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Bu sözləri Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyev iyunun 
27-də Polşanın Katovitse şəhərin-
də Ümumdünya Şəhər Forumunun 
“Daha yaxşı gələcək naminə şəhərlə-
rimizi dəyişdirək” mövzusunda işini 
davam etdirən 11-ci sessiyasında vi-
deoformatda çıxışında deyib. Dövlət 
başçısı bildirib:
- Bu il Azərbaycanın Birləşmiş Millət-
lər Təşkilatına üzvlüyünün 30 illiyi ta-
mam olur. Bu mühüm hadisəni qeyd 
etmək məqsədilə cari ilin mart ayında 
Azərbaycanın mədəniyyət paytax-
tı olan, azad edilmiş Şuşa şəhərində 
BMT qurumlarının iştirakı ilə mü-
naqişədən və pandemiyadan sonrakı 
dövrdə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlə-
rinə nail olunmasına həsr edilmiş çox 
mühüm tədbir təşkil edilmişdir.

“2030-cu ilə qədər Dayanıqlı İnki-
şaf Gündəliyi” və “Yeni Şəhər Gün-
dəliyi” dayanıqlı urbanizasiyanı və 
şəhərlərimiz üçün daha yaxşı gələ-
cəyi təmin etmək üzrə səylərimizi 

istiqamətləndirir. Paytaxt Bakının ta-
rixi simasını qorumaqla bərabər, biz 
onun infrastrukturunun yenidən qu-
rulmasına və müasirləşdirilməsinə 
nail olmuşuq. 

Ermənistanın 30 illik işğalına bax-
mayaraq, Azərbaycan müharibə 
səhifəsini çevirmək, münasibətləri 
normallaşdırmaq və bir-birinin su-
verenliyinin və ərazi bütövlüyünün 
qarşılıqlı tanınması prinsipi əsasında 
Ermənistanla sülh müqaviləsi im-
zalamaq istəyindədir. Azərbaycan 
sülh danışıqları üçün 5 əsas prinsip 
irəli sürüb və Ermənistan onları qə-
bul edib. İnanırıq ki, sülh müqaviləsi 
bölgəni sülh və əməkdaşlıq regionu-
na çevirə bilər.
Hazırda Azərbaycan müasir tarixin 
ən mürəkkəb və iddialı bərpa-yeni-
dənqurma işlərindən birini həyata 
keçirir. Yenidənqurma prosesi mina-
lardan təmizlənmə ilə başlayır. 
Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə 
müasir şəhər planlaşdırılması həyata 

keçirir, “yaşıl enerji” və “sıfır tullan-
tı” konsepsiyalarını tətbiq edir.
Qarabağ bölgəsinin sənaye mərkəzinə 
çevriləcək Ağdamda biz on minlərlə 
sakin üçün nəzərdə tutulmuş tama-
milə yeni şəhər inşa edirik. Ərazisi 
200 hektar təşkil edən Ağdam Sənaye 
Parkı artıq fəaliyyət göstərir, sərmayə-
darlara və sahibkarlara açıqdır.
Məqsədimiz Dayanıqlı İnkişaf Məq-
sədlərinə uyğun olaraq inklüziv, təh-
lükəsiz, dözümlü və dayanıqlı şəhər 
və kəndlərin inşasıdır. Yeni şəhərlər-
də, kəndlərdə yaşamaq və işləmək 
şəraiti vəhdət təşkil edəcək.
Prezident İlham Əliyev çıxışının so-
nunda Azərbaycan Ümumdünya 
Şəhər Forumunun növbəti sessiyaları-
nın birinə ev sahibliyi etmək arzusun-
da və buna hazır olduğunu bildirib.

Bunu Kəlbəcərdə çıxışı zamanı Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev bildirib.
O, deyib: “Biz gəlmişik, tamamilə dağılmış 10 
min kvadratkilometr ərazidə yeni həyat quru-
ruq. Artıq yeni həyatın təzahürləri görünmək-
dədir.  Azad edilmiş şəhərlərimizdə, kəndlə-
rimizdə artıq geniş inşaat işləri gedir. Mənə 
verilən məlumata görə, indi Şuşa şəhərində 

mindən çox insan yerləşib və inşaat işləri ilə 
məşğuldur, xidmət sahəsində işləyir. Artıq Ağ-
damda sənaye parkı yaradılır. 
Zəngilanda, Ağalı kəndində birinci “ağıl-
lı kənd” layihəsi istismara verilmişdir. Yəni, 
bunu biz edirik, biz – bu torpaqların sahibləri. 
Ancaq hər kəs bilməlidir, bu, çox genişmiqyaslı 
işdir".

İyunun 26-da Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev Laçın Beynəlxalq Hava 
Limanında aparılan tikinti işləri ilə tanış olub.
Dövlətimizin başçısına bildirilib ki, təməli 
2021-ci ildə qoyulan Laçın Beynəlxalq Hava Li-
manının tikintisinin 2024-cü ildə tamamlanma-
sı planlaşdırılır. Hava limanının uçuş zolağının 
uzunluğu 3000 metr, eni isə 60 metr olacaq.
Aeroportun beynəlxalq standartlara uyğun 
olaraq layihələndirilən terminal binasının 

sahəsi 5000 kvadratmetrdir və saatda 200 sər-
nişinə xidmət edə biləcək.
Laçın Beynəlxalq Hava Limanında yaradıla-
caq şərait ICAO və IATA standartlarına uyğun 
uçuşların həyata keçirilməsinə imkan verəcək.
Hava limanı Laçın şəhərinə 30, Şuşaya 70, Kəl-
bəcərə 60 kilometrlik məsafədə yerləşir. Bu 
hava limanı strateji təyinatı ilə yanaşı, gələcək-
də regionun turizm potensialının tam inkişafı-
na da imkan verəcək.

İyunun 26-da Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev Kəlbəcər rayonunda yeni 
tikilmiş 4,4 MVt gücündə “Kəlbəcər-1” Kiçik 
Su Elektrik Stansiyasının (KSES) açılışında iş-
tirak edib.
Bildirilib ki, Lev çayı üzərində inşa olunan stan-
siya işğaldan azad edildikdən sonra Kəlbəcər-
də tikilərək istismara verilən ilk enerji istehsalı 
obyektidir. “Yaşıl enerji zonası” konsepsiyasına 
uyğun olaraq, ekoloji cəhətdən təmiz enerji is-
tehsal edəcək “Kəlbəcər-1” KSES-də maşın zalı 
tikilib, yeni aqreqat, generator, idarəetmə pa-
nelləri və transformatorlar quraşdırılıb. Burada 
110/6 kilovoltluq yarımstansiya da inşa edilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev iyunun 26-da Kəlbəcər rayo nunda “İsti-
su” sanatoriyasının təməl qoyma mərasimində 
iştirak edib. 
Bil diri lib ki, 34 hektar ərazidə salınması nəzər-

də tu tulan “İstisu” İstirahət-Müalicə Komplek-
si gündəlik 300 nəfər qəbul etmək imkanına 
malik olacaq. Kompleksdə sağlamlıq-bərpa 
mərkəzi ilə yanaşı, 10 kottecin tikilməsi də 
planlaşdırılır.
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Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hö-
kumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 
Agentliyi “Şuşa İli”nə həsr olunmuş xüsu-
si müsabiqənin nəticələrini Şuşa şəhərində 
elan edib.
Şuşada təşkil edilən tədbirdə Azərbaycan 
Respublikası Prezident Administrasiya-
sının Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və 
kommunikasiya şöbəsinin sektor müdiri 
Vüsal Quliyev, Şuşa şəhəri Dövlət Qoru-
ğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Məftun 
Abbasov, Azərbaycan Respublikasının Qey-
ri-Hökumət Təşkilatlarına Döv lət Dəstəyi 
Agentliyinin icraçı direktoru Aygün Əliye-
va, Agent liyin məsul əməkdaşları, QHT-lər, 

media nümayəndələri və blogerlər iştirak 
ediblər.
Tədbir başlamazdan əvvəl Və tən uğrunda 
canlarını fəda edən şəhidlərimizin əziz 
xatirə si bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Tədbiri açan Qeyri-Hökumət Təşkilatları-
na Dövlət Dəstəyi Agentliyinin icraçı di-
rektoru Aygün Əliyeva “Şuşa İli”nə həsr 
edilmiş qrant müsabiqəsinin mərhələləri 
barədə məlumat verib. O, layihələrin icra-
sı zamanı qalib gələn təşkilatların fəaliy-
yətlərinin idarə edilməsinin daim diqqət 
mərkəzində saxlanılacağını bildirib.
Sonra çıxış edən Azərbaycan Respublikası 
Prezident Administrasiyasının Qeyri-hö-

kumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya 
şöbəsinin sektor müdiri Vüsal Quliyev qa-
lib gələn təşkilatları təbrik edib, Azərbay-
canın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada 
müxtəlif layihələrin gerçəkləşdirilməsinin 
olduqca əhəmiyyətli olduğunu qeyd edib.
Sonda qalib olan təşkilatların adları və 
qrant məbləğləri açıqlanıb.
Qeyd edək ki, qrant müsabiqəsinə 8 is-
tiqamət üzrə 227 layihə təqdim olunub. 
Onlardan 22 QHT layihəsinin maliyyələş-
dirilməsi haqqında qərar qəbul edilib. 
Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan İqti-
sadçılar İttifaqı da bu müsabiqənin qalib-
ləri sırasındadır.

Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci 
maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq “Azərbaycan 
Respublikasının 2022-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında” Qanuna 
dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsi müzakirə olunub.
Qanun layihəsi parlamentin iyunun 28-də keçirilən plenar iclası-
nın gündəliyinə daxil edilib.
Sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2022-ci ilin dövlət 
büdcəsinin gəlirləri 29 197 800,0 min manat, xərcləri 32 303 800,0 
min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 28 167 624,0 
min manat, yerli gəlirləri 1 030 176,0 min manat, mərkəzləşdiril-
miş xərcləri 31 233 684,0 min manat, yerli xərcləri 1 070 116,0 min 
manat) məbləğində müəyyən edilir.
Dəyişikliklərlə, 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil 
mənbələri şəhər və rayonlar üzrə gəlirlər 11 740 000 000,0 manat, 
o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 
məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 120 500 000,0 manat, 
yerli xərclər 1 070 116 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq 
olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 
10 589 324 000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün 
mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin 
yuxarı həddi 39 940 000,0 manat məbləğində müəyyənləşdirilir.
Qanun layihəsi 2022-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.

Energetika naziri Pərviz Şah-
bazov İtaliyanın “Ansaldo 
Energia” şirkətinin baş icra-
çı direktoru Guiseppe Mari-
nonun rəhbərlik etdiyi nü-
mayəndə heyəti ilə görüşüb. 
Görüşdə şirkətlə energetika 
sahəsində əməkdaşlığın möv-
cud vəziyyəti və gələcək pers-
pektivləri müzakirə edilib.
Nazir Azərbaycanda enerji 
keçidi istiqamətində görülən 
işlər, “yaşıl enerji” layihələ-
ri və “yaşıl elektrik” ixracı 
planları haqqında danışıb. 
Ölkəmizdə təbii qazın elekt-
rik enerjisi istehsalı ilə enerji 
resurslarının şaxələndirilmə-

si istiqamətində vacib rolunu 
qoruduğu bildirilib. Qeyd 
edilən bütün sahələrdə özəl 
şirkətlərlə əməkdaşlığın pri-
oritet istiqamətlərdən oldu-
ğu vurğulanıb.
Baş icraçı direktor Cuzeppe 
Marino isə şirkətin fəaliy-
yəti, başa çatdırılmış qlobal 
layihələri və son illərdə əldə 
edilmiş uğurları haqında mə-
lumat verib, ənənəvi elektrik 
stansiyaların qurğu və ava-
danlıqlarının təbii qazla ya-
naşı, hidrogen istifadəsi üzrə 
modifikasiyası istiqamətində 
nailiyyətləri barəsində danı-
şıb.

Cari ilin yanvar-may ayları ərzində sahibkarlıq subyektlərinin 
1226 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 43,7 milyon 
manat güzəştli kredit verilib.
Sahibkarlığın İnkişafı Fondundan bildirilib ki, ötən ilin müvafiq 
dövründə bu göstərici 339 layihə üzrə 24,9 milyon manat təşkil 

edib. Keçən il olduğu kimi, 2022-ci ildə də maliyyə dəstəyindən 
faydalananların əksəriyyəti mikro, kiçik və orta sahibkarlıq sub-
yektləri (KOB) olub. 2022-ci ilin ötən dövründə güzəştli kreditlə-
rin layihə sayı üzrə 99,9 faizi, kreditin məbləği üzrə isə 95,4 faizi 
KOB subyektlərinin payına düşür.
Bu il qadın sahibkarlara verilmiş güzəştli kreditlərin sayı ötən ilin 
analoji dövrü ilə müqayisədə 2,5 dəfədən çox artıb. 2022-ci ilin 
yanvar-may ayları ərzində Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 
86 qadın sahibkarın investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsi 
məqsədilə 1,8 milyon manat güzəştli kredit ayrılıb. Qeyd edək ki, 
ötən ilin müvafiq dövründə 31 qadın sahibkar güzəştli kreditlər-
dən yararlanıb. Ümumilikdə isə 2021-ci ildə 145 qadın sahibkara 
12 milyon manat məbləğində güzəştli kredit vəsaiti ayrılıb.
Gənc sahibkarlara verilmiş güzəştli kreditlər 2021-ci ilin yan-
var-may ayları ərzində 15 layihə üzrə 758,5 min manat təşkil et-
diyi halda, eyni göstərici 2022-ci ilin müvafiq dövründə 40 layihə 
üzrə 1,1 milyon manat olub. Ötən ilin nəticələrinə əsasən, 63 gənc 
sahibkarlıq subyektinə 2,7 milyon manat məbləğində güzəştli 
kredit verilib.
2022-ci ilin əvvəlindən verilmiş güzəştli kreditlər hesabına ümu-
milikdə 1016 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.

İxracın və İnvestisiyaların 
Təşviqi Agentliyi – AZPRO-
MO və Azərbaycanın Koreya-
dakı səfirliyinin birgə dəstəyi 
ilə yerli məhsullarımız Seulda 
keçirilən “Import Goods Fair 
2022” beynəlxalq sərgisində 
təqdim olunub.
AZPROMO-dan bildirilib ki, 
sərgidə iştirak edən İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi Agent-
liyinin nümayəndələri yerli 
şirkətlərlə Azərbaycan məh-
sullarının Koreyada daha çox 
tanıdılması və ticarət əlaqələ-
rinin artırılması məqsədilə bir 
sıra görüşlər keçirib, ölkəmi-
zin ixrac potensiallı məhsulla-
rı barədə məlumat veriblər.

AZPROMO nümayəndələri, 
həmçinin Koreya İdxalçılar 
Assosiasiyasının (KOIMA) 
beynəlxalq əlaqələr üzrə di-
rektoru Kvak Yunseok, elə-
cə də Koreya Beynəlxalq Ti-
carət Assosiasiyasının (KITA) 
“World Trade Academy” Tə-
lim Mərkəzinin əməkdaşları 
ilə görüşüblər. Görüşlərdə 
qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin 
genişləndirilməsi, birgə tə-
lim və tədbirlərin təşkili, İx-
rac Akademiyasının təkmil-
ləşdirilməsi və “World Trade 
Academy”nin təcrübəsinin 
öyrənilməsi kimi məsələlər 
ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılıb.

Bu barədə Özbəkistan Res-
publikası Nəqliyyat Nazirli-
yinin Beynəlxalq əlaqələr şö-
bəsinin rəis müavini iyunun 
28-də "Müasir şəraitdə Özbə-
kistanla Azərbaycan arasın-
da əməkdaşlığın perspektiv-
ləri" mövzusunda keçirilən 
vebinarda bildirib.
Onun sözlərinə görə, pande-

miya şəraitinə baxmayaraq, 
ölkələrimiz arasında əla-
qələr, xüsusilə ticari daşın-
malar davam etdirilib.
Təyyarə ilə daşımaların əhə-
miyyətindən danışan M.Mir-
pulatov bildirib ki, cari ildə 
Azərbaycandan təyyarə ilə 5 
min sərnişin daşınıb.
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Belçikanın nağıllar şəhəri Brüggedə al-
maz muzeyinə getdim. Ekskursiyaçı 
brilyantı cilaladıqca tərəflərinin çoxal-
dığını və qiymətinin yüksəldiyini dedi. 
Nadir daşın ən böyük tərəfinin isə üzü-
yə birləşən hissəsinin olduğu bildirildi. 
Mən bu qiymətli daşın quruluşuna bax-
dıqda gözümdə akademik Ziyad Səməd
zadənin fəaliyyəti canlandı. İqtisadçı 
alim, müəllim, natiq, dövlət xadimi, 
bəstəkar, tarzən, rəqqas, xanəndə, fut-
bolçu və s. tərəflər bir şəxsiyyətdə ahəng 
şəklində cəmlənib. Amma bir tərəf var 
ki, digərlərindən daha böyükdür  o da 
xalqa bağlılığıdır. Bu bağlılıq onun bü-
tün fəaliyyətinə sirayət edib. Avstriya 
iqtisad məktəbinin görkəmli nümayən-
dəsi Lüdviq Fon Mizes deyir: “Görəsən, 
iqtisadiyyatın əsas sualı nədir? Əvvəl-
lər insanlar düşünüb ki, əsas sual belədir 
 görəsən, Allah bizdən nə istəyir? Sonra 
düşünüblər, əsas sual budur ki, görəsən, 
dövlət bizdən nə istəyir? Daha sonra dü-
şünüblər, əsas sual budur  görəsən, in-
san bizdən nə istəyir?”
Düşünürəm ki, daha doğru olan yol 
Allahın, dövlətin və insanın istədiyinə 
uyğun iqtisadiyyat qurmaqdır. Ziyad 
müəllimin tədqiqatları bu cürdür, ona 
görə də uğurludur. 
Belə bir deyim var: “Dahilik 1% istedad-
dır, 99% zəhmətdir”. Akademik, maşal-
lah,  daim işləyir. Məsləhəti zəngin, təcrü-
bəyə, tarixə söykənəndir. Xalq sevgisinin 
bir nümunəsi bayramlarda telefonuna 
aramsız zənglərin gəlməsidir. Ümid ye-
ridir, insanların üzündə işiq olur onunla 
görüşəndə. Fenomenal hafizəsi keçmiş 
müttəfiq respublikalarının məlumatları 
ilə yanaşı, tanışların telefon nömrələrini, 
loto kartlarını əzbər bilməsinə imkan ve-
rib. Böyüklə böyük, kiçiklə kiçikdir. Bar-
maqlarını şaqqıldatması balacalarda həd-
siz təəccüb və maraq oyadır. 
Ziyad Səmədzadə yaradıcılığı çox zən-
gin, rəngarəng, dərindir. Görkəmli 
alim bir qisim əsərini insan amilini önə 
çəkərək, əmək məhsuldarlığı, məhsuldar 
qüvvələr, məşğulluq  məsələlərinin araş-
dırılmasına həsr edib. Akademik dövlət 
amilini vurğulayaraq, ictimai istehsalın 
strukturu və səmərəliliyi, iqtisadi inki-
şaf, milli gəlir, elmi-texniki tərəqqi, əsas 
fondların, köməkçi istehsalın səmərəli-
liyi məsələrinin fundamental tədqiqi ilə 

məşğul olub. Azərbaycan regionlarının 
iqtisadi inkişafı haqqında təhlillərini o, 
“Bakının sosial-iqtisadi inkişafı”, “Dağ-
lıq Şirvan”, “Ölkənin 2-ci subtropik rayo-
nu”, “Kəlbəcər-Laçın”, “Xaçmaz” kimi 
tədqiqatlarında ifadə edib. Əsərlərində 
Azərbaycan kəndinə hədsiz məhəbbəti 
əksini tapır.
Ziyad müəllimin fəaliyyətinin bir səciy-
yəvi xüsusiyyəti də onun daim zamanın 
çağırışlarına cavab hazırlaması, çətin 
suallara çözüm tapması, cəsarətlə tale-
yüklü məsələlərlə bağlı mövqe bildirmə-
sidir.
Milli maraqlar, iqtisadi təhlükəsizlik çər-
çivəsində “Azərbaycan SSR-in iqtisadi 
müstəqilliyi”, “Planlı təsərrüfatdan ba-
zar iqtisadiyyatına keçid və iqtisadi inki-
şaf modelləri”, “Azərbaycanın sosial-iq-
tisadi inkişafının konsepsiyası”,  milli 
dövlətçiliyin bərqərarının iqtisadi əsas-
larının yaradılması və möhkəmləndiril-
məsi, Azərbaycan iqtisadiyyatının 70-ci 
illər və müstəqilliyin  keçid dövrünün 
geniş təhlili “Böyük yolun mərhələləri” 
adlı fundamental əsərində verilmişdir. 
“Dağlıq Qarabağ: naməlum həqiqət-
lər” (Azərbaycan və rus  dillərində) ki-
tablarında isə Ziyad Səmədzadə bu böl-
gənin iqtisadi göstəricilərinin Naxçıvan 
MR, orta Azərbaycan SSR, orta Ermə-
nistan SSR, orta SSRİ göstəricilərindən 
daha yüksək olduğunu əsas gətirərək, 
problemin iqtisadi kökünün olmaması-
nı sübut edir. Beləliklə, ermənilər ciddi 
arqumentdən məhrum olur. Alimin təd-
qiqatlarında İkinci Dünya müharibəsi 
dövründə hərbi iqtisdiyyat məsələləri  
geniş tədqiq edilir. Ziyad müəllim “Bakı 
nefti olmasaydı, alman faşizmi üzə-
rində qələbə mümkün olmayacaqdı”, 
“Azərbaycan Böyük Vətən müharibəsi 
illərində”, “Bakı nefti qələbənin aça-
rıdır”, neft ixrac kəmərləri mövzusunu 
araşdıraraq, Bakı neftinin, neftçilərimi-
zin zəngin tarixi və ənənələrini oxucuya 
yeni rakursda təqdim edir.
İqtisadi nəzəriyyə, siyasətlə iqtisadiy-
yatın vəhdəti, davamlı inkişaf, idarəet-
mə məsələlərinə önəm verən alim, eyni 

zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının 
fəaliyyəti, dövlət-özəl sektor əməkdaş-
lığı, sahibkarlıq, marketinq, xüsusi iq-
tisadi zonaların yaradılması və fəaliy-
yəti məsələlərini sistemli təhlil edərək, 
müvafiq tövsiyələrini də diqqətə çatdı-
rır. O, keyfiyyətli həyat, ac dünya, tox 
dünya, ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərini 
təhlil edərək, vacib sosial-iqtisadi prob-
lemlərin həlli ilə məşğul olur. İqtisadi 
islahatların gerçəkləşməsində maliyyə 
məsələlərinə xüsusi yer ayıran akademik 
maliyyə bazarı, banklar, nağdsız ödəniş-
lər, mühasibat uçotu, vençur kapitalı, 
inflyasiya, vergi, dövlət borcu, büdcə, 
audit kimi institut və alətləri inkişafa is-
tiqamətləndirir, problemlərini diqqətdə 
saxlayır.
Qədim İpək Yolunu vətənimiz üçün 
daimi kapital adlandıran akademik bu 
mövzuya dəfələrlə toxunmağı vacib sa-
yır. İqtisadi məntiq onu bu yolun başlan-
ğıcına - Səmaaltı ölkəyə aparır. “Dünya 
iqtisadiyyatı: Çin iqtisadi möcüzəsi”, 
“Çin qlobal dünya iqtisadiyyatında”, 
“Sarı əjdaha oyanır” bu fenomenin sir-
lərini açan əsərlərdəndir. Azərbaycanın 
xarici iqtisadi əlaqələrini araşdıran akade-
mik Azərbaycan-Rusiya iqtisadi əlaqələri, 
“Avstriya: mədəni ənənələr və iqtisadi 
tərəqqi”, İordaniya,  Belarus,  türk dün-
yası mövzularına müraciət edərək, “dost-
luq inkişafın əsasıdır”, deyir. BVF-nin 
fəaliyyətinə tənqidi yanaşan alim, ÜTT-
yə qoşulmanın perspektivləri, milli ma-
raqlar baxımından transmilli korporasi-
yaların fəaliyyətini diqqətdə saxlayaraq, 
bütün bu məsələlərə milli maraqlar çərçi-
vəsində baxmağı zəruri sayır.
“Azərbaycan XXI əsrin astanasında” 
adı ilə tədqiqatçıların əsərlərini birləş-
dirərək, akademik gələcəyə baxır. Milli 
dövlətimizin iqtisadi istiqamətləri barə-
də fikirlərini bölüşmək üçün “Ümum-
bəşəri problemlər və Azərbaycan” 
problemini təhlil edir. Təhsili təkcə iqti-
sadiyyat üçün deyil, bütünlükdə milli in-
kişaf üçün zəruri sayan akademik sahəvi 
məsələləri də araşdırır, dünyada bənzəri 
olmayan “Böyük İqtisadi Ensiklope-

diya”nı yaradır, Deni Didro demişkən, 
dünyanın hər tərəfinə səpələnmiş bilik-
ləri toplayır, onları sistemləşdirir, yeni 
nəsillərın ixtiyarına verir.
Ziyad müəllim Azərbaycanın görkəmli şəx-
siyyətlərinə sayqısını qələmi ilə ifadə edərək, 
Azərbaycanın görkəmli iqtisadçı alimləri 
Bəhmən Axundov, Həsən Dadaşov, Əliqu-
lu Fərəcovun elmi xidmətlərini yüksək qiy-
mətləndirir, “Elm fenomeni - Azad Mirzə-
canzadə haqqında yazır. “İqtisadi tərəqqiyə 
həsr edilən ömürlər” ədəbi abidəsində vətən 
alimlərinin fəaliyyətini təhlil edir, Hacı Zey-
nalabdin Tağıyev haqqında yazıda görkəmli 
mesenatı vəsf edərək, sahibkarlığın sosial mə-
suliyyətini önə çəkir.
BMT-nin iqtisadi müşaviri, Beynəlxalq 
İqtisadçılar İttifaqının vitse-prezidenti 
olması Ziyad Səmədzadəyə həm dünyə-
vi problemlərin həlli ilə məşğul olmaq, 
həm də beynəlxalq aləmdə Azərbaycan 
amilinin yüksəlməsinə xidmət etmək 
imkanı verir və bu şəraitdən o, məharət-
lə istifadə edir. Yaratdığı “İqtisadiyyat” 
qazeti bu dərin elmin sirlərini öyrətmək, 
Azərbaycan iqtisadiyyatının real mən-
zərəsini göstərmək, əmək qəhrəmanları-
mızın vəsfi üçün tutarlı bir müstəvidir. 
Akademik keçmiş nəsil iqtisadçılarla 
gənc iqtisadçılar arasında bir körpüdür. 

“Yaxşılıq etmək sənə layiqdir” fikrinə uy-
ğun olaraq, o, günəş tək işığı və istisini 
hər kəsə bəxş edir. Ziyad Səmədzadə hər 
zaman vətənini düşünən və onun na-
minə çalışan görkəmli dövlət xadimidir. 
Çoxsaylı televiziya verilişləri qəhrəma-
nımızı tanımağa və elmindən, dünyagö-
rüşündən bəhrələnməyə imkandır.
Ziyad müəllimin elmi yaradıcılığının 
təd qiqatçısı, görkəmli iqtisadçı, i.e.n., 
dosent Xosrov Kərimovu dərin hörmət-
lə yada salıram. O, deyirdi ki, Ziyad 
Səməd zadə yaradıcılığını ümumiləşdir-
mək çox çətindir. Təqdim etdiyim bu 
işdə məqalə bir cəhddir.
Səməd Mənsurun “Həpsi rəngdir” şei-
rinə farsdilli ədəbiyyatın banisi Rüda-
kidən bəhrələnərək, yazdığım bir nə-
zirə ilə cəhdimi tamamlayıram:

* * *
Hamı gözlər bu anı, yığışıb məclisü 

ürfan, 
Qədəm qoymuş xəzriylə gilavardan 

mərdü dövran.
Bəzənmiş süfrələr, tarla kaman 

başlayar hər an,
Fəqət yox, ustadu Ziyad, dostlar 

qalmış nigaran.
* * * 

Rüdaki demişkən hökmdarü Samaniyyə 
pünhan:

Ey ay, darıxıb ulduzlar, 
gəl ol səmaya tərlan!
Bu an açılar qapılar, 

sona yetər hicran,
Ey Arif, bu hislər nədür? 

Əlbətdəkü rəngüdür!

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının 
sədr müavini,

Beynəlxalq Menecment 
Akademiyasının müxbir üzvü,

ADİU-nun  dosenti, i.f.d., 
Elşad Ziyad oğlu Səmədzadə

Bu məqalə akademik
ZİYAD SƏMƏDZADƏNİN 80 illik 

yubileyinə həsr olunmuş 
“Dayanıqlı inkişafın yeni keyfiyyət 
mərhələsi” mövzusunda beynəlxalq 
elmipraktik konfransın materialla-

rında öz əksini tapmışdır.

Bu günlərdə “Tikintinin iqtisadiy-
yatı və menecment” elmi praktiki 
jurnalının 2022-ci il üzrə 1-ci (18-
ci) nömrəsi çapdan çıxmışdır.
Təsisçisi Azərbaycan Memarlıq 
və İnşaat Universiteti olan bu jur-
nalın baş redaktoru iqtisad elm-
ləri doktoru, professor Məhəb-
bət Məmmədov, baş redaktorun 
müavini i.e.n., dosent Ələsgər 
Əliyev, məsul katibi baş müəllim 
Lalə Ələkbərovadır. 
Buraxılış görkəmli iqtisadçı alim, 
iqtisad elmləri doktoru, pro-
fessor, AMEA-nın həqiqi üzvü, 
Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatı, Azərbaycan 
İqtisadçılar İttifaqının sədri Ziyad 
Əliabbas oğlu Səmədzadənin yu-
bileyinə həsr olunub. 
Jurnal “Ziyad Səmədzadə - yarım 
əsrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı-
na orijinal yanaşma” adlı məqalə 
ilə başlayır. Sonra Beynəlxalq İq-
tisadçılar İttifaqının prezidenti, 
iqtisad elmləri doktoru, professor 
Qavrilli Popov və Beynəlxalq İqti-
sadçılar İttifaqının vitse-preziden-
ti, Rusiya Elmlər Akademiyasının 
akademiki Leonid Abalkinin, 
texnika elmləri doktoru, Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı, Sialkovski 
adına Kosmonavtika Akademi-
yasının akademiki Nikolay Kons-
tantinoviç Baybakovun, Belarus 
Elmlər Aademiyasının prezidenti 

Mixail Vladimiroviç Myasniko-
viçin, Gürcüstan EA-nın müxbir 
üzvü, professor Vladimir Papa-
vanın, Azərbaycanın Qafqazın 
İnkişafının Strateji Araşdırmaları 
İnstitutunun direktoru Eldar İs-
mayılovun, akademiklər - Asəf 
Nadirovun, Budaq Budaqovun və 
Fuad Qasımzadənin Ziyad Səmə-
dzadə haqqında fikirləri verilir.
Jurnalda həmçinin, i.e.d., Azər-
baycan Respublikası İqtisadi İs-
lahatların Təhlili və Kommunika-
siya Mərkəzinin icraçı direktoru, 
AR Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının pro-
fessoru V.Qasımlının, i.e.d., pro-

fessor, Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti, “Enerji iqtisadiyyatı 
mərkəzi”nin rəhbəri E.M.Hacıza-
dənin, i.e.d., professor, AMEA-nın 
müxbir üzvü Ə.X.Nuriyev və 
i.e.d., professor, ADİU-nun “İq-
tisadiyyatın tənzimlənməsi” ka-
fedrasının müdiri M.A.Əhmədo-
vun, AMEA-nın müxbir üzvü, 
professor A.F.Musayevin, i.e.d., 
professor, Azərbaycan Respubli-
kası Auditorlar Palatasının sədri  
V.T.Novruzovun, Azərbaycan Me-
marlıq və İnşaat Universitetinin 
professoru M.A.Məmmədov və  
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 
Universitetinin dissertantı, i.ü.f.d.  
İ.N.Məmmədovun və başqaları-
nın məqalələri yer almışdır. 
Qeyd edək ki, “Tikintinin iq-
tisadiyyatı və menecment” el-
mi-praktiki jurnalı Azərbaycan və 
xarici ölkələrin iqtisadiyyatının 
sahələrinin prioritet istiqamət-
ləri üzrə aparılan tədqiqat işləri, 
alınan nəticələr haqqında elmi 
məqalələri, məlumatları sahə üzrə 
tədqiqatçılara, mütəxəssislərə, 
professor-müəllim heyətinə, ma-
gistrlərə təqdim etmək məqsədilə 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 
Universitetinin Elmi Şurasının qə-
rarı ilə təsis edilmişdir. Jurnal ildə 
4 dəfə nəşr edilir. Jurnalda azər-
baycan, rus və ingilis dillərində 
məqalələr dərc olunur. 

AMEA-nın Gəncə bölməsində 
Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının akademiki Ziyad 
Səmədzadənin “Azərbaycan iq-
tisadiyyatı 100 ildə” kitabının 
təqdimat mərasimi keçirilib. 
Müəlliflə keçirilən görüşə elmi 
ictimaiyyətin nümayəndələri 
qatılıblar. AMEA-nın Gəncə böl-
məsinin sədri, akademik Fuad 
Əliyev giriş sözü ilə çıxış edərək, 
ölkəmizin tanınmış ziyalısını 
salamlayıb, onun müəllifi oldu-
ğu beşcildliyini Azərbaycan iq-
tisad elminə böyük töhfə kimi 
dəyərləndirib. O, həmçinin ki-
tabın iqtisadi biliklər mənbəyi 
kimi iqtisadçı alimlər, tələbələr, 
tədqiqatçılar üçün faydalı oldu-
ğuna diqqət çəkib. UNEC-in pro-
fessoru, iqtisad elmləri doktoru 
Məhiş Əhmədov bu toplunu 
ölkəmizin müasir iqtisadi həya-
tında öz izi olan Ziyad Səməd-
zadənin bu yöndə yarıməsrlik 
fəaliyyəti və fundamental elmi 
araşdırmalarının məhsulu kimi 
dəyərləndirib. O qeyd edib ki, 
Azərbaycan iqtisadiyyatının bir 
əsrlik dövrü barədə fundamental 
araşdırmaları və analitik yanaş-
manı əks etdirən bu nəşrdə res-
publikamızın hərtərəfli inkişaf 
modelinin elmi nəzəri əsasları 
barədə dərin tədqiqi materiallara 
geniş yer verilib. Ümumən 3000-
dən çox səhifəni əhatə edən bu 
topluda 1000-dən artıq mənbəyə 
istinad olunub, 400-dən artıq 
cədvəl və qrafik yer alıb.
Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni-

versitetinin kafedra müdiri, 
professor Məhərrəm Hüseynov 
akademik Ziyad Səmədzadənin 
səmərəli və məhsuldar elmi və 
ictimai fəaliyyəti haqda söhbət 
açıb. O qeyd edib ki, bu görkəm-
li alim 500-dən çox elmi əsərin 
müəllifidir. Onun dünya ölkələ-
rinin, xüsusilə Çinin inkişaf 
yolu, neft iqtisadiyyatının xüsu-
siyyətləri və digər mövzularda 
analitik əsərləri var. Çıxış edən 
Məhərrəm Hüseynov, həmçinin 
bölgələrdə müdafiə şuralarının 
yaranmasının məhz Ziyad Səmə-
dzadənin təşəbbüsü ilə olduğunu 
da vurğulayıb. Azərbaycan Tex-
nologiya Universitetinin “Marke-
tinq” kafedrasının dosenti, iqtisad 
üzrə fəlsəfə doktoru Nüşabə Hacı-
yeva, AMEA-nın İqtisadiyyat İns-
titutunun şöbə müdiri professor 
Müşviq Atakişiyev, Milli Aviasiya 
Akademiyasının “Hüquqşünas-
lıq” kafedrasının müdiri, hüquq 
elmləri doktoru İbrahim Quliyev, 
Gəncə Dövlət Universitetinin “Tu-
rizm və menecment” kafedrasının 
professor əvəzi, iqtisad elmləri 
doktoru Arzu Həsənov, həmin ka-
fedranın müdiri, iqtisad üzrə fəl-
səfə doktoru Əli Allahverdiyev öz 
çıxışlarında Ziyad Səmədzadəni 
müasir iqtisad elminin konseptu-
al əsaslarının yaradıcılarından biri 
kimi xarakterizə edərək, alimin 
son əsərini dövlətimizin iqtisadi 
əsaslarının möhkəmlənməsinə 
xidmət kimi dəyərləndiriblər. 
Həmçinin, qeyd edilib ki, müəllif 
kitabın 5-ci cildini Qarabağ möv-

zusuna həsr edib. Bu cilddə 19-
cu əsrdən başlayaraq indiyədək 
Azərbaycan ərazisində gedən 
proseslər, bu dövrdə Azərbay-
canın üzləşdiyi milli və siyasi 
ədalətsizliklər, torpaqlarımızın 
işğalı, nəhayət 44 günlük Vətən 
müharibəsində qazanılan tarixi 
zəfərin rolu tarixi kontekstdə 
nəzərdən keçirilib. 
Kitabın müəllifi akademik Ziyad 
Səmədzadə çıxışında bildirib ki, 
kitabın yaranmasına səbəbi ulu 
öndər Heydər Əliyevin 1997-ci il 
yanvarın 31-də AMEA-nın üzv-
ləri ilə görüşündə Azərbaycanın 
inkişaf tarixinin yazılması ilə 
bağlı səsləndirdiyi fikirlər, təklif 
və tövsiyələri olub. “2001-ci ildə 
dövlət müstəqilliyimizin 10 illi-
yinə həsr olunmuş mərasimdə 
ümummilli liderimiz diqqəti bir 
daha bu məsələyə cəlb etmişdir. 
Çoxcildliyin strukturu, məqsəd 
və vəzifələri müəyyən edilərkən 
ulu öndər Heydər Əliyevin 20-ci 
əsrin başa çatması ilə əlaqədar 
Azərbaycan xalqına tarixi mü-
raciəti, ötən əsrin 70-ci illərində 
respublika iqtisadiyyatının yeni 
inkişaf mərhələsinə keçməsini 
şərtləndirən kompleks amillər, 
eləcə də Prezident İlham Əliye-
vin dövlətimizin iqtisadi təh-
lükəsizliyinin, milli maraqları-
nın qorunması, iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi, tarazlı inkişa-
fın, ərzaq təhlükəsizliyinin, iq-
tisadi inkişafla demoqrafik in-
kişaf arasında qarşılıqlı əlaqə və 
asılılığın təmin edilməsi barədə 
taleyüklü əhəmiyyət kəsb edən 
baxışları, tövsiyələri, qarşıya 
qoyduğu ən vacib məqsəd və 
vəzifələri metodoloji baza kimi 
götürülüb”, - deyə akademik 
Ziyad Səmədzadə qeyd edib. Ki-
tabın ana xəttinin 3 fundamental 
prinsipə - milli maraqlar, iqtisa-
di təhlil və cəmiyyətin inkişafına 
söykəndiyini bildirən akademik 
“bu materiallar Azərbaycanın 
gələcəyi üçündür”, - deyə vur-
ğulayıb. 

100 ildən çox tarixə malik olan “Azər-
sığorta” Dövlət Sığorta Şirkəti cari 
ilin yanvar-may ayları üzrə həyata 
keçirdiyi sığorta ödənişlərinin həc-
mini açıqlayıb.  
Mətbuat katibliyindən verilən məlu-
mata görə, 2022-ci ilin yanvar-may 
aylarında Şirkətin müxtəlif sığorta 
hadisələri üzrə müştərilərinə ödədiyi 
vəsaitlərin ümumi həcmi 10 410 339 
manat təşkil edib. Qeyd edək ki, he-
sabat dövründə sığorta ödənişi alan 
müştərilərin sayında artım müşahi-
də olunub. Belə ki, cari ilin yanvar 

ayı ərzində 1772 müştəriyə sığorta 
ödənişi verilmişdirsə, may ayında bu 
rəqəm 269 nəfər və ya 15,2% artaraq 
2041 nəfərə çatıb. Ümumilikdə, cari 
ilin yanvar-may aylarında “Azərsı-
ğorta” şirkəti tərəfindən 10311 müş-
təriyə sığorta ödənişi verilmişdir.
Xatırladaq ki, “Azərsığorta” Dövlət 
Sığorta Kommersiya Şirkəti Cənubi 
Qafqazın ilk sığorta qurumu olaraq 
21 oktyabr 1921-ci ildə Azərbaycan 
SSR-də yerli Dövlət Sığorta İdarə-
si kimi fəaliyyətə başlayıb. 1991-ci 
ildə Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyi yanında fəaliyyət 
göstərən Dövlət Sığortası İdarə heyə-
ti bazasında Azərbaycan Respublika-
sı Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti 
yaradılıb.  Hazırda “Azərsığorta” 
brendi ilə fəaliyyətini uğurla davam 
etdirən “Azərsığorta” Dövlət Sığorta 
Şirkəti 36 növdə könüllü və icbari sı-
ğorta məhsulları üzrə xidmətlər təq-
dim etməklə respublikada geniş filial 
şəbəkəsinə malikdir.  “Azərsığorta” 
sığorta yığımları və sığorta ödənişlə-
rinin həcminə görə bazarın qabaqcıl 
şirkətlərindəndir.
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1998-ci il 22 fevral tarixində ümummil-
li liderimiz Heydər Əliyevin imzala-
dığı “İnsan və vətəndaş hüquqlarının 
və azadlıqlarının təmin edilməsi sahə-
sində tədbirlər haqqında” Fərmanda 
bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin 
istiqamətləri müəyyən edilmiş, insan 
hüquqları məsələsi ümumdövlət səviy-
yəsinə qaldırılmışdır. Həmçinin ulu ön-
dər Heydər Əliyevin 1998-ci il 18 iyun 
tarixli 832 nömrəli Sərəncamı ilə “İnsan 
hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət 
Proqramı” təsdiq edilmişdir.
İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin 
edilməsində dövlət siyasətinin tərkib his-
səsindən biri də korrupsiyaya qarşı mü-
barizədir. Bu məqsədlə ölkə prezidenti 
“Azərbaycan Respublikasında korrup-
siyaya qarşı mübarizənin gücləndiril-
məsinə dair” Fərman imzalamış, “Kor-
rupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” 
Qanun, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
üzrə Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası bu sahədə əsas 
beynəlxalq sənədlərə, insan hüquqları ilə 
bağlı 50-dən çox konvensiyaya qoşulmuş-
dur.
Azərbaycan Respublikası 2006-cı ilin 
may ayında BMT-nin yeni yaradılmış 
orqanı – İnsan hüquqları Şurasına üzv 
seçilmişdir. Bu hal Azərbaycan dövlə-
tinin insan hüquq və azadlıqları sahə-
sində apardığı ardıcıl işin beynəlxalq 
əhəmiyyət kəsb etdiyini və imicinin art-
dığını bir daha təsdiqləyir.
Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev 
“Azərbaycan Respublikasında insan 
hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli fəa-
liyyət planının təsdiq edilməsi haqqın-
da” 28 dekabr 2006-cı il tarixdə imzala-
dığı Sərəncamda Azərbaycanın müasir 
inkişaf dövrünün hüquqi dövlət quru-
culuğu və insan hüquqlarının müdafiə-
si sahəsində səylərinin gücləndirilməsi 
dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərin-
dən biri kimi müəyyən edilmişdir. Au-
ditorlar Palatasının insan hüquqlarının 
mühafizəsi sahəsində fəaliyyətinin mü-
hüm tərkib hissəsi olan mülkiyyətçilə-
rin və auditorların hüquqlarının müda-
fiəsində maarifləndirmə amili mühüm 
yer tutur.
Palata tərəfindən çoxsahəli maarifləndi-
rici tədbirlər, yəni auditorların ixtisasar-
tırma kursları, assistent və mütəxəssislə-
rin təkmilləşdirmə kursları, mühasibat 
uçotu və daxili audit kadrlarının hazır-
lanması üzrə tədbirlər, habelə çoxsaylı 
seminarlar, vebinarlar və ustad dərsləri 
nəticə etibarilə maarifləndirmə vasitə-
silə auditorların və onun peşə fəaliyyəti-
nin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi 
vasitəsilə mülkiyyətçilərinin - sahibkar-
ların, audit istifadəçilərinin hüquqları-
nın qorunmasına xidmət edir.
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
1998-ci il 18 iyun tarixində təsdiq edil-
miş “İnsan hüquqlarının müdafiəsinə 
dair Dövlət Proqramı” özündə 42 bəndi 
ehtiva edirdi və hamısı uğurla həyata 
keçirilmişdir, bəziləri isə indiki zaman-
da da müntəzəm olaraq həyata keçirilir. 
1950-ci il 4 noyabr tarixində Romada 
təsdiq edilmiş və 1953-cü ilin 3 sent-
yabr tarixində qüvvəyə minmiş “İnsan 
hüquqlarının və əsas azadlıqların mü-
dafiəsi haqqında” Konvensiyanın və 
onun 1, 4, 6 və 7 saylı Protokollarının 
təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Res-
publikasının 2001-ci il 25 dekabr tarixli 
236-İİQ nömrəli qanunu qəbul edilmiş-
dir.
“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqla-
rın müdafiəsi haqqında” Konvensiyaya 
dair Paris protokolunun 1-ci maddəsi 
mülkiyyətin müdafiəsinə həsr olun-
muşdur. 
Azərbaycan konstitusiyasının 13 
və 29-cu maddələrində mülkiyyət 
hüququ, onun xüsusiyyət və xarak-
teristikası, həmçinin toxunulmazlığı 
təsbit olunmuşdur. Öz ali hüquqi ba-
zasını beynəlxalq hüquqa əsaslanan 
konstitusiyadan götürən Azərbaycan 
Respublikasının mülki qanuvericiliyinin 
əsas məqsəd və vəzifələri mülki hüquq 
subyektlərinin əmlak və şəxsi qeyri-əm-
lak münasibətlərini tənzimləmək, mülki 

hüquq subyektlərinin hüquqlarını və 
qanuni mənafelərini müdafiə etmək, fi-
ziki şəxslərin şərəfini, ləyaqətini, işgüzar 
nüfuzunu, şəxsi və ailə həyatının, şəxsi 
toxunulmazlığının müdafiəsi hüququ-
nu qorumaq, mülki dövriyyəni təmin 
etmək, sahibkarlıq fəaliyyətini dəstək-
ləmək, sərbəst bazar iqtisadiyyatının in-
kişafına şərait yaratmaqdır. 
Mülkiyyət üzərində birgə və ya təkbaşı-
na sahiblik, istifadə və sərəncam vermək 
hüququnun həyata keçirilməsi mülkiy-
yətin düzgün və ədalətli bölgüsünə 
əsaslanmalıdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti 
və sahibkar özü də mülki hüququn su-
byektidir. Mülki hüquq subyektlərinin 
iradə sərbəstliyinin, əmlak müstəqilliyi-
nin, müqavilələrin şərtlərində sərbəstli-
yin təmin edilməsi mülki qanunvericili-
yin prinsiplərindəndir. Mülkiyyətçinin 
hüquqlarının və qanuni mənafelərinin 
qorunması sahibkarlıq və investisiya mü-
hitinin təşviqini təmin edən amillərdən 
biridir.
İqtisadi inkişafın bazisi rolunu oynayan 
mülkiyyət münasibətlərində baş verən 
mütərəqqi dəyişikliklər üstqurumun 
təkmilləşdirilməsini, idarəetmənin və 
planlaşdırmanın məzmun və mahiy-
yətcə yeni istiqamətdə inkişafını zəruri 
etmiş, bazar iqtisadiyyatı infrastruktur-
larının, o cümlədən sivil nəzarət struk-
turlarının yaranmasını zəruri prosesə 
çevirmişdir. Məhz ulu öndərin təkidi ilə 
ölkədə maliyyə nəzarəti sisteminin kök-
lü surətdə yenidən təşkilinə rəvac veril-
miş, bu isə tezliklə öz müsbət nəticələri-
ni göstərmişdir.
Əlamətdar bir haldır ki, mülkiyyət mü-
nasibətlərinin formalaşmasında şəf-
faflığın daha da artırılması və ictimai 
nəzarətin genişləndirilməsi ulu öndəri-
mizin layiqli davamçısı, möhtərəm Pre-
zidentimiz İlham Əliyev cənablarının 
da diqqət mərkəzində olan problemlər-
dəndir.
Möhtərəm prezidentimiz tərəfindən 
2007-ci il 6 iyun tarixli «Dövlət əmlakı-
nın qorunub saxlanılması və səmərəli 
istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi 
haqqında» Fərmanının imzalanmasın-
dan sonra mülkiyyət münasibətlərin-
də şəffaflığının təmin edilməsinə geniş 
yer verilmiş və dövlət müəssisələrinin 
özəlləşdirmə öncəsi sağlamlaşdırıl-
ması və restrukturizasiyasında, səhm-
dar cəmiyyətlərində dövlətə məxsus 
səhmlərin idarəetməyə verilməsində, 
özəlləşdirilən dövlət əmlakının qiymət-
ləndirilməsində və digər məsələlərdə 
müasir nəzarət formalarından istifadə-
nin hüquqi əsasları təmin edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyev tərəfindən 2007-ci ildə 
“Azərbaycan Respublikasında insan 
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin 
səmərəliliyini artırmaq sahəsində Mil-
li Fəaliyyət Proqramı” təsdiq edilərək, 
nəzərdə tutulan bütün tədbirlər uğurla 
həyata keçirilmişdir.
Auditorlar Palatası tərəfindən aparılan 
rəqəmsal islahatlar nəticəsində Palataya 
onlayn çat sistemi vasitəsi ilə müraciət 
edən bütün vətəndaşların müraciətləri 
qeydə alınır və operativ qaydada cavab-
landırılır. Bu gün rəqəmsallaşma iqtisa-
diyyatın mühüm hissəsini əhatə edir. 
Rəqəmsallaşma öz yerini həm mühasi-
bat uçotunda, həm hesabatlılıqda, həm 
də auditdə tutub.

Rəqəmsallaşma olmadan iqtisadiyya-
tı təsəvvür etmək çətindir, çünki o hər 
hansı bir müəssisənin və istənilən ölkə-
nin iqtisadiyyatında xüsusi yer tutur. 
Auditorlar Palatası da hesabatlılıq pro-
seslərinin rəqəmsallaşdırılması, həmçi-
nin auditorlar üçün əlverişli şərait yara-
dılması ilə məşğuldur.
2020-ci ildə Auditorlar Palatasının rəsmi 
internet saytı yenilənmiş, həmçinin hə-
min ildə auditorun şəxsi kabinet sistemi 
yaradılmışdır. Hazırda bu sistem audi-
torlar tərəfindən hesabatların təqdim 
edilməsində fəal istifadə olunur, audit 
bazarında haqsız rəqabətin azaldılma-
sına, eləcə də sistem tərəfindən verilən 
xüsusi kodla nömrələnərək, qanunsuz 
auditor hesabatlarının müəyyən edil-
məsinə kömək edir.
2020-ci ildə mahiyyətinə görə tamamilə 
yeni olan, yoxlanılmış subyektlərdən 
ibarət panel yaradılmışdır ki, burada 
auditorun müştərisi öz auditor hesaba-
tını yoxlamaq arzusu ilə öz nömrəsini 
sistemə daxil edib, onun həqiqiliyini 
sərbəst formada yoxlaya bilir.
2021-ci ildə bu sistemin kibertəhlükə-
sizliyinin gücləndirilməsi üçün bir sıra 
tədbirlər görülmüş və auditorların işini 
daha da asanlaşdırmaq məqsədilə siste-
min özündə bir sıra təkmilləşdirmələr 
aparılmışdır.
2022-ci ildə artıq “Kargüzarlıq” sistemi 
yaradılmışdır ki, bunun sayəsində au-
ditorlar bir-biri ilə, Palatanın istənilən 
struktur bölməsi ilə və ya birbaşa olaraq 
bu auditorun keyfiyyətinə nəzarəti hə-
yata keçirən auditorla tam məxfi şəkildə 
əlaqə saxlaya bilirlər.
Cari ilin fevral ayında Azərbaycan Res-
publikası Auditorlar Palatasının Şura-
sı tərəfindən “Uçot və hesabatın tərtib 
olunması proseslərinin avtomatlaşdı-
rılması sahəsində Strategiya”sı təsdiq 
edilmiş və onun 4-cü bəndi olaraq yeni 
tədbirlər planı hazırlanaraq təsdiq edil-
mişdir. Orada ümumi olaraq auditin 
2025-ci ilədək təkmilləşdirilməsi, yeni 
ağıllı müqavilə sistemlərinin inteqrasi-
yası, hesabatları təhliletmə funksiyaları-
nın tətbiqi, auditor xidmətinin minimum 
məbləğini müəyyən etmək üçün kalkul-
yatorun yaradılması və s. nəzərdə tutul-
muşdur.
Auditor fəaliyyətində haqsız rəqabə-
tin aradan qaldırılması və səmərəlili-
yin yüksəldilməsi, göstərilən auditor 
xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılma-
sı, dempinq hallarının aradan qaldı-
rılması, müstəqil auditə ictimai etima-
dın yüksəldilməsi və auditor peşəsinin 
cəmiyyətdəki nüfuzunun artırılması 
məqsədilə Palatanın strukturunda yeni 
“Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsi” 
yaradılmışdır. Auditorlar Palatası Şura-
sının 2022-ci il 15 fevral tarixli iclasında 
2022-ci il “Auditor fəaliyyəti sahəsində 
haqsız rəqabətə qarşı mübarizə ili” elan 
olunmuş və Palata sədrinin 2022-ci il 25 
fevral tarixli 1/12 nömrəli sərəncamı ilə 
“Auditor xidməti sahəsində haqsız rəqa-
bətin aradan qaldırılmasına dair Tədbir-
lər Planı” təsdiq edilmişdir.
Tədbirlər Planında “Auditor fəaliyyəti 
ilə əlaqədar haqsız rəqabət və reklam 
qadağası haqqında” Əsasnamənin ha-
zırlanması və tətbiqi, haqsız rəqabətlə 
mübarizədə auditorların vəzifə və səla-
hiyyətlərinin gücləndirilməsi, rəqabətə 
dair kitabça və bukletlərin hazırlanıb 

nəşr etdirilməsi, seminar və dəyirmi 
masaların keçirilməsi, auditor xidmət-
lərinin dəyərinin tövsiyə olunan mi-
nimum hədlərinin təkmilləşdirilməsi, 
haqsız rəqabətə qarşı mübarizə sahəsin-
də auditorlar arasında əməkdaşlığın ge-
nişləndirilməsi üçün əməli tədbirlərin 
işlənib hazırlanması, bu sahədə xarici 
təcrübənin öyrənilməsi və tətbiq edil-
məsi və digər tədbirlər nəzərdə tutul-
muşdur.
Ölkəmizdə auditor fəaliyyəti sahəsində 
haqsız rəqabət və dempinq hallarının 
aradan qaldırılması sahəsində Türkiyə 
təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiq edil-
məsi məqsədilə “Auditor xidməti sahə-
sində haqsız rəqabət və reklam qadağası 
haqqında” Əsasnamə və “Auditor fəa-
liyyəti sahəsində haqsız rəqabət halları-
nın qarşısının alınmasına dair Prosedur 
Qaydalar” Palata Şurasının iclaslarında 
geniş müzakirə edilərək təsdiq edilmiş-
dir. 
Azərbaycanda auditor xidmətinin in-
kişafı son dövrlərdə qəbul olunmuş və 
uğurla yerinə yetirilmiş bir sıra mühüm 
dövlət proqramlarında və milli fəaliy-
yət planlarında müstəqil auditin vacib 
problemlərinin müəyyənləşdirilməsi və 
həlli sayəsində mümkün olmuşdur. Şəf-
faflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı 
mübarizənin gücləndirilməsi, hesabat-
lılığının təkmilləşdirilməsi, maliyyə və-
saitlərindən istifadənin səmərəliliyinin 
gücləndirilməsi, açıq və demokratik 
prinsiplərə əsaslanan dövlət qurucu-
luğunun sürətləndirilməsi, regionların 
və sahibkarlığın süni maneələr və mü-
daxilələr olmadan inkişaf etdirilməsi 
kimi mühüm məqsədləri özündə ehti-
va edən dövlət proqramları çərçivəsin-
də Auditorlar Palatası bir çox mühüm 
problemlərin həllinə nail olmuşdur. 
Ötən dövr ərzində Auditorlar Palatası 
insan hüquqlarının, dövlətin, sahibkar-
ların, mülkiyyətçilərin, auditorların və 
bütövlükdə cəmiyyətin hüquq və mə-
nafelərinin müdafiəsini özündə ehtiva 
edən aşağıdakı 10-a yaxın dövlət proq-
ramının iştirakçısı olmuş və üzərinə 
düşən vəzifələri uğurla yerinə yetirmiş-
dir:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2004-cü il 3 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş «Korrupsiyaya qarşı müba-
rizə üzrə Dövlət Proqramı (2004-2006-cı 
illər);
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2011-ci il 28 iyun tarixli 1578 nömrəli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «2008-2015-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsul-
luğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət 
Proqramı»nın həyata keçirilməsi üzrə Təd-
birlər Planı (2011-2015-ci illər)»;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2011-ci il 16 may tarixli 1504 nömrəli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «2011-2020-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymət-
li kağızlar bazarının inkişafı» Dövlət Proq-
ramı;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Korrupsiyaya 
qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı»;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Açıq Hökumə-
tin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı»;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 27 aprel tarixli 1993 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Açıq hökumə-
tin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı";
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-
cı il 18 noyabr tarixli 2451 nömrəli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırıl-
masına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizəyə dair 2017-2019-cu illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı»;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2020-ci il 27 fevral tarixli 1859 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq hökümə-
tin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin ölkədə kölgə iq-
tisadiyyatına qarşı mübarizənin güclən-
dirilməsi, şəffaflığın artırılması, ictimai 
nəzarətin gücləndirilməsi, korrupsiyaya 
qarşı kəsərli tədbirlərin həyata keçiril-
məsi və yeni dövrün çağırışlarını nəzərə 
alaraq nəzarətin beynəlxalq təcrübə əsa-
sında yenidən qurulması üzrə göstəriş 
və tövsiyələrini rəhbər tutaraq və Azər-
baycan Respublikası Auditorlar Palata-
sının 2019-cu il üzrə iş planının 3.5-ci 
“Kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırıl-
ması istiqamətində kompleks tədbirlər 
sisteminin Yol Xəritəsi çərçivəsində işlə-
nib hazırlanması” bəndinə əsasən 2019-
cu il 15 yanvar tarixində təsdiq edilmiş 
plan-proqramda nəzərdə tutulan təd-
birlərin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Auditorlar Palatasında “Azərbaycan 
Respublikasında Kölgə iqtisadiyyatının 
azaldılmasına dair strateji Yol Xəritəsi” 
hazırlanmış və Azərbaycan Respubli-
kasinin Auditorlar Palatasi Şurasının 
28 dekabr 2019-cu il tarixli 316/1№-li 
qərarı ilə bəyənilmişdir. Həmin yol xə-
ritəsində kölgə iqtisadiyyatının aradan 
qaldırılması, auditor təşkilatlarının və 
sərbəst auditorların fəaliyyətində şəf-
faflıq, korrupsiyaya qarşı mübarizə və 
hesabatlılıq tələblərinin gücləndirilməsi 
ilə bağlı təkliflər təqdim edilmişdir.
Təkliflər Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2020-ci il 27 fevral tarixli 1859 
nömrəli Sərəncamının 2.2-ci bəndinin 
tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
Azərbaycan Respublikasının Korrupsi-
yaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası-
na təqdim edilmişdir.
Ölkə auditorları üçün çox əlamətdar 
olan Auditorlar Palatasının 25 illik yu-
bileyi ilə əlaqədar Azərbaycan auditinin 
25 ildə keçdiyi inkişaf yolu, Auditorlar 
Palatasının fəaliyyətə başlaması və bu-
nun əsasında ölkədə audit sisteminin 
formalaşıb inkişaf etməsi ulu öndər 
Heydər Əliyevin demokratik dünya 
meyarlarına sədaqətinin, bazar iqtisa-
di infrastrukturları sistemində auditə 
verdiyi dəyər və əhəmiyyətin parlaq 
təzahürüdür. 1990-cı illərin sonların-
da qəbul edilmiş digər bir sıra fərman 
və sərəncamlarda da auditin inkişafı 
dövlət quruculuğunun əsas istiqamət-
lərindən biri kimi dəyərləndirilmiş və 
milli auditin qarşısında yeni vəzifələr 
qoyulmuşdur. Məhz həmin vəzifələrin 
həllinə nail olmaq üçün 1998-1999-cu 
illərdə Azərbaycanda auditin ilk inki-
şaf konsepsiyası işlənib hazırlanmış, 
bazar iqtisadiyyatının bu mühüm inf-
rastruktur sahəsinin inkişaf prioritetləri 
müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycanda 
müstəqil auditin təşəkkülü dövrü də 
həmin illərə təsadüf edir.
2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə 
iqtisadi islahatların uğurla həyata ke-
çirilməsində, azad sahibkarlıq fəaliyyə-
tinin formalaşmasında və inkişafında 
mühüm rol oynayan, maliyyə nəzarəti-
nin bütün dünyada geniş yayılmış sivil 
forması və mühüm bazar infrastruktu-
ru olan auditor fəaliyyətinin təşkili və 
təşəkkülü “Auditor xidməti haqqında” 
Qanuna uyğun olaraq həyata keçirilir.
Auditorlar Palatasının intensiv fəaliyyə-
ti sayəsində Azərbaycanda milli audit 
sistemi bərqərar olmuş, auditor xidmət-
lərinin həcmi, əhatə dairəsi əhəmiyyətli 
dərəcədə genişlənmiş, şəffaflığın artırıl-
masında, korrupsiyaya qarşı mübarizə-
də, kölgə iqtisadiyyatının aradan qal-
dırılmasında, maliyyə hesabatlılığının 
təkmilləşdirilməsində, bütövlükdə ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafında auditin rolu 
xeyli artmış və Auditorlar Palatasının 
beynəlxalq əlaqələri genişlənmişdir. 
Bunlar, eyni zamanda ölkə prezidenti-
nin müstəqil auditor xidməti qarşısında 
qoyduğu beynəlxalq audit standartları-
nın və praktikasının ölkəmizdə tətbiqi 
kimi mühüm vəzifələrin icrası sayəsin-
də mümkün olmuşdur. 
Prezident İlham Əliyev auditi belə 
dəyərləndirmişdir:

(davamı 5-ci səhifədə)

Qəşəm BAYRAMOV, Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri 
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Hələ sovetlər dönəmində Azərbay-
can kənd təsərrüfatının inkişaf səviy-
yəsinə görə digər ittifaq respublika-
larından öndə dayanırdı. Bu yüksəliş 
və inkişaf dinamikası keçən əsrin 70-
ci illərindən Azərbaycana rəhbərlik 
edən ulu öndər Heydər Əliyevin adı 
ilə bağlıdır. H.Əliyevə qədər bütün 
sahələrdə, o cümlədən kənd təsərrü-
fatında gerilik hökm sürürdü. Möv-
cud problemlərin həlli üçün köklü 
tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var 
idi. Bu problemlərin kökünü və on-
ların aradan qaldırılması yollarını 
dərindən bilən H.Əliyev mərkəzin 
razılığını alaraq genişmiqyaslı işlə-
rin görülməsinə başladı. Yeni əkin 
sahələrinin istifadəyə verilməsi, 
torpaq fondunun yaxşılaşdırılma-
sı, suvarma sistemlərinin yenidən 
qurulması, aqrotexniki qulluq sə-
viyyəsinin yüksəldilməsi və aqrar 
bölmənin intensiv inkişaf yoluna 
çıxarılmasına təminat yaratdı. Mu-
ğan zonasında yeni kollektorun tikil-
məsi, qərb zonasında 60 min hektarı 
suvarma suyu ilə təmin edən Ağsta-
fa çay dəryasının inşası, Arazboyu 
ərazilərdə dəryaçaların tikilib istifa-
dəyə verilməsi, Lənkəranda Xanbu-
lançay su təsərrüfatı kompleksinin 
inşası uğurla başa çatdırıldı. Ümumi 
uzunluğu 40 kilometrə çatan kanal-
lar vasitəsilə Lənkəran və Abşeron 
rayonlarının torpaqlarının suvarma 
ilə bağlı problemləri aradan qaldırıl-
dı. O vaxtlar Xanbulançay dəryaçası 
22 min hektar - 1975-ci ildəkindən 
təqribən 5 dəfə çox münbit torpaqları 
suvarmağa, Lənkəranda farş tərəvəz 
istehsalını qısa müddət ərzində 250 
min tona çatdırmağa, çay və subtro-
pik bitkilər əkinini əhəmiyyətli dərə-
cədə genişləndirməyə imkan verdi. 
1976-cı ildə isə Tərtər, Bərdə və Go-
ranboy rayonlarının əkin sahələrinin 
suvarılmasının yaxşılaşdırılmasını 
təmin edən Tərtərçay enerji və su 
təsərrüfatı kompleksi istifadəyə ve-
rildi. 1971-1980-ci illər ərzində Azər-
baycanda olan dəryaçaların ümumi 
su tutumu 20 milyard kubmetrə, su-
varma şəbəkəsinin uzunluğu 50 min 
kilometrə, kollektor-drenaj şəbəkə-
sinin uzunluğu 18 min kilometrə, 
nasos stansiyalarının sayı 700-ə çat-
dırıldı. İrriqasiya və meliorasiya təd-
birləri Kür-Araz ovalığından başqa, 

dağətəyi və dağlıq bölgələrdə də hə-
yata keçirildi. 
1976-1980-ci illər ərzində Quba, İsma-
yıllı, Zəngilan rayonlarında, Nax çıvan 
Muxtar Respublikasında, keç miş Dağ-
lıq Qarabağ Muxtar Vilayətin də bö-
yük həcmdə meliorasiya işləri görül-
dü. Eyni zamanda, bir sıra bölgələrdə 
iri hidrotexniki qurğular tikildi, 83 
min hektar yeni suvarılan torpaqlar 
əkin dövriyyəsinə verildi. Bundan 
başqa, 452 min hektar otlaq ərazisinə 
su çıxarıldı, 700 min hektar sahədə 
suvarma şəbəkəsi yenidən quruldu. 
1970-ci ildə Heydər Əliyevin təşəb-
büsü ilə Sov.İKP MK və SSRİ Nazir-
lər Sovetinin “Azərbaycan SSR-də 
kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək 
tədbirləri haqqında” qərarı qəbul et-
məsi o dövr üçün çox böyük hadisə 
idi. Bu, Heydər Əliyevin böyük nü-
fuzu sayəsində mümkün olmuşdur. 
Sözügedən qərarın icrası nəticəsin-
də respublikamızda kənd təsərrüfatı 
mallarının istehsalı sahəsində yüksək 
göstəricilər əldə edildi. 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi-
nin ilk illərində ərzaq malları isteh-
sal və emal edən təsərrüfat sahələri, 
demək olar ki, dağıdılmışdı, zavod 
və fabriklər bağlanmışdı. Artıq Azər-
baycan kənd təsərrüfatı məhsulları 
ixrac edən ölkədən həmin malların 
idxalçısına çevrilmişdi. Vəziyyət o 
yerə gəlib çatmışdı ki, bir çox əsas 
ərzaq malları üzrə istehsal 3 dəfə 
aşağı düşmüşdü. Yalnız ulu öndər 

Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiy-
yətə qayıdışından sonra bu sahədə 
ciddi addımlar atılmağa başlandı və 
bunun nəticəsində aqrar bölmədə 
nəzərəçarpacaq irəliləyişlər baş ver-
di. Özəlləşmə prosesinə start verildi, 
torpaqların təsərrüfat subyektlərinə 
paylanılmasına başlandı, azad sahib-
karlığın inkişafına dəstək verildi. 
Ümummilli liderin 10 il ərzində hə-
yata keçirdiyi aqrar islahatlar öz nə-
ticəsini verdi, idxaldan asılılıq azal-
dıldı, ixrac potensialı yaradıldı. Ulu 
öndərin dövlətçilik modelini uğurla 
davam etdirən cənab Prezident İl-
ham Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən 18 
ildə iqtisadiyyatın bütün sahələrin-
də, o cümlədən aqrar sektorda ciddi 
uğurlar qazanılıb. Onun imzaladığı 
layihələrin sosial-iqtisadi inkişafına 
dair 4 Dövlət Proqramının yüksək 
səviyyədə icrası nəticəsində ölkəmi-
zin bölgələrində sıçrayışlı inkişaf baş 
verdi, hər bir yaşayış məntəqəsinin 
siması, əhalinin həyat səviyyəsi kök-
lü şəkildə dəyişdi. Bir-birinin ardınca 
prezident tərəfindən imzalanan qə-
rar və sərəncamlar, kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı və emalına 
dair 2016-cı il 16 dekabr tarixli prezi-
dent fərmanı ilə təsdiq edilən “Strate-
ji yol xəritəsi” qeyri-neft sektorunun 
strukturunda aqrar bölməni üstün 
mövqeyə gətirib çıxardı. 
Nəzarət sistemini təkmilləşdirmək, 
şəffaflığı artırmaq, “Strateji yol xə-
ritəsi”ndə nəzərdə tutulan digər zə-

ruri tədbirlərin həyata keçirilməsini 
təmin etmək üçün dövlət başçısının 
2017-ci il 10 fevral tarixli fərmanı ilə 
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ya-
radıldı. Aqrar sahədə həyata keçi-
rilən islahatlar və görülən tədbirlər 
haqqında danışarkən lizinq fəaliy-
yətinin genişləndirilməsini də qeyd 
etmək lazımdır. Texnika və damazlıq 
heyvanlara tətbiq edilən güzəştlər 
bütün özəl təsərrüfatlara aid edilib 
və bu məqsədlə bütün bölgələrdə aq-
rar inkişaf mərkəzləri yaradılıb. “Bir 
pəncərə” prinsipinə uyğun olaraq hə-
min mərkəzlər tərəfindən 60-a yaxın 
xidmətin göstərilməsinə başlanılıb. 
Respublikada ilk dəfə olaraq aqrar 
sığortanın genişmiqyaslı tətbiqi üçün 
hüquqi baza formalaşıb. Milli Məclis 
tərəfindən “Aqrar sığorta haqqında” 
Qanun qəbul olunub. Nazirlər Kabi-
neti Aqrar Sığorta Fondunun Nizam-
naməsi və “Aqrar sığorta predmeti”-
nin tərkibini təsdiqləyib. Bununla da 
Azərbaycanda aqrar sığorta mexa-
nizminin Türkiyənin TARSİM mo-
deli əsasında qurulmasına başlanı-
lıb. Azərbaycanda həyatda keçirilən 
bütün bu tədbirlər nəticəsində kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsal 
həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artıb ki, 
bu da ölkə əhalisinin ərzaq və qidaya 
olan tələbatının əsas hissəsinin yer-
li məhsullar hesabına ödənilməsinə 
imkan yaradıb. Ərzaq təhlükəsizliyi 
hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsi 
kompleksində daha da aktuallaşıb. 

Qlobal aclıq təhlükəsi “Böyük yed-
dilik” ölkələrinin də diqqətindən kə-
narda qalmayıb. Həmin dövlətlərin 
iqtisadi inkişaf nazirləri qlobal ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin olunması 
üçün alyans yaratmaq barədə razılı-
ğa gəliblər. Artıq əksər ölkələrə buğ-
da ixracı dayandırılıb.
Azərbaycanda rəsmi statistikaya 
görə, illik buğda tələbatı 3,5 milyon 
tona qədərdir. Bunun da 40 faizi, 
yəni 1 milyon tondan çoxu idxal he-
sabına ödənilir. Ölkəmizdə buğda 
ehtiyatlarının artırılması mühüm və-
zifə kimi qarşıya qoyulub. Təkcə cari 
ilin yanvar ayında buğda idxalında 4 
dəfə artım qeydə alınıb. İdxala qoyu-
lan qadağalar Azərbaycanın buğda 
idxalına da təsirsiz ötüşməyib. Cari 
ilin 4 ayında Azərbaycana 105 mil-
yon 270 ton dollar dəyərində 308 min 
42 ton buğda idxal olunub. Keçən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə buğ-
da idxalının həcmi 16,7 faiz azalıb. 
Bir ton buğdanın idxal qiyməti ötən 
ilin 4 ayında 254,5 dollar idisə, cari 
ilin müvafiq dövrü üçün 341,7 dollar 
təşkil edib. Yəni, idxal olunan buğ-
danın qiyməti 34,2 faiz artıb. Dünya 
bazarında qeyri-müəyyənlik davam 
etməkdədir. Bu vəziyyətdə ən opti-
mal yol yerli təhlil hesabına idxaldan 
asılılığı artırmaqdır. Ötən il respub-
likamızda 600 min hektara yaxın 
buğda əkini aparılıb. Bu, ümumi 
əkinin 38 faizi deməkdir. Ölkədə il-
lik buğda istehsalı 2 milyon dollar 
civarındadır. Lakin işğaldan azad 
edilmiş ərazilər əkin dövriyyəsinə 
cəlb olunduqca idxaldan asılılı-
ğı xeyli dərəcədə azaltmaq imkanı 
əldə edəcəyik. Xüsusi olaraq qeyd 
etmək istərdim ki, Şərqi Zəngəzur və 
Qarabağ iqtisadi rayonlarında möv-
cud olan ərazilərdə taxılçılıqla məh-
suldarlığı hər hektara 40-50 sentnerə 
çatdırmaq mümkündür. Müqayisə 
üçün deyək ki, taxılçılıqda respubli-
ka üzrə orta məhsuldarlıq 30 sentner 
təşkil edir ki, bu da rentabellik baxı-
mından aşağı göstəricidir. Halbu-
ki həmin ərazilərdən digər ənənəvi 
məhsullar istehsal etməklə yüksək 
gəlir götürmək olar. 

Zülfü İLYASOV,
“İqtisadiyyat” qəzetinin 

xüsusi müxbiri

(əvvəli 4-cü səhifədə)
“Bu gün Azərbaycanda audit xidmə-
ti iqtisadiyyatın və regionların inkişafı 
sahəsində geniş miqyaslı proqramların 
həyata keçirilməsi, ölkənin qeyrineft 
sektoruna investisiya axınının gücləndi-
rilməsi, sahibkarlığın inkişafı, əhalinin 
məşğulluğunun yüksəldilməsi, yoxsullu-
ğun azaldılması və xalqın rifah halının 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı iqtisadi si-
yasətin aparılmasında mühüm rol oyna-
yır. İndiki mərhələdə maliyyə intizamına 
ciddi əməl olunması, pul vəsaitlərindən 
səmərəli istifadə edilməsi xüsusi əhəmiy-
yət kəsb edir və bu baxımdan da audit 
həmin vəzifələrin uğurla yerinə yetirilmə-
sində ön sıralarda olmalıdır.”
Ölkə prezidentinin göstərişlərini rəh-
bər tutaraq, audit sahəsində mütərəqqi 
dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və 
ölkəmizdə tətbiqi istiqamətində müva-
fiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticə-
sində Auditorlar Palatasının beynəlxalq 
əlaqələrinin coğrafiyası və əhatə dairəsi 
kifayət qədər genişlənmiş, beynəlxalq 
təşkilatların keçirdiyi tədbirlərdə Azər-
baycan auditorlarının iştirakı intensiv 
xarakter almış və audit sahəsində xari-
ci ölkələrin iş təcrübəsinin öyrənilməsi, 
müvafiq ədəbiyyatın və digər yardımçı 
materialların əldə edilməsi, əməkdaş-
lıq ünsiyyəti imkanlarının çoxalması 
üçün möhkəm zəmin yaradılmışdır. 
Məhz bunun nəticəsidir ki, Auditorlar 

Palatası 40-dan artıq ölkənin audit və 
mühasibatlıq təşkilatları ilə əməkdaş-
lıq sazişləri, niyyət protokolları və me-
morandumlar imzalamış və onlarla sıx 
əməkdaşlıq edir.
Auditorlar Palatası ötən 25 il ərzində audi-
tin təbliği və yayılması istiqamətində bir çox 
işlər görmüş, o cümlədən auditə dair 55 kitab, 
ali məktəblər üçün "Audit" dərs vəsaiti - 2 
nəşr, "Daxili audit" dərs vəsaiti, 43 milli au-
dit standartları, Beynəlxalq Audit Standart-
ları - 3 nəşr, "Audit. Qanunvericilik və nor-
mativ sənədlər toplusu” - 10 cilddə, "Sahəvi 
auditlərin aparılmasına dair proqramlar" - 4 
nəşr hazırlamış, Peşəkar Mühasiblərin Bey-
nəlxalq Etika Məcəlləsi (Beynəlxalq Müstəqil-
lik Standartları ilə birlikdə), “Cinayət yolu 
ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodik 
materiallar toplusu, “Auditor təşkilarlarında 
daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi 
üzrə metodik materiallar toplusu”, “Auditor-
ların Müstəqillik Qaydaları” nəşr etdirmiş, 
"İqtisadiyyat və audit" jurnalını təsis etmiş, 
30-a yaxın Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, 
simpozium, forum keçirmiş, on səkkizi regi-
onlarda olmaqla 120-dək seminar və dəyirmi 
masa təşkil etmiş, qabaqcıl xarici audit təc-
rübəsinin yayılması üçün kompleks tədbirlər 
həyata keçirmişdir. Auditorlar Palatası yaran-
dığı ildən başlayaraq qanunvericiliklə müəy-

yən olunmuş qaydada müvafiq qurumlarla 
birgə dövlətimizin mənafeyinin qorunması 
istiqamətində prinsipial mövqeyə əsaslanan 
fəaliyyətini bu gün də davam etdirmək əz-
mindədir.
Ötən dövr ərzində Palata tərəfindən 
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla 
1999-cu ilin sentyabr ayında “Azərbay-
can Respublikasında audit sisteminin 
islahatı konsepsiyası”, “Azərbaycan 
Respublikasında auditor xidmətinin 
inkişaf konsepsiyası (2012-2020-ci il-
lər)” işlənib hazırlanmış və konsepsi-
yada nəzərdə tutulmuş tədbirlərin ic-
rası yerinə yetirilmişdir. Hazırda isə 
Auditorlar Palatası tərəfindən işlənib 
hazırlanmış “Azərbaycan Respubli-
kasında auditor fəaliyyətinin inkişaf 
konsepsiyasında (2021-2030-cu illər)” 
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasına 
başlanılmış və davam etdirilir. 
Auditorlar Palatasının səyləri nəticəsin-
də ölkədə auditor fəaliyyəti ilə məşğul 
olmaq üçün müraciət edənlərin sayı il-
bəil artır. Hazırda 130 auditor təşkilatı 
və 59 sərbəst auditor bu fəaliyyət ilə 
məşğul olur ki, bunun da nəticəsində 
ötən illərə nisbətən auditor xidmətləri-
nin göstərilməsinə dair yerinə yetirilmiş 
müqavilələrin sayı 25 dəfədən, xidmə-
tin həcmi isə 40 dəfədən çox artmışdır. 
O cümlədən, təkcə 2021-ci ildə 72,0 mil-
yon manat məbləğində 4782 müqavilə 
icra olunmuşdur.

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
diqqət və qayğısı sayəsində Azərbay-
canda milli audit sistemi beynəlxalq 
standartlara uyğun təşəkkül tapmış, 
auditor xidmətlərinin həcmi, əhatə da-
irəsi əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmiş, 
şəffaflığın artırılmasında, korrupsiyaya 
qarşı mübarizədə, bütövlükdə ölkə iq-
tisadiyyatının inkişafında auditin rolu 
xeyli yüksəlmişdir. 
2017-ci il 22 sentyabr tarixində keçirilmiş 
«Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol 
xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq problem-
ləri» mövzusunda beynəlxalq elmi-prak-
tik konfransın iştirakçılarına ünvanlandı-
ğı məktubda Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev bir daha 
müstəqil auditi yüksək dəyərləndirmiş-
dir: “İnkişaf tempinin davam etdirilmə-
sində dövlət idarəetmə sisteminin ən 
mühüm alətlərindən olan hesabatlılıq 
və şəffaflığın gücləndirilməsinin böyük 
əhəmiyyəti vardır. Təsadüfi deyildir ki, 
Azərbaycan iqtisadiyyatının qısa, orta 
və uzunmüddətli inkişaf hədəflərinin 
müəyyənləşdirdiyi “Milli iqtisadiyyat 
və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 
strateji yol xəritələri” sənədində bu 
sahəyə xüsusi diqqət yetirilmiş və çox-
saylı tədbirlər müəyyən edilmişdir.
Ölkəmizdə maliyyə nəzarətinin, o cüm-
lədən müstəqil auditin normativ hüquqi 
bazasının beynəlxalq təcrübə əsasında 
təkmilləşdirilməsi, bütövlükdə maliy-

yə və vergi intizamının möhkəmləndi-
rilməsi maliyyə vəsaitlərindən istifadə 
olunmasında hesabatlılıq və şəffaflığın 
daha da artırılması üçün böyük əhəmiy-
yət kəsb edir”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin 2020-ci il 6 yanvar 
tarixli 1753 nömrəli sərəncamı ilə Audi-
torlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 
doktoru, professor Vahid Novruzovun 
Azərbaycan Respublikasında audi-
tor xidməti sahəsində uzunmüddətli, 
səmərəli fəaliyyətinə görə «Şöhrət» or-
deni, 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 1730 
nömrəli sərəncamı ilə 8 nəfər, 2016-cı 
il 4 aprel tarixli 1934 nömrəli sərənca-
mı ilə 13 nəfər, 2021-ci il 15 aprel tarix-
li 2578 nömrəli sərəncamı ilə 11 nəfər 
Auditorlar Palatasının əməkdaşları və 
üzvlərinin Azərbaycanda auditor fəa-
liyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə 
«Tərəqqi» medalı ilə təltif edilməsi ölkə 
prezidentinin müstəqil auditə verdiyi 
yüksək dəyərin bariz nümunəsidir.
Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanlardan 
belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbay-
can iqtisadiyyatının inkişafında, dövlə-
tin, sahibkarların və mülkiyyətçilərin 
hüquqlarının müdafiəsində müstəqil 
(kənar) audit çox mühüm rol oynayır.
Azərbaycan Respublikasının Auditor-
lar Palatası gələcəkdə də ölkəmizdə 
müstəqil auditi intensiv surətdə inkişaf 
etdirmək əzmindədir.
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Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Menecment kafedrasının kollektivi kafedranın 
əməkdaşı Asif Həsənova qardaşı

AYDIN HƏSƏNOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun kollektivi AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun şöbə 
müdiri  Əlövsət Əliyevə həyat yoldaşı

 TƏRGÜL XANIMIN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və “İqtisadiyyat” qəzetinin kollektivi Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin əməkdaşı Asif Həsənova qardaşı 

AYDIN HƏSƏNOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

30 iyun - 6 iyul 2022-ci il

Azərpoçt-un Bakı və Abşeron 
məntəqələrində təqdim edilən 
Azercell xidmətləri yaxın 
gələcəkdə bütün şöbələrdə 
mümkün olacaq.  
“Bağlantını asanlaşdırır, hə-
yatı daha dolğun edirik” stra-
teji məqsədinə sadiq qalan 
ölkənin lider mobil operatoru 
“Azercell Telekom” abunəçilə-
ri üçün rahat bağlantını təmin 
etmək məqsədilə mobil opera-
torlar arasında ilk dəfə olaraq 
“Azərpoçt” Məhdud Məsuliy-
yətli Cəmiyyət ilə yeni format-
da əməkdaşlığa başlayır. Belə 
ki, hazırda Bakı və Abşeron 
üzrə “Azərpoçt” məntəqələ-
rində Azercell-in ödəmə kart-
ları və digər xidmətlərinin 
göstərilməsi artıq təmin olu-
nub. Xidmətlərin gələcəkdə 

bütün ölkəni əhatə etməsi 
nəzərdə tutulur.  Qeyd edək 
ki, həmin məntəqələrdə xü-
susi təlim keçmiş “Azərpoçt” 
əməkdaşları abunəçilərin 
Azercell xidmətləri ilə bağlı 
suallarını cavablandıracaq, bir 
çox müştəri əməliyyatlarını 
həyata keçirə biləcəklər. 
Paytaxt və bölgələr boyu 
fəaliyyət göstərən Azercell 
Müştəri Xidmətləri Mərkəz-
ləri, Azercell Eksklüziv ofis-
ləri və Azercell-in rəsmi diler 
məntəqələrində abunəçilər 

üçün mümkün olan xid-
mət çeşidləri yaxın zamanda 
Azərpoçt məntəqələri vasitə-
silə də vətəndaşlara təqdim 
ediləcək.   
Xatırladaq ki, “Azərpoçt” 
Məhdud Məsuliyyətli Cə-
miyyəti əhaliyə ənənəvi poçt 
xidmətləri, bank, sığorta və s. 
kimi qeyri-ənənəvi xidmətlər, 
elektron ödənişlər, depozitlər 
və s. kimi maliyyə xidmətlə-
ri, eləcə də elektron hökumət 
və biznes xidmətlərini təqdim 
edir. Ölkəmizin ən qədim ra-
bitə qurumu olan Azərpoçt 
ilə ölkənin aparıcı mobil ra-
bitə operatoru “Azercell Te-
lekom”un əməkdaşlığı hər 
iki təşkilat üçün əhaliyə daha 
rahat və keyfiyyətli xidmət 
göstərməyə imkan yaradacaq.

Lider mobil operator Sərbəst 50 və Sərbəst 75 
tarif paketlərinin fakturalı xətt istifadəçilərinə 
rouminq üçün internet trafik hədiyyə edir!
Azercell mobil telekom bazarında bir çox üs-
tünlükləri ilə seçilən Sərbəst paketlərinin is-
tifadəçilərinə indi daha çox imkanlar təqdim 
edir. Artıq Sərbəst-i seçən abunəçilər sərfəli və 
rahat ünsiyyətdən yalnız Azərbaycanda de-
yil, ölkə hüdudlarından kənarda da yararlana 
biləcəklər.  İyun ayının 20-dən sentyabr ayının 
15-dək Sərbəst 50 və Sərbəst 75-in fakturalı 
xətt abunəçiləri ölkədaxili dəqiqə və internetlə 
yanaşı, rouminq üçün internet trafik də əldə 
edəcəklər.
Belə ki, yay ayları boyunca Sərbəst 50 tarif pa-
keti çərçivəsində fakturalı xətt istifadəçilərinə 
ayda 50 AZN-ə  25GB internet, 2500 ölkədaxi-
li dəqiqə, Facebook Messenger və WhatsApp 
tətbiqlərində pulsuz yazışma imkanından 
əlavə, həmçinin 1 GB həcmində rouminq inter-
net paketi də veriləcək. Sərbəst 75 tarif paketi-
nin abunəçiləri isə ayda 75 AZN ödəməklə 60 
GB internet, 4000 ölkədaxili dəqiqə, Facebook 
Messenger və WhatsApp tətbiqlərində pulsuz 
yazışma imkanı ilə yanaşı, 2GB həcmində rou-

minq internet paketi də əldə edəcəklər. (ətraflı 
məlumat üçün: https://www.azercell.com/az/
personal/plans-and-services/mobile-tariffs/
postpaid.html)
Sərbəst tarifləri çərçivəsində təqdim edilən 
əlavə internet trafik Azercell-in rouminq in-
ternet paketləri qüvvədə olan bütün ölkələrdə 
etibarlıdır. Odur ki, Sərbəst abunəçiləri bo-
nuslarından dünyanın ən çox ziyarət edilən 62 
ölkəsində fəaliyyət göstərən 105-dən çox ope-
ratorun şəbəkəsində yararlana biləcəklər.

1982ci il sentyabrın 1i sevinc 
və həyəcanlı günlərimizdən 
biri olub. Həmin gün hamımız 
birinci sinfə ilk qədəmlərimizi 
qoyurduq. 125 saylı tam orta 
məktəb bizi böyük sevgi ilə 
qarşıladı.

Məktəb bizə dostluq etmə-
yi, vətəni sevməyi, qorumağı 
öyrətdi. Hərəmiz bir sahəyə 
yiyələndik. Çox şükür, hər bi-
rimiz işini bilən, həyatda yeri-
ni tutan insanlar olduq. Bu 10 

il həyatımızın ən qayğısız illə-
ri oldu.
1982-ci ilin sentyabrında Ia 
sinfinə 36 uşaq daxil oldu. 
Aynur, Təhminə, Laləndə, 
Fatma, İradə, Vüsalə, Xa-

nım, Reyhanə, Samirə, Sə-
kinəxanım, Mahirə, Dürdanə, 
Kəmalə, Zibeydə, Sevinc, 
Rəhimə, Ceyhun, Rövşən, 
Vüqar, Elçin, Pərviz, Elxan, 
Dilavər, Elşən, Telman, Rüfət, 
Xalid, Əli, Azər, Rizvan, Xə-
yal, Elçin. 
Hamısı da Vətəninə, xalqına 
layiq insanlardır. Aralarında 
müəllimlər, həkimlər, tibb ba-
cıları, polis işçiləri, hərbçilər, iş 
adamları və başqa sahələrdə ça-
lışanlar var. Hər biri bir ailə baş-
çısı, həyat yoldaşı, ata, anadır... 
Bu yay günlərinin birində doğ-
ma məktəbimizə yenidən gəl-
dik. Bu dəfə şagird kimi yox, 
məzun kimi. 

Çox təəssüf hissi ilə bu gün bi-
zimlə bir yerdə olmayan, bu il-
lər ərzində itirdiyimiz dostları 
- Ağaşərifi, Lütviyyəni, Aftan-
dili də yad etdik. Allah bütün 
dünyasını dəyişən müəllimlə-

rimizə və sinif yoldaşlarımıza 
rəhmət etsin. Uşaqlıq illəri-
mizi, sevimli mü əl lim lərimizi 
xatırladıq. Çox gözəl, qayğısız 
bir gün yaşa dıq. Uşaqlıq illə-
rimiz gözümüzün önündə bir 
kino lenti kimi gəlib keçdi. Bu 

görüşdə bizim üzümüzə mək-
təbin qapılarını açan məktə-
bin direktoru Zeynəb xanıma 
təşəkkür edirik. Yenə Züleyxa 
müəllimənin ətrafına toplaş-
dıq. 

Onu da qeyd etdim ki, 30 il-
dən sonrakı görüşümüzdə 
bizə dərs deyən müəllimlər 
də iştirak etdi. Sinif rəhbəri-
miz Axundova Elmira müəl-
limənin görüşünə isə hamı-
lıqla getdik. Müəllim üçün 
bundan gözəl hədiyyə ola 
bilməz. 
Tədbir boyu bizim sevincimizə 
qoşulan, məktəbin direkto-
ru Əliyeva Zeynəb xanıma və 
dərs hissə müdiri İbrahimova 
Zabitə müəlliməyə təşəkkür 
edirik. Var olun. Neçə-neçə 
məzunlar məktəbimizin qo-
naqları olsun inşallah. 
Uğurların bol olsun, sevimli 
məktəb! Məktəbin qapılarını 
üzümüzə açan məktəb rəhbər-
liyinə və müəllimlərimizə sağ 
ol deyirik!

Vüsalə Babayeva, 
Ə.Əliyev adına 125 nömrəli 
tam orta məktəbin məzunu

PAŞA Bank iyun ayının 28i keçirilən mətbuat kon-
fransında 2021ci ilə dair fəaliyyətinin yekunlarını 
və törəmə bankları olan “PASHA Bank Georgia” 
SC və “PAŞA Yatırım Bankası” A.Ş.nin maliyyə 
nəticələrini açıqlayıb. Tədbirdə spiker qismində 
Bankın İdarə Heyətinin Sədri və Baş İcraçı Direk-
tor Cavid Quliyev, İdarə Heyətinin üzvü və Baş 
Maliyyə İnzibatçısı Bəhruz Nağıyev çıxış etdilər.
PAŞA Bank, 2021-ci ildə də Azərbaycanın maliyyə 
sektorunda öz mövqeyini qorumağa və fəaliyyətini 
daha da genişləndirməyə davam edib.
PAŞA Bank, 577,438 min manat dəyərində olan 
ümumi kapital həcmi ilə ölkənin ən böyük kom-
mersiya bankı mövqeyini qoruyub saxlayıb (2020: 
591,935 min manat). İl sonu etibarilə PAŞA Bankın 
cəmi aktivləri 7,008,183 min manat təşkil edib. Bu 
göstərici ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 
13% artıb (2020: 6,111,711 min manat).
31 dekabr 2021-ci il tarixinə Bankın aktivlərinin 
açıqlaması aşağıdakı kimidir:
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri - 19%
Müştərilərə verilmiş kreditlər - 43%
Kredit Təşkilatlarına verilmiş kreditlər - 9%
Qiymətli kağızlar portfeli - 27%
Digər cari və uzunmüddətli aktivlər - 2%
PAŞA Bank 2021-ci ildə ümumi kredit portfe-
lini 16% artıraraq 3,123,469 min manata (2020: 
2,682,856 min manat) çatdırıb və kreditləşmədə 
ciddi artım əldə edib. Portfel üzrə effektiv ehtiyat 
dərəcəsi 3.1% (2020: 2,8%) təşkil edib. Qeyd olunan 
dövr ərzində davamlı şəkildə müştərilərə xidmət 
göstərən Bank, son illər ərzində inkişaf etdirdiyi 
biznes əlaqələrindən bəhrələnir. Bunun nəticəsi 
olaraq, PAŞA Bankın müştəri depoziti bazası 2021-
ci ildə 5,181,851 min manata (2020: 4,091,379 min 

AZN) çatıb.
Müştəri depozitləri əsasən tələbli və müddətli he-
sablarda müvafiq olaraq 70% və 30 % nisbətində 
cəmlənib (2020: 66% and 34%). Bank, 2021-ci maliy-
yə ili üçün 102,317 min manat xalis mənfəət (2020: 
79,843 min manat) qazandığını elan edib. Eyni dövr 
üçün toplam əməliyyat gəlirləri 312,366 min manat 
təşkil edib ki, bu göstərici keçən ilin müvafiq döv-
rü ilə müqayisədə 16% çoxdur (2020: 269,483 min 
manat). Bankın faiz gəlirləri 315,175 min manata, 
qeyri-faiz gəlirləri 75,237 min manata çatıb. Nəticə-
də qeyri-faiz gəlirinin ümumi əməliyyat gəlirlərinə 
nisbəti 24% təşkil edib.
Beynəlxalq maliyyə institutları ilə əhatəli danışıq-
lar sayəsində geniş miqyaslı maliyyə alətlərindən 
istifadə imkanı əldə edən PAŞA Bank, korporativ 
müştərilərinə daha çox ticari maliyyə xidmətləri 
göstərməyə nail olub. Bank, həmçinin “Standard 
& Poor's” Qlobal Reytinq agentliyindən kredit 
reytinqi aldıqdan sonra müştərilərin maliyyələş-
dirilməsi üçün daha yaxşı şərtlər əldə edib. Bank, 
institusional səviyyədə müştərilərlə münasibətdə 
məhsuldarlığı artıraraq vaxtında peşəkar xidmət-
lər göstərmək üçün müxtəlif seminarlar və təlimlər 
keçirib.
2021-ci ildə sənədləşmə əməliyyatları balansı (ma-
liyyələşdirmə sonrası daxil olmaqla) 340,472 min 
manat (2020: 331,549 min manat) təşkil edib. PAŞA 
Bank 2021-ci ildə sərmayə yetərlilik nisbətinin AR-
MB-nin kapital qoyuluşları üzrə tələbinə uyğun 
olaraq 13.4% təşkil etdiyini açıqlayıb (2020: 15.5%). 
Bank, “Basel II” və “Basel III” dövrünü bitirdikdən 
sonra kapitalını dividendlər vasitəsilə səhmdarla-
ra qaytararkən tələb olunan kapital səviyyələrinə 
diqqət yetirməyə davam edir. Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvesti-

siyaların Təşviqi Agentliyi – AZPROMO və Al-
maniyanın “NRW Global Business” şirkətinin 
nümayəndələri arasında görüş keçirilib.
AZPROMO-dan bildirilib ki, görüşdə ölkəmizin 
investisiya mühiti və mövcud layihələr barədə 
məlumat verilib, “NRW Global Business” şirkəti-
nin Azərbaycan məhsullarının Almaniyada daha 
çox tanıdılması istiqamətində işlərin aparılması 
imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.


