əlavə, 
Çinin Şanxay və Urumçi şəhər-
lərində fəaliyyət göstərən ticarət 
və şərab evləri vasitəsilə də 
Azərbaycan məhsulları "Made 
in Azerbaijan" vahid ölkə sten-
dində nümayiş olunur.
Sərgi çərçivəsində Azərbaycan 
sahibkarları xarici ölkələrdən 
olan həmkarları ilə görüşlər 
keçirəcək, məhsulların satışına 
dair müzakirələr aparacaqlar.

Mayın 15-dən 17-dək Bakı Ekspo 
Mərkəzində keçiriləcək “World-
Food Azerbaijan 2019” sərgisində 
19 ölkədən 189 şirkət iştirak edə-
cək.
25 illik yubileyini qeyd edən sərgi 
uğurlu fəaliyyəti ərzində 40-dan 
çox müxtəlif ölkəni təmsil edən 
2137 şirkəti bir araya gətirib. Nəti-
cədə bu şirkətlərin çoxu Azərbay-
canda distributor tapıb və uğurlu 
biznes qurub.
Builki sərginin iştirakçıları ara-
sında Azərbaycan, Litva, Rusiya, 
Sloveniya, Ukrayna, Xorvatiya və 
digər ölkələri təmsil edən şirkətlər 
yer alır. İtaliya, Türkiyə və Şri-Lan-
ka isə tədbirdə milli stendlərlə çıxış 
edir. Ənənəvi olaraq, sərgidə Rusi-
yanın Başqırdıstan, Penza, Varonij, 

Vladimir, Kabarda-Balkar kimi re-
gional qrupları da təmsil olunur. 
Həmçinin, bu il sahəsi genişlənmiş 
Belarusun milli stendinin ekspozi-
siyası eyni anda iki zalda - ikinci 
və sərginin tarixində ilk dəfə açıl-
mış üçüncü zalda təqdim ediləcək.
Ənənəvi olaraq, "Made in Azer-
baijan" brendi ilə sərgidə geniş 
çeşiddə qida məhsulları, ət və süd 

məhsulları, çay, bal, şirələr və mil-
li istehsalçıların digər məhsulları, 
həmçinin metal konstruksiyalar 
təqdim olunur. Sərginin sektor-
ları arasında “WorldFood” - qida 
sənayesi, “WorldDrink” - içkilər, 
“WorldFoodTech” texnologiyaları 
sektorları da yer alır. Bu sektorlar-
da Azərbaycanın və bir sıra xarici 
ölkələrin təmsilçiləri qənnadı mə-
mulatları, ət və süd məmulatları, 
şirələr, çay məhsulları, qəhvə, elə-
cə də meyvə-tərəvəzlər üçün ava-
danlıqlar, metal konstruksiyalar, 
markalama avadanlıqları və sair 
kimi məhsul və xidmətlərin geniş 
çeşidini təqdim edəcəklər. 
Sərgidə debüt edən şirkətlər təd-
bir iştirakçılarının 40 faizini təşkil 
edir.

Mayın 15-dən 17-dək Bakı Eks-
po Mərkəzində təşkil olunacaq 
“Caspian Agro 2019” sərgisi 26 
ölkəni təmsil edən 240 şirkətin 
nümayəndəsini bir araya gə-
tirəcək.
Bu il Gürcüstan və Niderland 
Krallığı sərgidə milli qruplar 
ilə iştirak edir. Sərgidə ənənəvi 

iştirakçılarla yanaşı, debüt edən 
ölkə Mərakeşdir. Sərgidə debüt 
edən şirkətlərin sayı tədbir iş-
tirakçılarının 40 faizini təşkil 
edir.
“Caspian Agro” sərgisi iştirak-
çıları regionda ən böyük ekspo-
zisiyanı təqdim edirlər. Buraya 
suvarma sistemləri, istixana-

lar üçün avadanlıqlar, parnik-
lər, heyvandarlıq sahəsi üçün 
avadanlıqlar, heyvan yemləri, 
toxumlar, kənd təsərrüfatı tex-
nikası, baytarlıq preparatları, 
laboratoriya avadanlıqları, hey-
vandarlıq və quşçuluq, baytar-
lıq, bitkiçilik, meyvə və tərəvəz-
lərin becərilməsi və sair aiddir.
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(əvvəli ötən sayımızda)
6.2. Ölçüdə və çəkidə dəqiqlik
Ölçü və çəki haqqında müqəddəs 
«Qurani-Kərim»in bir çox ayələ-
rində bəhs edilir və bu əmələ 
dəfələrlə müraciət edilir:
«Ölçüdə və çəkidə düz olun…» (6: 
Əl-Ən’am («Davar») surəsi, 152-ci 
ayə, səh. 123);
«Ölçüdə və tərəzidə düz olun. 
Adamların mallarının dəyərini [və 
ya onların haqqını] azaltmayın (7: 
Əl-Ə’raf («Sədd») surəsi, 85-ci ayə, 
səh. 134);
«Vay halına çəkidə və ölçüdə al-
dadanların!» (83: Əl-Mutəffifin 
(«Çəkidə və ölçüdə aldadanlar») 
surəsi, 1-ci ayə, səh. 621). Həmçi-
nin, 11-ci surənin 86-cı, 17 surə-
nin 35-ci, 26-cı surənin 181-ci və s. 
ayələrində bu amilə diqqət çəkilir.
Müasir elm sübut edir ki, bütün 
dünya ölçü üzərində qurulmuş-
dur. Kainatdan tutmuş yerin üzü 
və təkinə qədər. Bu müqəddəs ki-
tabda göstərilən «ölçü» daha geniş 
mənada nəzərdə tutulur. Təbiət-
də, cəmiyyətdə və insan həyatının 
hər hansı bir sahəsində ölçü po-
zularsa, hazırkı iqtisadi təfəkkür-
lə tənzimləmə itərsə, mütləq ölçü 
obyekti – yemək, içmək, geymək, 
bina, qurğu, avadanlıq, kollektiv, 
firma, müəssisə, … , nəticədə cə-
miyyət də pozulacaq, dağılacaq və 
məhv olacaqdır.

6.3. Sələmçiliyin qadağan 
edilməsi

İslamın, onun müqəddəs kitabı 
olan «Qurani-Kərim»in birbaşa 
və sərt qadağan etdiyi əməllərdən 
biri, bəlkə də birincilərdən biri in-
san həyatında və işgüzar fəaliy-
yətdə sələmçiliyin qadağan edil-
məsidir. Allah buyurur ki, «Sələm 
[müamilə, faiz] yeyənlər [qiyamət 
günü] qəbirlərindən ancaq cin 
vurmuş [dəli] kimi qalxacaqlar» 
(2: Əl-Bəqərə («İnək») surəsi, 

275-ci ayə, səh. 41); «Allah sələmi 
[sələmlə qazanılan malın bərəkə-
tini] məhv edər, sədəqələri [sə-
dəqəsi verilmiş malın bərəkətini] 
isə artırar» (2: Əl-Bəqərə («İnək») 
surəsi, 276-cı ayə, səh. 41);
«…Sələmi [borc üzərinə qoyduğu-
nuz faizi] qat-qat artırıb yeməyin. 
Allahdan qorxun ki, bəlkə, nicat 
tapasınız!» (3: Ali-İmran («İmran 
surəsi») surəsi, 130-cu ayə, səh. 57).
Göründüyü kimi, sələmçilik insan 
həyatında və fəaliyyətində ən yol-
verilməz, qadağan edilmiş və ha-
ram əməl hesab edilir. Sələmə pul 
verənlər əvvəl-axır ziyana düşür, 
xeyir görmür və məhv olurlar.
Dünya iqtisadi təcrübəsi göstə-
rir ki, «Müqəddəs Quran»ın əsas 
prinsiplərindən yayınmaq, kə-
nara çıxmaq, əməl etməmək və 
əhəmiyyət verməmək böyük iq-
tisadi fəsadlar yaradır və iqtisadi 
böhranlara gətirib çıxarır. 2008-ci 
ilin dünya maliyyə böhranı nəti-
cəsində dünyada neft qiymətləri 
kəskin aşağı enmiş, ölkələrin milli 
valyutaları dəyərdən düşmüş, neft 
ixrac edən ölkələrin qızıl-valyuta eh-
tiyatları azalmış, inflyasiya artmış və 
qiymətlər bahalaşmışdır ki, bunun 
da əsas səbəblərindən biri banklar 
tərəfindən verilən kreditlərin (sələm-
çiliyin) süni və şişirdilmiş faiz kre-
ditləri olması, nəticədə dövriyyədə 
pul kütləsi artıqlığının yaranması və 
əhalinin pul ehtiyatlarının dəyər-
dən düşməsi olmuşdur.
Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 
dünya bank sistemi yalnız iqtisadi 
aktivliyə, iqtisadi fəaliyyətin ge-
nişlənməsinə xidmət edir və yeni 
yaradılan dəyərin maliyyə əsasını 
təşkil edir. Təcrübədə bankçılıq 
yeni yaradılan dəyərdə iştirak payı 
kimi qiymətləndirilir. Bunun üçün 
də bank kreditləri, bank borcları 
«göydən düşmə» bank gəlirlərinə 
görə yox, görülən işin reallığına, 

alınan borcun ödənilmə imkanla-
rına görə real, hər tərəf üçün əlve-
rişli bank faizləri ilə verilməlidir. 
Bu da həm kredit (borc) verən və 
həm də borc (kredit) alan tərəflə-
rin marağına və xeyrinə xidmət 
etmiş olar.
Son 60-70 ildə sələmçilikdən (fa-
izlə pul verməkdən) imtina et-
miş, islamın sələmçiliyi qadağan 
edən prinsipinə əməl edən, işgü-
zar fəaliyyətdə nəzərdə tutulan 
layihələrdə özünün iştirakı, payı 
və fəaliyyəti ilə təmsil olunan İs-

lam banklarının yaranması, sayı-
nın artması və əhəmiyyəti bu is-
tiqamətdə mütərəqqi, innovativ, 
perspektivli və halal hesab edilir.

6.4. İsrafçılığa yol 
verməmək

İsrafçılıq bilərəkdən olanı yox 
etməkdir. Allah verən ruzini da-
ğıtmaqdır. Çəkilən zəhməti bada 
verməkdir. Ehtiyacı olanları gör-
məmək və korluqdur – nankor-
luqdur. Hər veriləni, əldə ediləni 
həddində işlətməmək və istifadə 
etməməkdir. İsrafçılıq yoxluğa 
gedən yoldur. Müqəddəs «Qura-
ni-Kərim»də deyilir ki, «Sizə ver-
diyimiz ruzilərin təmizindən [ha-

lalından] yeyin, lakin bunda həddi 
aşmayın [israfçılıq, xəsislik və nan-
korluq etməyin, ehtiyacı olana şəri 
qayda üzrə kömək göstərin]» (20: 
Taha surəsi, 81-ci ayə, səh. 292). 
Nəzərə almaq lazımdır ki, israf-
çılığa yol verməməklə bir nəfərin 
zəruri ehtiyacını ödəmək olar. 
Hər hansı israfçılığın qarşısının 
alınması yeni dəyərin yaranma-
sına səbəb olur və nəticədə əlavə 
məhsul ortaya çıxır. Birləşmiş Mil-
lətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 

2019-cu ilin əvvəlinə verdiyi mə-
lumata görə, dünyada 56 milyon 
adam aclıqdan əziyyət çəkir. Təəs-
süf ki, bunların əksəriyyəti Əfqa-
nıstan, Yəmən, Suriya, Sudan və 
s. kimi siyasi sabitliyi olmayan və 
savadsızlıq səviyyəsi yüksək olan 
müsəlman ölkələridir.

6.5. Qənaətcillik
İsrafçılıqla qənaətcillik bir-birinə 
əks olsalar da, cəmiyyət həyatında 
və təsərrüfatçılıqda çox fərqli xü-
susiyyətləri vardır. Əgər israfçılıq 
mövcud olanı, Allah verən ruzini 
dəyərləndirməmək, itib-batması-
na, səpələnməsinə yol vermək və 
dağıtmaqdırsa, qənaətçilik bunun 

tam əksinə xidmət edir. Mümkün 
olan qədər heç nədən və heç yerə 
istifadə etməməklə artıma nail ol-
maq: «Qohum-əqrəbaya da, mis-
kinə də, [pulu qurtarıb yolda qa-
lan] müsafirlərə də haqqını ver. 
Eyni zamanda [mal-dövlətini əbəs 
yerə] sağa-sola da səpələmə!» (17: 
Əl-Əsra («Gecə vaxtı seyr») və ya 
Bəni-İsrail («İsrail oğulları») surə-
si, 26-cı ayə, səh. 252).
Hər ilin Qurban bayramı zamanı 
Həcc ziyarətinə gedərək, Allahın 
evini ziyarətə gələnlərin Minada 
qurban kəsmələri, bu qurbanlıq-
ların yüksək gigiyenik normalara 
uyğun təmizlənməsi, bükülməsi 
və soyudulması yolu ilə aclıqdan 
əziyyət çəkən və ehtiyacı olan 
ölkələrin əhalisinə göndərilməsi 
bütün dünya ictimaiyyəti və bütün 
dinlər tərəfindən yüksək qiymət-
ləndirilir, alqışlanır və təbliğ edilir. 
Bu da qənaətcillikdən ortaya çıxır.

6.6. Vergilərin mütləqliyi
Dünyada ilk dəfə vergi sistemi Qə-
dim Misirdə olub. Həmçinin, ilk 
səmavi kitab Tövratda (fəsil 47, 
şeir 24) və Bibliyada vergilər təsvir 
olunub. Sonra Fars imperiyası döv-
ründə, e.ə. 500-cü ildə I Böyük Dara 
tərəfindən nizama salınan sabit ver-
gi sistemi həyata keçirilmişdir.
XV əsrdən başlayaraq Osmanlı im-
periyasında, XVII əsrdən Avropa 
ölkələrində vergi sistemi yaran-
mışdır.
Sadə vergilər bəşər tarixinin özü 
qədər qədimdir. İbtidai icma qu-
ruluşunun dağılması və ilkin döv-
lətlərin yaranması ilə vergilər də 
dövlətin maliyyə mənbələrinin 
əsas elementi kimi meydana çıx-
mışdır. Tarixdə məğlub edilmiş 
xalqların qaliblərə ödədiyi bac-xə-
rac verginin ilkin forması hesab 
olunur. Tarixi inkişaf dövründə 
müxtəlif vergilər və vergi sistemlə-
ri yaradılmış, bəzi qəribə vergilər 

də mövcud olmuşdur. Məsələn, 
«hava vergisi», «qapı-pəncərə ver-
gisi», «qorxaqlıq vergisi», «şlyapa 
vergisi», «saqqal vergisi», «kölə 
vergisi» və s. vergilər.
İslam dünyasında hələ VII əsrdən 
başlayaraq, «Qurani-Kərim»in na-
zil olması ilə əlaqədar olaraq sə-
ciyyəvi dini vergilər – «zəkat», 
«xums», «sədəqə», «fitrə» kimi 
ver gilərə başlanmışdır və indi də 
davam edir: «Qurani-Kərim»də 
buyurulur ki, «… Onların malla-
rından sədəqə [zəkat] al. Bununla 
onları [günahlardan] təmizləmiş, 
pak etmiş [mallarına bərəkət ver-
miş, əməllərinin savabını artırmış] 
olarsan» (9: Əl-Tövbə («Tövbə») 
surəsi, 103-cü ayə, səh. 171).
İslam dininin beş şərti – kəlmeyi 
şəhadət, namaz, oruc, həcc və zə-
katdır. Zəkat (ərəbcə – çoxaltma, 
təmizlik) müsəlmanların verdiyi, 
«Quran»da buyurulmuş, toplama 
qaydası və həcmi şəriət qanun-
ları ilə müəyyənləşdirilmiş dini 
vergidir. Bu da islam dinində öz 
gəlirindən verməli olduğu hissələ-
rin (müasir dövrdə zəruri dövlət 
vergilərinin ödənilməsindən son-
ra) nə qədər mühüm olduğunu 
göstərir. Ənənəvi islam vergi sis-
temində bu vergilərin – zəkat və 
xumsun ödənilməsi həddi «Qu-
rani-Kərim»də dəqiq müəyyən 
edilmişdir. Mütləq ödənilməlidir. 
Lakin dövlət vergilərindən fərqli 
olaraq onun ödənilməsinə heç kim 
və heç bir orqan tərəfindən nə-
zarət edilmir, yalnız özü ilə Allah 
arasında baş verir. Axı, Allah hər 
işi görür və bilir.

(ardı var)

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

Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar müəllimi,

“Qızıl Qələm” mükafatı laureatı

Gəncə Avtomobil Za-
vodu İstehsalat Birli-
yində ilk dəfə olaraq 
“E-321” markalı elekt-
robus və “PALESSE 
KZS-575” markalı 
taxılyığan kombayn 
konveyerdən çıxıb. 
Mərasimdə Belarus baş 
nazirinin müavini İqor 
Lyaşenko, Sənaye nazi-
rinin müavini Dimitri 
Korçik, “Qom Selmaş” 
ASC-nin baş direktoru 
Aleksandr Novikov, 
Belarusun ölkəmizdəki 
Fövqaladə və səlahiy-
yətli səfiri Gennadi Ax-
ramoviç, Gəncə Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Niyazi Bayra-
mov, Gəncə Avtomo-

bil Zavodu İstehsalat 
Birliyi Müşahidə Şura-
sının sədri, Milli Məc-
lisin deputatı Xanlar 
Fətiyev, millət vəkili 
Naqif Həmzəyev, za-
vodun direktoru Kam-
ran Nəzərov və digər 
qonaqlar iştirak edib. 
İlk elektrobusun və 
taxılyığan kombaynın 
istehsalına başlanması 
Azərbaycan sənayesi 
üçün böyük əhəmiyyət 
daşıyır. Bu, eyni za-
manda, maşınqayırma 
sənayesinin uğurla in-
kişaf etdiyini göstərir.
Bu mühüm hadisə 
Azərbaycanla Bela-
rus arasında mövcud 
olan və daima inkişaf 

edən hərtərəfli qarşı-
lıqlı əməkdaşlığın nə-
ticəsidir. Bu məhsullar 
Gəncə Avtomobil Za-
vodu İstehsalat Bir-
liyinin və Belarusun 
“Belkommunaş” ASC 
arasında bağlanmış 
ikitərəli müqavilələr 
çərçivəsində istehsal 
olunmuşdur. Müasir, 

ekoloji təmiz, alter-
nativ enerji ilə təmin 
olunan elektrobusun 
istehsalına başlanması 
Azərbaycan sənayesin-
də ciddi bir hadisədir. 
Bu elektrobuslar yaxın 
gələcəkdə əhaliyə eko-
loji baxımdan təmiz, 
keyfiyyətli xidmət 
göstərəcəklər.

2019-cu ilin yanvar-mart ayla-
rında Azərbaycan Respubli-
kasının hüquqi və fiziki şəxs-
ləri dünyanın 155 ölkəsindəki 
tərəfdaşları ilə ticarət əməliy-
yatları həyata keçirib, 95 ölkəyə 
məhsul ixrac olunub, 145 ölkə-
dən idxal olunub.
Gömrük orqanlarında qeydiy-
yatı aparılmış, lakin gömrük 
rəsmiləşdirilməsi tam başa 
çatdırılmamış ixrac olunan 

xam neft və təbii qazın statis-
tik qiymətləndirilmiş dəyəri 
nəzərə alınmaqla 2019-cu ilin 
yanvar-mart aylarında ölkənin 
xarici ticarət dövriyyəsi 7 mil-
yard 979,0 milyon ABŞ dolla-
rı, o cümlədən ixracın dəyəri 
4 milyard 843,4 milyon dollar, 
idxalın dəyəri 3 milyard 135,6 
milyon dollar təşkil edib, nə-
ticədə 1 milyard 707,8 milyon 
dollarlıq müsbət ticarət saldosu 

yaranıb. İxracın 31,2 faizini İtali-
yaya, 11,3 faizini Türkiyəyə, 6,4 
faizini Almaniyaya, 6,1 faizini 
Çinə, 5,8 faizini İspaniyaya, 5,6 
faizini Hindistana, 4,7 faizini İs-
railə, 3,5 faizini Gürcüstana, 3,3 
faizini Çexiyaya, 3,2 faizini Por-
tuqaliyaya, 2,8 faizini Rusiyaya, 
2,6 faizini Avstriyaya, 2,0 faizini 
Yunanıstana və qalan 11,5 faizi-
ni isə digər ölkələrə göndərilmiş 
məhsulların dəyəri təşkil edib.

Beynəlxalq Sosial Təminat As-
sosiasiyası (BSTA) tərəfindən 
Təşkilatın əhatə etdiyi ölkələrin 
(regionlar üzrə) sosial təminat 
sahəsində həyata keçirdikləri 
layihələrin qiymətləndirilmə-
si məqsədi ilə hər üç ildən bir 
“Yaxşı Təcrübə” müsabiqəsi ke-
çirilir.
Əmək və Əhalinin Sosial Mü-
dafiəsi Nazirliyindən Trend-ə 
verilən məlumata görə, Bakı 
şəhərində keçirilən Avropa Re-
gional Sosial Təminat Forumu 
çərçivəsində təşkil olunan qala 
gecəsində Avropa regionu üzrə 
növbəti müsabiqənin nəticələri 
açıqlanıb.
20 ölkədən təqdim edilmiş 76 
sosial layihəni əhatə edən mü-
sabiqənin yekunlarına əsasən, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müda-

fiəsi Nazirliyinin müsabiqə üçün 
təqdim etdiyi dörd layihənin hər 
biri münsiflərin xüsusi rəyi ilə 
uğurlu təcrübə nümunələri kimi 
müsbət dəyərləndirilərək, xüsu-
si mükafatlara layiq görülüb.
Bunlar ünvanlı dövlət sosial yar-
dımı üzrə elektron sistem (VEM-

TAS), əlilliyin qiymətləndirilməsi 
üzrə elektron sistem (TSERAS), 
özünüməşğulluq proqramı və 
qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısı-
nın alınması layihələridir.
Uğur qazanmış layihələrin hər 
biri üzrə sertifikatlar təqdim edi-
lib.

“2019-cu ilin birinci 
rübündə Azərbayca-
nın kənd təsərrüfatı 
sahəsində artım 3,6 faiz 
təşkil edir və bu ten-
densiya ilin sonunadək 
davam edəcək”.
Bu sözləri Kənd Təsər-
rüfatı naziri İnam Kə-
rimov Bakıda keçirilən 
“Caspian Agro 2019” 
sərgisinin açılışında de-

yib. Nazir bu sahədə in-
novasiyaların tətbiqinin 
və qida təhlükəsizliyi-
nin təmin olunmasının 
vacibliyini vurğulayıb.
Sərgi barədə danışan 
İ.Kərimov qeyd edib 
ki, bu tədbir fermerlərə 
kənd təsərrüfatı sahə-
sində ən son yeniliklər-
lə tanış olmağa imkan 
verəcək.
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Bizim üçün müstəqilliyimizin gücləndi-
rilməsi, islahatların davam etdirilməsi 
və insanlarımıza daha yaxşı həyat şərai-
tinin yaradılması ən yüksək prioritet təş-
kil edir.

İlham Əliyev

Hər bir ölkənin büdcə sistemi onun seç-
diyi iqtisadi inkişaf modelinin mühüm 
cəhətlərini özündə əks etdirir. Azərbay-
can bazar sisteminə keçdiyi dövrdə büd-
cə siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri 
büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməsinin 
təkmilləşdirilməsi və bazar sisteminin 
tələblərinə uyğunlaşdırılması idi. Belə 
ki, ümumimilli lider Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi altında Azərbaycanda büdcə 
sahəsində islahatların aparılması üçün 
vacib olan qanunvericilik bazası işlənib 
hazırlandı, bir sıra qanun, proqram və 
konsepsiyalar qəbul edildi. Azərbaycan 
Respublikasının büdcə sisteminin hüquqi 
bazası olan “Büdcə sistemi haqqında” Qa-
nun 1 dekabr 1992-ci ildə təsdiq olundu. 
Yeni maliyyələşmə mexanizminə keçid 
dövründə qanunvericilik bazasında boş-
luqları aradan qaldırmaq məqsədilə 1999-
cu ildə “Dövlət büdcəsi haqqında” Qanun 
qəbul edildi. Büdcə sisteminin təkmilləş-
dirilməsi işlərinin davamı olaraq, bey-
nəlxalq təcrübəyə və standartlara cavab 
verən yeni qanunvericilik aktı - “Büdcə 
sistemi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası  Qanunu 2002-ci ildə qəbul olun-
du. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli qə-
rarı ilə “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası 
qaydaları”, 12 iyul 2004-cü il tarixli qə-
rarı ilə “Dövlət büdcəsinin, büdcədənkə-
nar dövlət fondları büdcələrinin tərtibi 
və icrasına nəzarət üzrə əməliyyatların 
əlaqələndirilməsinə dair Tədbirlər planı”, 
6 oktyabr 2004-cü il tarixli qərarı ilə “Va-
hid büdcə təsnifatı” kimi normativ-hüquqi 
aktlar təsdiq olundu. 
Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə büdcə 
təşkilatlarının xərcləri iki metod əsasında 
planlaşdırılır: normativ metod və proq-
ramlı-məqsədli metod. Büdcə təşkilatla-
rının maliyyələşdirilməsi üçün smeta tər-
tibi zamanı normativ metoddan istifadə 
olunur. Norma və normativlər daim tək-
milləşdirilir, yeni iqtisadi şəraitə uyğun 
müəyyən olunur. Məsələn, hazırda büdcə 
təşkilatlarında çalışanların əməyinin ödə-
nilməsi Azərbaycan Respublikası Nazir-
lər Kabinetinin 2011-ci il 13 dekabr tarixli 
qərarına əsasən “Dövlət büdcəsindən ma-
liyyələşən müəssisələrdə çalışan işçilərin 

əməyinin ödənilməsinin vahid tarif cəd-
vəli”, ezamiyyə xərclərinin hesablanması 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli qərarına 
əsasən “Ezamiyyə xərclərinin normaları 
haqqında” Qanun əsasında həyata keçi-
rilir.
Ölkədə büdcə xərclərinin planlaşdırılma-
sı ölkənin iqtisadi-sosial inkişaf konsep-
siyası, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında yoxsulluğun azaldılma-
sı və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı 
(YADİDP)”, “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf Döv-
lət Proqramı” və ölkə iqtisadiyyatının ay-
rı-ayrı sahələrinin inkişafını təmin edən 
digər məqsədli dövlət proqramları vasitə-
silə həyata keçirilir. Bu isə büdcə xərclə-
rinin sosial və investisiya yönümlüyünün 
artırılmasına səbəb olmuşdur. Qeyd edək 
ki, 2019-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsinin 
ən mühüm cəhətlərindən biri də vəsait-
lərin məhz məqsədli proqramlar əsasın-
da xərclənməsidir. Büdcə xərclərinin 42 
faizi, yəni 10 milyard manatdan çoxu bu 
proqramlar sayəsində xərclənəcək. Bu isə 
2018-ci illə müqayisədə 2 milyard 77 mil-
yon manat çoxdur.
Büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməsində 
dünya təcrübəsinə nəzər yetirdikdə gö-
rürük ki, büdcə xərclərinin maliyyələşmə 
mənbələrinə görə dünya ölkələri bir-bi-
rindən fərqlənir. Məsələn, səhiyyənin ma-
liyyələşdirilməsində dövlət və özəl sekto-
run oynadığı rola görə dünya ölkələri üç 
qrupa bölünür:
- Birinci qrupa daxil olan ölkələrdə səhiy-
yənin maliyyələşdirilməsində dövlət xərc-
lərinin payı yüksəkdir. Bu ölkələrdə əha-
linin müxtəlif təbəqələri üçün pulsuz tibbi 
sığorta xidməti təklif edilir, tələbə və pen-
siyaçıların tibbi sığortası dövlət hesabına 
həyata keçirilir;
-İkinci qrupa daxil olan ölkələrdə səhiyyə 
xərcləri, əsasən, özəl sektorun hesabına tə-
min olunur;
- Üçüncü qrup ölkələrdə səhiyyə xərcləri 
hər iki sektor hesabına maliyyələşdirilir.
Sosial müdafiə sahəsində maliyyələşdir-
mə mexanizminə görə də dünya ölkələri 
fərqlənir. Sosi al müdafiənin sosial-demok-
rat (Skan dinaviya ölkələri və Yeni Zelan-
di ya) və Beveric (İrlandiya) model lə rində 
sosial siyasətin başlıca ma liyyələşmə mən-
bəyini dövlət büd cəsinin vəsaitləri təşkil 
edir. Bis mark modelində (kontinental Av-
ropa ölkələri) sosial müdafiə üçün əsas 
maliyyələşmə mənbəyi ki mi sosial sığorta 
haqları çıxış edir.

Mədəniyyət sahəsində maliyyə ləş-
dirməyə gəldikdə isə Avropa ölkələrində 
maliyyələşdirmə dövlət büdcəsi vəsaiti 
hesabına deyil, digər alternativ mənbələr 
hesabına həyata keçirilir. Bu alternativ 
mənbələrə büdcədənkənar vəsaitlər, milli 
mədəniyyət fondunun vəsaitləri, özəlləş-
dirilmədən əldə olunan vəsaitlər daxildir.
Hazırda respublikamızda da büdcə təşki-
latlarının maliyyələşməsində dövlət büd-
cəsindən asılılığın azaldılması istiqamə-
tində tədbirlər həyata keçirilir. Məsələn, 
bunu səhiyyə sahəsinin timsalında aydın 
görmək olar. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 29 noyabr tarix-
li fərmanına əsasən, icbari tibbi sığorta 
rayonlarda pilot layihə şəklində həyata 
keçirilməyə başlanılıb. Gələcəkdə icbari 
tibbi sığortanın bütün ölkə üzrə tətbiqi 
nəzərdə tutulur. Dünya təcrübəsi göstə-
rir ki, hazırda icbari tibbi sığorta səhiyyə 
xərclərinin maliyyələşdirilməsində ən da-
yanıqlı sistemdir.
Qeyd edək ki, 2018-ci il ölkəmiz üçün də-
rin iqtisadi islahatlar ili olmuşdur. Dövlət 
büdcəsinin və icmal büdcənin gəlirləri 
bütün sosial öhdəliklərin, dövlət proq-
ramlarının və prioritet layihələrin tam 
maliyyələşdirilməsinə imkan yaratmış-
dır. Ölkənin hərtərəfli dinamik inkişafı 
təmin olunmuş, makro iqtisadi sabitlik 
əldə olunmuşdur. Bunu statistik rəqəm-
lər də daha sübut edir. 2018-ci ilin dövlət 
büdcəsinin xərcləri 22,7 milyard manat 
və ya 98,4 faiz icra edilib ki, bu da 2017-
ci ilin icra göstəricisindən 0,3 faiz çoxdur. 
Dövlət büdcəsi xərclərinin ÜDM-də xüsu-
si çəkisi 31,7 faiz təşkil etmişdir. Ümumi 
daxili məhsul 1,4 faiz, inflyasiya 2,3 faiz 
təşkil etmişdir. Əhalinin nominal gəlirləri 
isə 9,2 faiz artmışdır. 
Dövlət büdcəsinin xərclərinin 31,7 faizi 
və ya 7,2 milyard manatı sosialyönüm-
lü xərclərin payına düşmüşdür ki, bu da 
2017-ci illə müqayisədə 7,6 faiz çoxdur. 
Həmçinin, Dövlət Statistika Komitəsinin 
ilkin məlumatına görə, 2017-ci illə müqa-
yisədə 2018-ci ildə təhsil xərclərinə 12,8 
faiz (223,9 mln. manat), məhkəmə haki-
miyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq 
orqanlarının saxlanılması xərclərinə 11,8 
faiz (138,8 mln. manat), qanunvericilik və 
icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının saxlanması xərclərinə 13,6 
faiz (75,2 mln. manat), mədəniyyət, in-
cəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və 
digər kateqoriyalara aid edilməyən sahə-
də fəaliyyət xərclərinə 18,2 faiz (46,2 mln. 
manat) çox vəsait yönəldilmişdir. 

Ölkə iqtisadiyyatının bütün sahə ləri kimi 
büdcə sistemi də ölkə Prezidenti İlham 
Əliyevin daim diqqət mərkəzindədir. Hər 
il ölkə prezidentinin büdcə xərclərinin 
maliyyələşdirilmə mexanizminin təkmil-
ləşdirilməsi istiqamətində imzaladığı fər-
manlar əsasında ölkədə ardıcıl olaraq is-
lahatlar həyata keçirilir. Belə ki, 24 avqust 
2018-ci ildə Prezident İlham Əliyev “Orta-
müddətli xərclər çərçivəsinin hazırlanma-
sı Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında 
fərman imzalayıb. Ortamüddətli xərclər 
çərçivəsinin (OMXÇ-nin) hazırlanmasın-
da məqsəd makroiqtisadi sabitlik və da-
yanıqlı iqtisadi artım üçün tələb olunan 
məcmu fiskal intizamın gücləndirilməsi, 
dayanıqlı fiskal çərçivəyə əsaslanan çoxil-
lik resurs zərfi daxilində xərc istiqamətlə-
rinin sektorlar arasında prioritetləşdiril-
məsi və fəaliyyətin göstəricilər əsasında 
ölçülməsini nəzərdə tutan nəticəəsaslı bü-
dcə tərtibi mexanizminin təşkili üçün zə-
ruri şərait yaradılmasıdır. Ortamüddətli 
xərclər çərçivəsi (OMXÇ) büdcə təşkilat-
larının strateji planları, davam etməkdə 
olan layihələr və yeni siyasət təşəbbüsləri 
(YST) üzrə cari və əsaslı xərclərinə dair si-
farişləri əsasında hazırlanır. 2021-ci ildən 
başlayaraq ortamüddətli xərclər çərçivə-
sinin tətbiqi ölkədə dövlət vəsaitlərinin 
daha səmərəli istifadə edilməsinə şərait 
yaradacaq. 
24 avqust 2018-ci ildə Prezidenti İlham 
Əliyev «Büdcə sistemi haqqında” Azər-
baycan Respublikasının Qanununda də-
yişikliklər edilməsi barədə qanun imza-
layıb. Bu qanuna əsasən , 2019-cu ildən 
xərclərin orta və uzunmüddətli idarə 
edilməsi üzrə yeni büdcə qaydası tətbiq 
ediləcək. Bu isə ölkənin büdcə ili ərzində 
xalis maliyyə aktivləri əsasında xərclənə 
bilən neft gəlirlərinin və icmal büdcə xərc-
lərinin yuxarı hədlərinin hesablanması 
mexanizmini müəyyən edir.
Büdcə sisteminin inkişafının strateji 
məqsədləri Prezident İlham Əliyev tərə-
findən təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: 
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında 
ifadə olunmuşdur. Belə ki, konsepsiyanın 
əhatə etdiyi dövrdə görüləcək tədbirlər 
büdcə sektorunun inkişafını təmin edə-
cəkdir. Konsepsiyaya əsasən, büdcə və-
saitlərinin formalaşması və istifadəsi sahə-
sində fiskal intizamın təmin edilməsinə, 
vəsaitlərin düzgün bölüşdürülməsinə və 
xərclərin səmərəliliyinin artırılmasına xüsu-
si diqqət yetiriləcəkdir. Bundan əlavə, digər 
sahələrdə olduğu kimi, elmin maliyyələşdi-
rilməsinə də dövlət büdcəsi resursları ilə ya-

naşı, digər mənbələrin də cəlb olunması sti-
mullaşdırılacaq ki, bu da son nəticədə elmi 
fəaliyyətlə məşğul olan işçilərin, gənclərin 
sosial müdafiəsini gücləndirəcək. Təhsildə 
keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün stimullaş-
dırıcı mexanizmlər yaradılacaq, xüsusən 
adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, 
həmçinin təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqat-
ları və innovativ fəaliyyəti stimullaşdıran 
qrant maliyyələşdirmənin tətbiqi geniş-
ləndiriləcəkdir. 
Büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməsinin 
təkmilləşdirilməsi isti qa mətində aşağıda-
kı təklifləri irəli sürə bilərik:
- Büdcə təşkilatlarının büdcə resursların-
dan asılılığının azalmasını təmin edən 
yeni bir sistemin yaradılması;
- Büdcə xərclərinin məqsədli proqramlar 
əsasında planlaşdırılması istiqamətində 
tədbirlərin davam etdirilməsi;
- Maliyyə intizamının artırılması, büdcə 
vəsaitlərindən qənaətlə istifadə olunma-
sına nəzarətin gücləndirilməsi.
Beləliklə, ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçi-
rilən büdcə siyasəti və ölkədə aparılan 
islahatlar nəticəsində Azərbaycanda ba-
zar iqtisadiyyatının bütün tələblərinə ca-
vab verən büdcə sistemi formalaşmışdır. 
Hal-hazırda bu siyasət Prezidentimiz 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla 
davam edir. Regionların 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının 
icrasının yekunlarına həsr olunan konfrans-
da cənab Prezident İlham Əliyev qeyd etmiş-
di: “Bizim bütün iqtisadi göstəricilərimiz 
deməyə əsas verir ki, Azərbaycan son 15 il 
ərzində çox uğurla, inamla inkişaf edib. Ar-
tan iqtisadi imkanlarımız bizə şərait yarat-
dı ki, sosial məsələlərə də çox böyük diqqət 
yetirək. Son 15 il ərzində maaşlar 7, pensi-
yalar 9 dəfə artıb. Son 15 ildə 3200-dən çox 
məktəb əsaslı təmir edilib və ya yenidən ti-
kilib, 640 tibb müəssisəsi tikilib və yenidən 
qurulub, bölgələrdə 44 olimpiya mərkəzi 
yaradılmışdır. Bu bir daha onu göstərir ki, 
bizim siyasətimiz sosialyönümlüdür və 
əldə edilmiş gəlirləri biz, ilk növbədə so-
sial sahələrə yönəldirik”.
Məhz əldə etdiyimiz bu uğurlu nəticələr 
Azərbaycanın qarşıdakı illərdə də da-
yanıqlı inkişafına zəmin yaradır. Ümid 
edirik ki, gələcəkdə  həyata keçiriləcək 
iqtisadi isalahatlar nəticəsində ölkəmiz 
dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən 
birinə çevriləcək.

Əliyeva Günay, 
ADİU-nun magistri

Bu il sənayenin qey-
ri-neft sektorunda məh-
sul istehsalı 15,5 faiz ar-
tıb.
Dövlət Statistika Ko-
mitəsindən bildirilib 
ki, sənaye müəssisələ-
ri və bu sahədə fəaliy-
yət göstərən fərdi sa-
hibkarlar tərəfindən 
yanvar-aprel aylarında 
15,5 milyard manatlıq 
və ya keçən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 
2,2 faiz çox sənaye məh-
sulu istehsal edilib. Sə-
nayenin qeyri-neft sek-
torunda məhsul istehsalı 
15,5 faiz artıb.

Sənaye məhsulunun 
25,1 faizi emal sektorun-
da istehsal olunub. Bu 
sektorda ağacın emalı 
və ağacdan məmulat-
ların istehsalı 81,7 faiz, 
avtomobil, qoşqu və ya-
rımqoşquların istehsalı 
76,7 faiz, içkilərin isteh-
salı 57,1 faiz, əczaçılıq 
məhsullarının istehsalı 
54,2 faiz, mebel isteh-
salı 50,7 faiz, toxuculuq 
sənayesi məhsullarının 
istehsalı 48,1 faiz, maşın 
və avadanlıqların quraş-
dırılması və təmiri işləri 
43,6 faiz, kağız və karton 
istehsalı 33,1 faiz, kimya 

sənayesi məhsul-
larının istehsalı 
31,2 faiz, rezin 
və plastik kütlə 
məmulatlarının 
istehsalı 28,7 faiz, 
qida məhsulları-
nın istehsalı 21,8 
faiz, tütün mə-
mulatlarının is-
tehsalı 21,1 faiz, 
maşın və ava-
danlıqların isteh-
salı 12,1 faiz, ge-
yim istehsalı 10,2 

faiz, poliqrafiya məhsul-
larının istehsalı 7,4 faiz, 
tikinti materiallarının is-
tehsalı 5 faiz, hazır metal 
məmulatlarının istehsalı 
4,8 faiz, elektrik avadan-
lıqlarının istehsalı 2,6 
faiz artıb. Sair nəqliyyat 
vasitələrinin istehsalı 4,2 
faiz, kompüter, elektron 
və optik məhsulların is-
tehsalı 14,2 faiz, metal-
lurgiya sənayesi məh-
sullarının istehsalı 16,7 
faiz, dəri və dəri məmu-
latlarının, ayaqqabıların 
istehsalı isə 29,5 faiz aza-
lıb.

Cari ilin birinci rübündə BP və onun 
əməliyyatçısı olduğu birgə layihələr-
dəki tərəfdaşları Azərbaycandakı so-
sial investisiya layihələrinə 0,8 milyon 
dollar xərcləyiblər.
“BP Azerbaijan” şirkətindən verilən 
məlumata görə, Xəzər dənizindəki la-
yihələrin uğuru həm də əməliyyatçı-
nın regiondakı ölkələrin əhalisi üçün 
bu layihələr vasitəsilə hiss edilən fay-
dalar yaratmaq bacarığından asılıdır. 
Buna nail olmaq üçün BP mühüm so-
sial investisiya layihələri həyata keçir-

məyə davam edir. Bu layihələrə təhsil 
proqramları, yerli icmalarda bacarıq 
və qabiliyyətlərin yaradılması, icma-
ların sosial infrastrukturla bağlı və-
ziyyətinin təkmilləşdirilməsi, maliy-
yə vəsaitlərinə çıxışın təmin edilməsi 
və təlim vasitəsilə yerli müəssisələrə 
dəstək, mədəni irs və idmanın inkişa-
fına dəstək, eləcə də hökumət qurum-
larına texniki yardım daxildir.
Ölkə iqtisadiyyatının güclənməsinə 
kömək etmək məqsədilə BP (özünün 
əməliyyatçısı olduğu birgə layihələr-

dəki tərəfdaşları adından) Azərbay-
canın hər yerində yerli bacarıqların 
yaradılmasını və sahibkarlığın inkişa-
fını dəstəkləyən sosial investisiya la-
yihələrini davam etdirəcək.

Yanvar-aprel aylarında 
Azərbaycandan 12 milyon 
61 min 695 ton xam neft 
və bitumlu minerallardan 
alınan neft məhsulları 
ixrac edilib. Dörd ayda 
ixrac edilən neft və neft 

məhsullarının dəyəri isə 
5 milyard 678 milyon 799 
min ABŞ dolları olub.
Bu barədə Dövlət 
Gömrük Komitəsi (DGK) 
məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, ötən ilin 
ilk 4 ayında ölkədən 9 
milyon 338 min 941 ton 
xam neft ixrac olunmuş, 
ixrac edilən neftin dəyəri 
4 milyard 631 milyon 311 
min dollar təşkil etmişdi.

Yanvar-aprel aylarında 
ölkədən 359 min 965 ton 
(2710 mal kodu üzrə) neft 
məhsulları ixrac edilib. İxrac 

edilən neft məhsullarının 
dəyəri isə 178 milyon 474 
min ABŞ dolları olub.
Bu barədə Dövlət Gömrük 
Komitəsindən (DGK) 
məlumat verilib.
Xatırladaq ki, ötən ilin 
müvafiq aylarında ölkədən 
368 min 926 ton neft 
məhsulları ixrac olunmuş, 
həmin ixracın dəyəri 181 
milyon 785 min dollar təşkil 
etmişdi.
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Cari ilin ilk 4 ayında Azər-
baycandan 4 milyard 39 
milyon 658 min kubmetr 
təbii qaz ixrac olunub.
Dövlət Gömrük Komitə-
sindən (DGK) AZƏR-
TAC-a verilən məluma-
ta görə, yanvar-aprel 
aylarında ixrac olunan 
təbii qazın dəyəri 637 

milyon 955 min ABŞ 
dolları təşkil edib.
Xatırladaq ki, keçən ilin 
eyni dövründə ölkədən 
1 milyard 893 milyon 
203 min kubmetr təbii 
qaz ixrac edilmiş, həmin 
ixracın dəyəri isə 342 
milyon 922 min dollar 
olmuşdu.

Yanvar-mart aylarında 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
əsas ixrac neft boru 
kəməri (BTC) vasitə-
silə təqribən 8 milyon 
tondan çox (61 milyon 
barrel) xam neft ixrac 
edilib və həmin neft 
Ceyhan limanında 74 
tankerə yüklənib.
“BP Azerbaijan” şirkə-
tindən verilən məlu-
mata görə, rüb ərzində 
BTC üzrə əməliyyat 
xərclərinə təxminən 25 
milyon dollar, əsaslı 
xərclərə isə təqribən 6 
milyon dollar sərf olu-
nub.
1768 kilometr uzunluğa 
malik BTC boru kəməri 
2006-cı ilin iyunundan 
istismardadır. Həmin 

vaxtdan bu ilin ilk rü-
bünün sonunadək BTC 
ilə ümumilikdə təq-
ribən 425 milyon ton 
(təxminən 3,2 milyard 
barrel) xam neft nəql 
olunub və Ceyhan li-
manında 4 min 159 tan-
kerə yüklənərək dünya 
bazarına göndərilib.
Hazırda BTC boru 
kəməri Azərbaycan-
dan əsasən “Azəri-Çı-
raq-Günəşli” (AÇG) 
nefti və “Şahdəniz” 
kondensatı daşıyır. 
Bundan əlavə, boru 
kəməri vasitəsilə digər 
xam neft və kondensat 
həcmləri də, o cümlə-
dən Türkmənistan, Ru-
siya və Qazaxıstan nefti 
nəql olunur.
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N Aktivlər 2018-ci il 2017-ci il
1 Uzunmüddətli aktivlər
10 Qeyri-maddi aktivlər 1623751 1758222
11 Torpaq tikili və avadanlıqlar
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar
13 Bioloji aktivlər
14 Təbii sərvətlər
15 İştirak payı metodu ilə uçota 

alınmış investisiyalar
16 Təxirə salınmış vergi aktivləri
17 Uzunmüddətli debitor borcları
18 Sair uzunmüddətli maliyyə 

aktivləri
19 Sair uzunmüddətli aktivlər 66428 66428

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 1690179 1824650
2 Qısamüddətli aktivlər 1087 1087
20 Ehtiyatlar
21 Qısamüddətli debitor borcları
22 Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri
31298 47443

23 Sair qısamüddətli maliyyə 
aktivləri

24 Sair qısamüddətli aktivlər 32385 48520
Cəmi qısamüddətli aktivlər
CƏMİ AKTİVLƏR 1722564 1873180
Kapital və öhdəliklər

3 Kapital 1286464 1286464
30 Ödənilmiş nominal 

(nizamnamə) kapital
31 Emissiya gəliri
32 Geri alınmış kapital (səhmlər)
33 Kapital ehtiyatları
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət 

(ödənilməmiş zərər)
378442 535747

CƏMİ kapital 1664906 1822211
4 Uzunmüddətli öhdəliklər
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri 

yaradan öhdəliklər
41 Uzunmüddətli 

qiymətləndirilmiş öhdəliklər
42 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
43 Uzunmüddətli kreditor borcları
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər

Cəmi uzunmüddətli 
öhdəliklər

5 Qısamüddətli öhdəliklər
50 Qısamüddətli faiz xərcləri 

yaradan öhdəliklər
51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 

öhdəliklər
52 Vergi və sair məcburi ödənişlər 

üzrə öhdəliklər
29930 27532

53 Qısamüddətli kreditor borcları
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər 27728 23437

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 57658 50969
Cəmi öhdəliklər
Cəmi kapital və öhdəliklər 1722564 1873180

Mənfəət və zərər haqqında hesabat
N 2018-ci il 2017-ci il

60 Əsas əməliyyat gəliri 869368 876347
61 və 73 Sair əməliyyat gəlirləri

Bitməmiş istehsalat və 
hazır məhsul ehtiyatların-
dakı artımlar (azalmalar)
Müəssisə tərəfindən yerinə 
yetirilmiş və kapitallaşdı-
rılmış işlər
İstifadə edilmiş material
ehtiyatları
İşçi heyəti üzrə xərclər
Amortizasiya xərcləri 134471 109261

73 və 61 Sair əməliyyat xərcləri 412902 393796
O cümlədən Xaricdən maliyyələşdirilən 

elmi-tədqiqat işləri üzrə 
xərclər 
Xaricdən maliyyələşdirilən 
elmi-tədqiqat işləri üzrə 
xərclər istisna olmaqla sair 
əməliyyat xərcləri
Fəaliyyətin dayandırılma-
sından yaranan mənfəətlər 
(zərərlər)

321995 373290

Əməliyyat mənfəəti 
(zərəri)

90 Maliyyə mənfəəti (zərəri)
Fövqəladə mənfəət (zərər)

80 Asılı və birgə müəssisə-
lərinin mənfəətlərində 
(zərəri) pay

257596 298632

Vergiqoymadan əvvəl 
mənfəət (zərər)
Mənfəət vergisi 64399 74658
Hesaat dövründə xalis 
mənfəət (zərər)

O cümlədən Qeyri-nəzarət payları üzrə 
xalis mənfəət (zərər)
əsas cəmiyyətin sahibləri-
nin mənfəəti (zərəri)
Digər məcmu gəlir
Məcmu gəlir (xalis 
mənfəətin (zərərin) və 
digər məcmu gəlirin cəmi

O cümlədən Qeyri-nəzarət payları üzrə 
xalis mənfəət (zərər)
əsas cəmiyyətin sahiblər-
inin mənfəəti (zərəri)

 

Qeyd 31.12.2018 31.12.2017
AKTİVLƏR
UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR:
Torpaq, tikili və 
avadanlıq

8 969 996   986 579   

Uzunmüddətli debitor 
borcları

9 188 772   227 047   

Sair uzunmüddətli 
maliyyə aktivləri

10 45 541 24 761

Təxirə salınmış vergi aktivi 7 78 718 70 424
CƏMİ UZUNMÜD-
DƏTLİ AKTİVLƏR:

1 282 937 1 308 810

QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR:
Ehtiyatlar 11 268 829 260 617
Qısamüddətli debitor 
borcları

12 1 019 383 1 101 199

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri

13 34 278 37 167

Sair qısamüddətli 
aktivlər

14 85 299 70 402

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR:

1 407 790 1 469 385

CƏMİ AKTİVLƏR 2 690 727 2 778 196
KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR
KAPİTAL:
Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı

15 876 388 876 388

Kapital ehtiyyatları 16 940 143 940 143
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)

(319 291) (108 113)

CƏMİ KAPİTAL: 1 497 240 1 708 418
UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR:
Uzunmüddətli kreditor 
borcları

17 652 873 652 873

652 873 652 873
QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR:
Qısamüddətli kreditor 
borcları

17 540 615 416 905

Sair qısamüddətli 
öhdəliklər

540 615 416 905
Cəmi öhdəliklər 1 193 488 1 069 778
CƏMİ KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR

2 690 727 2 778 196

.. 

Qeyd 31.12.2018 31.12.2017
Əsas əməliyyat gəliri 5 2 620 340 2 174 439 
Satışın maya dəyəri 6 (2 069 015) (1 504 866)
Ümumi mənfəət 551 325 669 573 
Sair əməliyyat gəlirləri 5 31 066 11 390 
Kommersiya xərcləri (66 803) (141 057)
İnzibati xərclər 6 (686 860) (404 672)
Sair əməliyyat xərcləri 6 (31 613) (54 427)
Əməliyyat mənfəəti 
(zərəri) (202 885) 80 807 

Maliyyə gəliri
Maliyyə xərcləri
Vergiqoymadan əvvəl 
mənfəət (zərər) (202 885) 80 807 

Mənfəət vergisi (25 141)
Təxirə salınmış 
vergi aktivi

7 (8 294) (9 729)

Hesabat dövrünün 
xalis mənfəəti (zərəri) (211 178) 45 937 

 

 
 

 

Ödənilmiş 
nizamnamə 

kapitalı

Kapital                
Ehtiyyatları

Bölüşdürül-
məmiş mənfəət 
(ödənilməmiş 

zərər)

Cəmi 
kapital

31 dekabr 2016-ci il 
tarixinə qalıq

876 388 940 143 (108 113) 1 708 418

Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər)

0 0 (211 178) (211 178)

Kapitalda düzəlişlər
31 dekabr 2016-cı il 
tarixinə qalıq

876 388 940 143 (319 291) 1 497 240

2016-ci il üzrə kapitalda 
ümumi dəyişikliklər

0 0 (211 178) (211 178)

Hər zaman müştərilərinin ra-
hatlığını düşünən AtaBank 
daha bir yeniliyini təqdim 
edib. Artıq “AtaBank” ASC-nin 
müştəriləri vəsaitlərini plastik 
kartlarına istənilən MilliÖn ter-
minalı vasitəsi ilə mədaxil edə 
bilərlər. Vəsait günün istənilən 
vaxtı aparıla bilər və əməliyyat 
aparıldıqdan dərhal sonra he-
saba oturur.
Qeyd etmək istərdik ki, Ata-
Bank Visa İnternational və 
MasterCard beynəlxalq ödəniş 
sistemləri ilə əməkdaşlıq edir.
Müştərilər müvafiq ilkin mə-
daxil etməklə AtaBank kartları-
nı pulsuz əldə edə bilərlər.  
Bundan əlavə, kart hesabına 

nəzarət  etmək  və bank tərə-
findən təqdim edilən müxtəlif 
xidmətlərdən yararlana bilmək 
üçün bankın AtaNet İnternet və 
ya Mobil Bank əlavəsinə pulsuz 
qoşulmaq mümkündür.
Bankın xidmət və məhsulları 
haqqında daha ətraflı öyrənmək 
istəyən şəxslər 136 qaynar xəttinə 
zəng vura və ya bankın internet 
səhifəsini ziyarət edə bilərlər - ht-
tps://atabank.com/az/
25 ildən artıq fəaliyyət göstərən 
“AtaBank” ASC müasir və uni-
versal Azərbaycan bankıdır. 
Bank Bakıda və ölkənin müxtə-
lif regionlarında korporativ və 
fərdi müştərilərə tam xidmətlər 
spektrini təqdim edir.
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Müasir dövrün nəbzini tutmaq və müştə-
rilərini daim yeniliklərlə sevindirmək üçün 
“AtaBank” ASC növbəti kampaniyasını re-
allaşdırdı. Belə ki, bankın Facebook səhifə-
sində 25 Aprel 2019-cu il tarixində start ve-
rilmiş müsabiqə şərtləri və hədiyyələri ilə 
böyük marağa səbəb olmuşdur.
Giveaway oyununun şərtlərinə əsasən işti-
rakçılar AtaBank-ın Fəvvarələr meydanın-
da quraşdırılmış Visa Signature kartının 
stendi önündə şəkil çəkərək xüsusi həştəqlə 
paylaşmalı və müsabiqə xəbərinin altında 
dostlarını qeyd etməlidirlər. 
Müsabiqənin qalibləri 13 May 2019-cu il 
tarixində Facebook-da keçirilmiş canlı ya-
yımda təsadüfi seçim nəticəsində müəy-
yənləşdirilərək elan edildilər.

Üç nəfər qalib kampaniyadan AtaBank-ın 
özəl Visa Signature kartını və 100 manat 
pulu hədiyyə olaraq qazandı. Müsabiqə 
qalibləri ilə buradan https://www.facebo-
ok.com/atabank/videos/341882153187488/
tanış olmaq mümkündür.
Ətrafınızda kimsədə olmayan Visa Signa-
ture kartını siz də əldə edin və premium 
kartlarının komfortundan həzz alın.
Visa kartlarından dünyanın 200-dək ölkə-
sində istifadə etmək mümkündür. Bu kart-
lardan istifadə edərək müştərilər həm ölkə 
daxilində, həm də xaricdə POS-terminal 
vasitəsi ilə və ya online alış-veriş edə, Ata-
Bank-ın AtaNet İnternet və ya Mobil Bank-
çılıq əlavəsinə daxil olaraq müxtəlif bank 
əməliyyatlarını həyata keçirə bilərlər.

Alimin sözü cahilin qılıncından 
qiymətlidir. Susuz həyat olma-
dığı kimi, elmsiz yaşayış da 
qeyri-mümkündür. Allahın se-
vərək işığına yönəltdiyi insan-
lar elmə yiyələnməklə vətə-
ninə, xalqına və bütün dünyaya 
misilsiz xeyir verirlər. Hər bir 
insan yaşadığı ömür tarixini 
özü yazır: arzudan, niyyətdən 
keçib reallığa qovuşan əməllə-
ri ilə, onu tanıyanların, xatırla-
yanların qəlbində buraxdıqları 
isti duyğularla. Elə dünyamızı 
mənalandıran, hər birimizdə 
yaşamaq şövqünü alovlandı-
ran da ətrafımızda bu cür in-
sanların olmasıdır. İnsan adına 
xəlq olunmuş dəyərlərin sah-
manını qoruyan, həqiqət tərə-
zisinin ədalət daşını düşməyə 
qoymayan tanıdığımız bu cür 
insanlardır. Onların sırasında 
respublikanın tanınmış ziyalı-
larından, zəhmətkeş alimlərin-
dən biri olan Bəybala Ələsgəro-
vun xüsusi yeri var.
Ələsgərov Bəybala Aydaba-
la oğlu 1954-cü il mayınn 9-da 
Qusar rayonunun Köhnə Xudat 
Qazmalar kəndində dünyaya 
gəlmişdir. Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin məzunudur. 
1982-ci ildən M.F.Axundov 
adına Dövlət Milli Kitabxana-
sında metodist, redaktor, bö-

yük redaktor, elmi-tədqiqat şö-
bəsində baş aparıcı mütəxəssis 
və bölmə müdiri vəzifələrində 
işləmişdir. 1988-1992-ci illər-
də Moskva Dövlət Mədəniy-
yət İnstitutunda aspirantura-
da təhsilini davam etdirmiş və 
görkəmli alim V.V.Tarakano-
vun rəhbərliyi ilə 1993-cü ildə 
Moskvada fundamental infor-
matika ilə məşğul olmuşdur.
1993, 1995, 1997-ci illərdə in-
kişaf etmiş ölkələrin alimləri-
nin iştirak etdiyi beynəlxalq 
konfranslarda, “Nobel müka-
fatı laureatları”nın görüş kon-
franslarında məruzələrlə çıxış 
etmişdir. Qeyd etməyi vacib 
hesab edirəm ki, ABŞ, İngiltərə, 
Almaniya və Rusiyadan sonra 
beşinci olaraq Nobel İnformasi-
ya Mərkəzinin (BNM) Azərbay-
canda təşkil olunmasında xüsu-
si rolu olmuşdur və bu mərkəzə 
uzun illərdir ki, rəhbərlik edir. 
Onun bu sahədəki fəaliyyətini 
BNM yüksək qiymətləndirmiş 
və 1996-cı ildə xüsusi medalla 
təltif etmişdir. O, eyni zamanda, 
2005-ci ildən BNM-in Qafqaz və 
Orta Asiya ölkələri üzrə səlahiy-
yətli nümayəndəsidir. 2013-cü 
ildə isə o, Nobelin yubiley konf-
ransının təşkilat komitəsinə üzv 
seçilməklə elmi məruzə ilə çıxış 
etmişdir. 

B.Ələsgərov həmişə axtarış-
dadır və yorulmadan çalışan 
şəxsdir. Bunun nəticəsidir ki, 
2013-cü ildə doktorluq disserta-
siyasını müdafiə etmişdir. Bəy-
bala müəllim dövlətçilik ənənə-
sinə sadiq şəxsiyyətdir. 
Hələ 20-ci əsrin əvvəllərində 
Azərbaycan Nobelə çox yaxın 
olub. Sona xanım Vəlixan – 
Azərbaycanın ilk qadın tibb 
elmləri doktoru, hələ 1941-
ci ildə yazdığı “Endoftalmi-
tin pataloji anatomiyası” adlı 
məqaləsi ilə Nobel Komitəsinin 
diqqətini özünə cəlb etmiş, sa-
dəcə İkinci Dünya müharibəsi-
nin başlaması səbəbindən onun 
elmi işi müvəffəqiyyət qazan-
mamışdır. Bəybala Ələsgərov 
Sona xanım Vəlixanın təqdima-
tını Stokholmdan – Nobel Ko-
mitəsinin arxivindən tapıb. Bu, 

məncə, çox dəyərli işdir.
B.Ələsgərov həyat mövqe-
yi olan alimdir. Onun 8 fevral 
2013-cü ildə “SalamNews”da 
dərc olunmuş “Nobel mükafa-
tını Əkrəm Əylislidən daha çox 
ermənilər arzulayır” məqalə-
sini oxudum. Bəybala müəl-
lim bu məqalədə qeyd edir ki 
...“Xalq yazıçısı” adını daşımış 
Əkrəm Əylislinin Nobel Mü-
kafatına göz dikməsi ictima-
iyyət üçün sirr deyil. Bəybala 
Ələsgərov deyib ki, ədəbiyyat 
üzrə Nobel Mükafatını Əkrəm 
Əylislidən daha çox ermənilər 
arzulayırlar: “Orxan Pamuk 
Türkiyə vətəndaşlarının hissiy-
yatı hesabına mükafat aldıqdan 
sonra Əkrəm kimilər şirniklə-
niblər. Türk dünyasından kimsə 
bu mükafata yenə təqdim olun-
sa, ermənilərin ayağı yer tutar 
və onlar zavallı millət libasında 
möhkəmlənərlər. Əfsuslar olsun 
ki, doğma Vətən təəssübündən 
yan keçən yazıçı bu adi həqiqəti 
qəbul etmək istəmir.”
B.Ələsgərov xatırladıb ki, 
məsələnin ikinci tərəfinə gəl-
dikdə Ə.Əylislinin “Daş yuxu-
lar” kitabında Nobel Ədəbiy-
yat Mükafatına layiq keyfiyyət 
yoxdur: “Axı, üzdəniraq bu 
yazıçı Azərbaycan üzrə Nobel 
Mükafatının Ekspert Komissi-

yasına xalqını aşağılayan kita-
bını hansı üzlə təqdim edəcək?! 
Hadisələrin gedişi göstərir ki, 
Nobel xülyası həm Əkrəm Əy-
lislinin, həm də onun vurğunu 
olduğu ermənilərin yaddaşın-
da yalnız “Daş yuxular” şəklin-
də qalacaq.
Bilal Alarlı 04.03.2015-ci il Kul-
tur.az saytında “SÜLHMƏ-
RAMLI ELÇİ” məqaləsində 
Bəybala Ələsgərovun “Paşaza-
də - görkəmli din xadimi, sül-
hməramlı elçi” kitabına öz rəyi-
ni belə bildirir: “...Şərəfli ömür 
yolu keçmiş insanlar haqqın-
da olan kitablar xüsusi maraq 
doğurur. Belə kitablardan biri 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəy-
bala Ələsgərovun “Paşazadə 
- görkəmli din xadimi, sülhmə-
ramlı elçi” kitabıdır. ...Bəybala 
Ələsgərovun ən böyük xidmət-
lərindən biri bu fikirləri bir yerə 
toplayıb Şeyxülislamın sima-
sında mənəvi dəyərlərimizin 
qoruyucusu obrazını yaratma-
sıdır”. Mən bu fikirlə razıyam. 
B.Ələsgərov “Şəmsi Bədəlbəyli 
– 90”, “Paşa Qəlbinur – 50” “Sə-
daqət Kərimova – 50”, “Elçin – 
60”, “Professor Nizami Cəfəro-
vun kitab dünyası”, “Professor 
Buludxan Xəlilovun biblioqra-
fiyası”, “Professor Zahid Xəli-
lin biblioqrafiyası”, “Elçin-öm-

rün 75-ci baharı”, “Boyalarda 
yaşayan ömür”, “Müdriklik 
zirvəsinə gedən yol”, “Nizami 
Cəfərov” və s. elmi-metodiki 
vəsaitin, irihəcmli “Elçin”, “Hi-
dayət” adlı biblioqrafik vəsait-
lərin, “Zəngəzurdan başlanan 
yol” adlı elmi monoqrafiyanın, 
“Qusarın şanlı övladları” adlı 
kitabın müəllifidir. O, “Qızıl 
qələm” mükafatı laureatıdır. 
1993-cü ildən Ümumdünya 
Nobel Mükafatları Komitəsi-
nin BNM-nə üzv, 1996-cı ildən 
həqiqi üzv seçilmiş ilk azərbay-
canlıdır. BNM-in xüsusi meda-
lını alıb. 2005-ci ildən BNM-in 
Qafqaz və Orta Asiya ölkələri 
üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi-
dir. 2013-cü ildən BNM-in vit-
se-prezidentidir. 
B.Ələsgərovun mükəmməl 
təhsili, işgüzarlığı, məsuliyyə-
ti, təşəbbüskarlığı və nəhayət, 
təcrübəli alimliyi öz bəhrəsini 
verdi. 2015-ci ildə Ümumdün-
ya Sülh Şurasının Beynəlxalq 
Federsiyasının Sülhməramlı sə-
firi seçildi.
Bəybala müəllim çox sadə, xe-
yirxah insan, işgüzar və zəh-
mətkeş alim və yaxşı ailə baş-
çısıdır. O, yaxşı dost və saf 
insandır. 

Nizami Cəfərov
akademik

Qlobal enerji investisiyaları 
2018-ci ildə əvvəlki ilə görə 1 
milyard dollar artaraq 1 tril-
yon 847 milyard dollara çatıb.
Bu barədə Beynəlxalq Ener-
ji Agentliyinin (IEA) “Dünya 
Enerji İnvestisiyaları 2019” 
adlı hesabatında deyilir.
IEA-ya görə, qlobal enerji in-
vestisiyaları 3 illik azalmadan 

sonra keçən il 1 milyard dollar 
artıb.
“2018-ci ildə neft, təbii qaz və 
kömür tədarükü üzrə artan 
xərclər fosil yanacağa əsasla-
nan elektrik enerjisi istehsalı və 
bərpaolunan enerji mənbələ-
rinə dair məsrəflərin azalması 
nəticəsində tarazlaşıb”, - deyə 
hesabatda bildirilir.

Apreldə Neft İxrac Edən Ölkələr 
Təşkilatı (OPEC) üzrə sutkalıq 
xam neft istehsalı azalıb.
Bu barədə OPEC-in aylıq hesaba-
tında deyilir. Bildirilir ki, ötən ay 
OPEC-in neft istehsalı mart ayı ilə 
müqayisədə 3 min barrel azalaraq 
gündəlik 30 milyon 31 min barrel 
olub. OPEC-in dünya neft hasila-
tındakı payı isə 30,4 faiz olub.
Keçən ay OPEC-ə üzv ölkələr-
dən neft istehsalını ən çox İraq, 
Nigeriya və Liviya artırıb. İraqın 
sutkalıq hasilatı 113 min barrel 
çoxalaraq 4 milyon 630 min bar-
relə çatıb. Nigeriyada gündəlik 
istehsal 92 min barrel artaraq 1 

milyon 819 min barrel olub. Li-
viyada isə neft hasilatı 71 min 
barrel çoxalaraq sutkada 1 mil-
yon 176 min barrelə yüksəlib.
Apreldə kartelə üzv ölkələrdə 
neft istehsalı ən çox İran, Səu-
diyyə Ərəbistanı və Anqolada 
azalıb. İranın gündəlik hasilatı 
164 min barrel azalaraq 2 mil-
yon 554 min barrelə düşüb. Səu-
diyyə Ərəbistanında istehsal 45 
min barrel geriləyərək sutkada 
9 milyon 742 min barrel təşkil 
edib. Anqolada hasilat 41 min 
barrel azalaraq 1 milyon 413 
min barrel təşkil edib.
Ötən ay dünyada 72 qazma 
qurğusu fəaliyyətini dayandı-
rıb və ümumilikdə qurğuların 
sayı 2 min 298-ə geriləyib. Hə-
min qurğuların 577-si OPEC-ə 
üzv ölkələrdədir.

“CrescentRating” və “Master-
Card”ın birgə tərtib etdiyi illik 
“Global Muslim Travel Index” 
(GMTI) reytinqində müsəlman 
turistlərin daha çox səyahət et-
diyi populyar ölkələr sırasında 
ilk dəfə olaraq İndoneziya bi-
rinci yeri tutub.
Reytinqdə İndoneziya ilə ya-
naşı, Malayziya da liderlik 
mövqeyini saxlayıb. 
Hər iki ölkə reytinqdə 78 bal 
toplayıb. 
2018-ci ilin reytinqində Ma-
layziya birinci, İndoneziya isə 

ikinci yerdə qərarlaşmışdı. İlk 
onluğa müsəlman turistlərin 
səyahət üçün üstünlük verdi-
yi ölkələr sırasına Türkiyə (75 
bal), Səudiyyə Ərəbistanı (72 
bal), Birləşmiş Ərəb Əmirliklə-
ri (71 bal), Qətər (68 bal), Mə-
rakeş (67 bal), Bəhreyn (66 bal), 
Oman (66 bal) və Bruney (65 
bal) daxildir.
Ekspertlər turistlərin rahatlığı, 
ətraf mühit, xidmətlərin key-
fiyyəti və kommunikasiyaların 
səviyyəsi meyarlarını araşdı-
rıblar.


