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Bizim gözəl iqlimimiz, təbiətimiz, torpağımız var əlverişli coğrafi vəziyyətimiz, 
zəngin təbii ehtiyatlarımız, gözəl, istedadlı insanlarımız var Bunlar olan halda, 
biz mütləq və miitləq Azərbaycanı müasir, zəngin, qüdrətli dövlətə çevirməliyik və 
çevirəcəvik.

Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı bölgələrin inkişafından asılıdır. Məhz bıııuı görə 
də biz bölgələrə yeni infrastruktur gətirməyə çalışırıq. Yaradılan müəssisələr, 
fabriklər, zavodlar bölgələrin inkişafına xidmət edir. Mənim məqsədim ondan 
ibarətdir ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi inkişaf etsin və dünyadakı ən yüksək 
səviyyə, ən yüksək standartlar Azərbaycanın hər bir yerində tətbiq olunsun, 
bölgələrdə, rayonlarda dünya standartlarına cavab verən infrastruktur obyektləri, 
idman qurğuları, tibb ocaqları, məktəblər, zavodlar, fabriklər istifadəyə verilsin.

Əminəm ki, Azərbaycan bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəkdir. Bizim 
qarşımızda üfüqlər açıqdır, Azərbaycanın gələcəyi açıqdır, aydındır və biz bıı 
gələcəyə doğru gedirik. Biz düz yolla gedirik - bu yol inkişaf yoludur.

IIhanı Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti



“Azərbaycanın regionları. Yeni inkişaf dövrü” 3 cildliyi Azərbaycan Respublikası 
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və 
bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata keçirilən proqramların - Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 
(2004-2008-ci illər)” və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 aprel 
tarixli 80 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 
2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın, eləcə də regionların 
sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı dövlət başçısı tərəfindən qəbul 
edilmiş bir sıra digər qərarların icrası sahəsində görülən işləri əks etdirir.



Oxucuya

Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Heydər Əliyev tərəfindən miiəyyən edilmiş sosial-iqtisadi 
inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində ölkənin möhkəm iqtisadi təməli yaradılmış, 
iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində ciddi uğurlar qazanılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi 
inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” 2003-cü il 24 noyabr tarixli Fərmanının davamı olaraq 2004- 
cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “2004-2008-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında 
regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” Azərbaycanın hərtərəfli, dayanıqlı və davamlı 
inkişafına yol açmışdır.

Regionlardakı mövcud əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etmək, 
iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafını və aqrar sektorda islahatları sürətləndirmək, əhalinin 
məşğulluğunu artırmaq, yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq, infrastrukturu yeniləşdirmək, əlverişli investisiya 
şəraiti, müasir müəssisələr, yeni iş yerləri yaratmaq istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi 
vəzifəsini irəli sürən Dövlət Proqramı iimümmilli lider Heydər Əliyevin neft strategiyasının hədəflərini - 
neft gəlirlərindən səmərəli şəkildə istifadə olunmaqla ölkənin uzunmüddətli və hərtərəfli inkişaf 
konsepsiyasını reallaşdırmışdır.

Dövlət Proqramı ölkənin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoymuş, regionların inkişafım dövlət 
siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri səviyyəsinə qaldırmışdır. Böyük uzaqgörənliklə 
müəyyənləşdirilmiş bu strategiyanın düzgünlüyü ötən müddətdə öz bariz təsdiqini tapmış, regionların siması 
köklü şəkildə dəyişmiş, əhalinin paytaxta və digər iri şəhərlərə axını səngiyərək əks proses başlanmış, re
gionlarda işləməyə və yaşamağa üstünlük verənlərin sayı artmışdır. Bu gün hər bir ailə, hər bir vətəndaş 
Dövlət Proqramının real nəticələrini öz gündəlik həyatında hiss etməkdədir.

Proqramın uğurlu icrasını və beş ildə bütün sahələrdə əldə olunmuş nailiyyətləri real qiymətləndirən 
Prezident ilham Əliyev tərəfindən 2009-cu il 14 aprel tarixli 80 nömrəli Fərman ilə “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. 
Qlobal iqtisadi böhran vəziyyətinə baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, bölgələrin infra
struktur və kommunal xidmətlərlə təminat səviyyəsinin və xalqın rifahının daha da yüksəldilməsi yeni 
proqramın əsas hədəfləri kimi müəyyən edilmişdir.

Bu hədəflərə çatmaq üçün makroiqtisadi sabitliyin qorunması, dinamik inkişafın davam etdirilməsi, in
vestisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi, 
sahibkarlığa dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi, ixrac yönümlü məhsul istehsalının artırılması başlıca vəzifə 
kimi irəli sürülmüşdür.

Dövlət Proqramlarının icrası nəticəsində ölkədə makroiqtisadi sabitliyin davam etdirilməsi, iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi, tarazlı regional və davamlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, əhalinin həyat 
səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm uğurlar əldə edilmişdir.

İki proqramın icrası nəticəsində ümumi daxili məhsul 3,4 dəfə, qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə, kənd 
təsərrüfatı istehsalı 1,5 dəfə artmışdır. İnvestisiyalar 6,5 dəfə, əhalinin gəlirləri 6,5 dəfə artmış, ölkədə 1 
milyon 240 min yeni iş yeri yaradıılmışdır ki, bunun da 71 faizi, yəni 882 mini regionların payına düşür.

Bütövlükdə 2004-2013-cü illərdə ölkənin bütün regionları üzrə 55 615 yeni müəssisə açılmışdır. Yeni 
iş yerlərinin və yeni müəssisələrin yaradılması hesabına yoxsulluğun səviyyəsi 2003-cü ildəki 49 faizdən 
2008-ci ildə 13,2 fauzə, 2013-ci ildə isə 5,3 faizə enmişdir.

Ötən 10 ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına 19 mindən çox sahibkarın ümumi 
dəyəri 2 milyard manat olan layihələrinin maliyyələşməsinə 1,2 milyard manat güzəştli kredit verilmiş və 
bu layihələr hesabına 110 minədək yeni iş yeri yaradılmışdır. Kreditlərin 78 faizi, açılan iş yerlərinin isə 81 
faizi regionların payına düşür.

Böyük potensiala malik olan və regionların iqtisadiyyatının əsasım təşkil edən aqrar sektorun inkişafının 
dəstəklənməsi siyasəti, o cümlədən bu sahənin vergilərdən azad olunması, fermerlərə subsidiyaların 
verilməsi, “Aqrolizinq” xətti ilə onların güzəştli şərtlərlə kənd təsərrüfatı texnikası, avadanlıqlar, toxum, 
gübrə və cins mal-qara ilə təmin edilməsi, dövlətin dəstəyi ilə regionlarda aqroservislərin və logistik 
mərkəzlərin yaradılması ölkə iqtisadiyyatının inkişafının mühüm istiqamətlərindəndir.
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Həyata keçirilən aqrar siyasəti və ərzaq təhlükəsizliyi proqramı nəticəsində bu gün regionlarda iri 
quşçuluq, heyvandarlıq, taxılçılıq, üzümçülük təsərrüfatları, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, 
tədarükü, saxlanması, emalı və satışı kompleksləri yaradılmış, bir sıra ərzaq məhsulları üzrə daxili istehsal 
artmışdır.

Bütövlükdə 2004-2013-cü illərdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının ümumi həcmi 3,3 dəfə artmış, 
o cümlədən bitkiçilik məhsulları istehsalı 3 dəfə artaraq 2 milyard 627 milyon manata çatmış, heyvandarlıq 
məhsulları istehsalı isə 3,8 dəfə artaraq 2 milyard 617 milyon manata yüksəlmiş və ümumi kənd təsərrüfatı 
məhsulunun strukturunda 49,5 faiz təşkil etmişdir.

Son 10 ildə inşa edilmiş və ya əsaslı təmir olunmuş yüzlərlə su anbarları, hidroqovşaqlar, kanallar, 
drenaj şəbəkələri, subartezian quyuları aqrar sektorun, sahibkarlığın inkişafını sürətləndirmiş, yeni 
torpaqların dövriyyəyə cəlb edilməsinə, içməli su və enerji təchizatının daha da yaxşılaşdırılmasına imkan 
yaratmışdır.

Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək, ölkədə innovativ və yüksək texnologiyalar 
əsasında rəqabət qabiliyyətli sənaye istehsalının inkişafı üçün münbit şərait yaratmaq, müasir 
texnologiyalara əsaslanan sənaye müəssisələrini təşkil etmək, bu sahədə sahibkarlığı dəstəkləmək və 
əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğunu artırmaq məqsədi ilə ölkə başçısının müvafiq qərarları ilə 
Sumqayıt Texnologiyalar Parkı, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı yaradılmışdır və hazırda digər iri sənaye 
mərkəzlərinin təşkili işi həyata keçirilir.

Son 10 il ərzində regionlarda 500-dən çox iri sənaye müəssisəsi, o cümlədən Naxçıvanda sement, 
mərmər və avtomobil, Qazaxda sement, Gəncədə alüminium, Goranboyda gips məhsulları, Mingəçevirdə 
polietilen borular, elektron avadanlıqları, Sumqayıtda kağız emalı, bitki yağlan, günəş panelləri, Masallıda 
və Abşeronda kərpic, Hacıqabulda seramik plitələr, Gədəbəy və Daşkəsəndə qızıl emalı, Oğuzda qarğıdalı 
emalı və qlükoza, İmişlidə şəkər, bitki yağları və qarışıq yem zavodları, Masallıda mebel fabriki, habelə 
yüzlərlə digər istehsal və emal müəssisələri fəaliyyətə başlamışdır.

I və II Dövlət Proqramlarında infrastruktur layihələrinin icrası prioritet məsələ olmuşdur. 10 il ərzində
Azərbaycanın elektrik enerjisi sistemində 17 yeni elektrik stansiyası, o cümlədən regionlarda 10 elektrik
stansiyası - “Şahdağ” , “Sumqayıt”, “Cənub” , “Füzuli” , “Qusar-1”, “İsmayıllı-1”, “Göyçay-1”, “Biləv”,
Arpaçay və Taxtakörpi'ı su elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilmiş, 10 min kilometrdən çox elektrik
xətti və 1500-dən çox yarımstansiya inşa edilmiş və yenidən qurulmuşdur. İndi ölkənin ümumi generasiya
gücü artıq 6300 meqavata çatdırılmışdır ki, bunun da 2300 meqavatı son on il ərzində yaradılmışdır. Bu
gün ölkənin enerji təhlükəsizliyi artıqlaması ilə təmin edilmiş, təxminən 600-700 meqavat həcmində ixrac

•  •

potensialı yaradılmışdır. Ölkədə alternativ enerjinin əldə edilməsi istiqamətində görülən işlər çərçivəsində 
Qobustan rayonunun ərazisində 5 meqavat gücündə hibrid tipli eksperimental poliqon və tədris mərkəzi 
istifadəyə verilmişdir.

2004-cü ildə ölkə üzrə qazlaşdırma səviyyəsi cəmi 39,8 faiz təşkil edirdisə, 2013-cü ildə bu rəqəm 89,8 
faizə, o cümlədən Bakı şəhəri üzrə 99 faizə, regionlar üzrə 83,4 faizə çatdırılmışdır. Ölkə əhalisi üzrə qaz 
abunəçilərinin sayı 2004-cü ildə 700 mindən aşağı olduğu halda, bu gün 1 milyon 600 mindən artıqdır. 
Bunun üçün ümumi uzunluğu 4 min 800 kilometrdən artıq magistral qaz kəmərləri, 25 min kilometrdən 
çox müxtəlif diametrli daşıyıcı xətt çəkilmiş, 8 min kilometrə yaxın boru xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 
Qazlaşdırma layihələri çərçivəsində 18 yeni qazpaylayıcı stansiya inşa olunmuş, 41 qazpaylayıcı stansiya 
yenidən qurulmuş və ən müasir qurğularla təchiz olunmuşdur. 13 illik fasilədən sonra Naxçıvan Muxtar 
Respublikasına təbii qaz verilişi bərpa edilmiş, Lerik, Yardımlı rayonları və Füzuli rayonunun Horadiz 
şəhəri ilk dəfə olaraq təbii qazla təmin edilmişdir.

Sosial infrastrukturun yaradılması ilə bağlı son on il ərzində böyük işlər görülmüşdür. Dövlət 
Proqramlarına uyğun olaraq artıq 22 şəhərdə su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaradılması 
yekunlaşmış, 12 şəhərə yeni mənbələrdən suyun verilməsi təmin edilmişdir. Əhalinin ekoloji cəhətdən 
təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün 400 mindən çox əhalisi olan 222 yaşayış məntəqəsində 
modul tipli sutəmizləyici qurğular quraşdırılmışdır.

I və II proqramlar çərçivəsində regionlarda 3430 kilometr içməli su xətti, 1225 kilometr kanalizasiya 
xətti, 96 ədəd su anbarı, 39 ədəd su və kanalizasiya nasos stansiyaları tikilmişdir. Dövlət Proqramlarının 
icrasından əvvəl ölkə üzrə xidmət göstərilən əhalinin cəmi 26 faizi fasiləsiz içməli su alırdısa, hazırda bu 
rəqəm 55 faizə çatdırılmışdır. Bakıda 10 il bundan əvvəl cəmi 29 faiz əhali 24 saat ərzində su ilə təmin 
edilirdisə, indi bütün gün ərzində tam su təminatı əhalinin 78 faizini əhatə edir.
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Ölkənin hərtərəfli inkişafı üçiin böyük əhəmiyyət daşıyan yol infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi 
məsələləri daim diqqət mərkəzində olmuş, magistral yolların, şəhərlərarası və kəndlərarası yolların,
şəhərdaxili və kənddaxili yolların tikintisi, təmiri və yenidən qurulması işləri geniş vüsət almışdır.

•  •

Ümumilikdə 2004-2013-cti illəri əhatə edən iki Dövlət Proqramı və əlavə tədbirlər daxilində 8332 kilo
metr, o cümlədən 2622 kilometr respublika əhəmiyyətli, 5710 kilometr yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları 
çəkilmiş və təmir olunmuş, ümumi uzunluğu 10087 metr təşkil edən 222 körpü və yolötüriicü tikilmiş, 85 
körpü əsaslı təmir olunmuşdur. Bu dövr ərzində 16 avtovağzal tikilmiş, 9 avtovağzal yenidən qurulmuş, iri 
və orta tutumlu 2760 yeni avtobus, 1800 taksi vətəndaşların istifadəsinə verilmişdir. Bundan əlavə, 400 
kilometrdən çox dəmir yolu əsaslı təmir olunmuş, regionlarda yeni 4 hava limanı tikilmiş, 2 liman tam 
yenidən qurularaq istismara verilmiş, yeni hava gəmiləri alınmışdır. Yol-nəqliyyat kompleksi üzrə bu 
tədbirlərin yerinə yetirilməsinə müxtəlif mənbələrdən 8,2 milyard manat vəsait sərf olunmuşdur.

Bu dövrdə əhəmiyyətli ekoloji tədbirlər həyata keçirilmiş, mühafizə olunan təbiət ərazilərinin sahəsi iki 
dəfə artırılaraq 900 min hektara çatdırılmış, 9 milli park yaradılmış, 20 milyon ağac və bəzək kolu əkilmişdir.

Rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə regionlarda telefon stansiyaları və 
poçt binaları istifadəyə verilmiş, bütün rayon mərkəzlərinə fıber-optik kabel çəkilmişdir. Bu gün regionlarda 
hər 100 nəfərdən 60-ı internet istifadəçisidir.

Proqramlar çərçivəsində regionlarda 2708 məktəb, 38-i mərkəzi xəstəxana olmaqla, 500-dən çox səhiyyə, 
700-ə yaxın mədəniyyət, 250-dən çox idman və gənclər obyekti tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuş, 41 
Olimpiya İdman Kompleksi yaradılmışdır.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili 
Mehriban xanım Əliyevanın bilavasitə təşəbbüsü və dəstəyi ilə regionlarda uşaq bağçası-körpələr evlərinin, 
məktəblərin, səhiyyə müəssisələrinin, mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, yenidən qurulması, təmiri, eləcə 
də tarixi-mədəni abidələrin bərpası və qorunub saxlanması sahəsində irimiqyaslı layihələr həyata 
keçirilmişdir.

Ümumilikdə 2001-2013-cii illərdə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün yeni salınan 82 qəsəbədə və ya 
məhəllədə 40 min mənzil istifadəyə verilmişdir. Son 10 ildə məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin 
yaxşılaşdırılması məqsədilə 12 çadır şəhərciyi ləğv olunaraq 77 qəsəbə və məhəllə salınmış, burada 37 min 
ailə yerləşdirilmiş, 170 minə yaxın köçkün yeni evlərə köçürülmüşdür. Qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 
salınmış qəsəbə və məhəllələrdə 120 orta məktəb, 6 musiqi məktəbi, 33 uşaq bağçası, 37 tibb müəssisəsi 
tikilmişdir. Bu təbəqədən olan insanların sosial müdafiəsi üçün ümumilikdə indiyədək 4,4 milyard manat 
vəsait sərf olunmuşdur. Bu vəsaitin 84 faizi son 10 ildə ayrılmışdır. Eyni zamanda əlil və şəhid ailələrinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi işləri davam etdirilmiş, 2788 mənzilli, o cümlədən regionlarda 2041 
mənzilli yaşayış binaları və 450-dən çox fərdi ev tikilmişdir.

Turizmin inkişafı ilə bağlı atılan böyük addımlar, xüsusilə bölgələrdə hər cür şəraiti olan otellərin 
istifadəyə verilməsi, yeni turizm mərkəzlərinin açılması Azərbaycanın zəngin turizm potensialını ölkənin 
inkişafına, xalqın rifahının yaxşılaşmasına yönəltmək məqsədlərinə xidmət edir. Son beş ildə Qusarda 
“Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksinin, Qəbələdə “Tufan” Dağ-Xizək Mərkəzinin yaradıılması 
Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün mövcud imkanlardan səmərəli və yaradıcı istifadənin bariz ifadəsidir. 
Bu gün artıq keçmiş şöhrətini bərpa etməkdə olan Naftalanda inşa edilmiş möhtəşəm “Çinar” və “Qaşaltı” 
otel kompleksləri buranı turizm və sağlamlıq mərkəzi kimi daha cəzbedici etmişdir. Bütövlükdə ötən 
müddətdə 14-ü beşulduzlu otel olmaqla, regionlarda turizm komplekslərinin, istirahət mərkəzlərinin 
istifadəyə verilməsi turizmin inkişafında yeni mərhələ açmışdır.

2012-ci ilin sonundan ölkə paytaxtında fəaliyyətə başlamış “ASAN xidməf’in artıq Gəncə və Sumqayıt 
şəhərlərində mərkəzləri vardır. Sırf Azərbaycan məhsulu, ixtirası və brendi olan, gündən-günə regionlarda 
da öz xidmət dairəsini genişləndirən “ASAN xidmət” əhaliyə qayğı, onun rahatlığının təmin edilməsi 
sahəsində dövlət siyasətini gerçəkləşdirir.

л

istehsal, nəqliyyat, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman, turizm və digər sahələri əhatə edən müəssisələrin, 
komplekslərin yaradılması sahəsində Prezident ilham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən hərtərəfli, çoxşaxəli 
və sistemli sosial-iqtisadi siyasət, genişmiqyaslı quruculiq işləri bu gün Azərbaycanı müasir, dinamik inkişaf 
edən, iqtisadi cəhətdən qüdrətli ölkəyə, çiçəklənən bir diyara çevinnəklə, xalqımızın rifahını gündən-günə 
yaxşılaşdırmaqla yanaşı, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsinə, əbədiliyinə və dönməzliyinə birbaşa xidmət 
edir.
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Azərbaycan Respublikası regionlarının
sosial-iqtisadi inkişafına dair 

Dövlət Proqramlarının 
icrası ilə əlaqədar konfranslarda 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin nitqləri



“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına

həsr olunmuş konfrans
11 fevral 2005-cı il

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin giriş nitqi

Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Düz bir il bundan əvvəl, 2004-cü il fevralın 11-də "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı" qəbul edilmişdir. Biz bu gün bir il ərzində görülən işlərə yekun vuracaq, görülən 
işləri təhlil edəcək, mövcud olan problemləri araşdıracağıq. Bir sözlə, bu bir il ərzində regionlarda görülən 
bütün işlər təhlil ediləcəkdir.

Konfransın işi bundan ibarət olacaqdır ki, bu yığıncaqdan sonra bölmələrdə müxtəlif məsələlər müzakirə 
olunacaqdır. Onu da qeyd etməliyəm ki, konfransda iştirak etmək üçün yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 
rəhbərləri çağırılıblar, bu gün burada iştirak edirlər. Eyni za
manda, sahibkarlar iştirak edirlər. Beləliklə, hesab edirəm ki, 
həm görülən işlərə yekun vurulacaq, həm də gələcəkdə 
görüləcək işlər haqqında sərbəst, açıq şəkildə fikir mübadiləsi 
aparılacaqdır.

Bütövlükdə 2004-cü il Azərbaycan üçün uğurlu il olubdur.
Bütün sahələrdə qarşımızda duran vəzifələr həyatda öz əksini 
tapıbdır. Azərbaycan bütün istiqamətlərdə uğurla inkişaf edir və 
bu gün burada nümayiş etdirilən qısa videofılm onu göstərir ki, 
bizim iqtisadi göstəricilərimiz çox yüksək səviyyədə olubdur.
Eyni zamanda, bütün başqa sahələrdə də ölkəmiz öz siyasətini 
sərbəst şəkildə aparıb və qarşıda duran məsələləri həll edibdir.
Xarici siyasət istiqamətində, sosial məsələlərin həlli 
istiqamətində, vətəndaşlarımızın həyat səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində və əlbəttə, iqtisadi inkişaf 
istiqamətində uğurlar göz qabağındadır. Mən burada rəqəmləri 
təkrar etmək istəmirəm. Bunlar artıq səsləndi və 2004-cü ildə 
müşahidə olunan artım çox yüksəkdir.

İndi bizim əsas vəzifəmiz öz işimizi müəyyən edilmiş pro
qram çərçivəsində qurmaq, xüsusilə yerlərdə yeni iş yerlərinin 
açılması istiqamətində, yeni infrastrukturun yaradılması 
istiqamətində fəal işləmək olacaqdır.

Bilirsiniz ki, bir il bundan əvvəl qarşımızda çox çətin, eyni 
zamanda şərəfli vəzifə qoyulmuşdu ki, Azərbaycanın bütün 
bölgələrində yeni infrastruktur, yeni iş yerləri yaradılsın, bir 
sözlə, regionlarla paytaxt arasında olan fərq azalsın. Hesab 
edirəm, görülən işlər deməyə əsas verir ki, biz buna nail ola 
bildik. 2004-cü ildə iqtisadiyyatımızda müsbət meyillər daha da 
gücləndi və bu, bizə 170 minə qədər yeni iş yerləri açmağa
imkan verdi ki, onlardan da 90 mini daimi iş yeridir.

•  •

Ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatı son on il ərzində iri 
addımlarla irəliləyir, yüksək sürətlə inkişaf edir. Əgər biz statis
tik göstəricilərə nəzər salsaq görərik ki, ümumi daxili məhsul, 
iqtisadiyyatın digər önəmli göstəriciləri yüksək sürətlə artıbdır.
Müsbət meyillərin gücləndirilməsi, davam etdirilməsi bizim 
qarşımızda duran ən əsas vəzifələrdən biridir. Sirr deyil ki, bütün

cflSw
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iqtisadi uğurlarımızın əsasında 1995-ci ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən başlanmış 
iqtisadi islahatlar siyasəti durmuşdur. Bu islahatlar müxtəlif sahələrdə öz gözəl nəticələrini vermişdir və biz 
indi bu islahatları davam etdiririk.

Həyat yerində durmur, qarşımıza yeni vəzifələr, yeni məsələlər çıxır. Biz də bütün bu məsələləri həll 
etməliyik və həll edəcəyik. Bunun üçün bütün imkanlar var. Azərbaycan hökumətinin düşünülmüş iqtisadi 
strategiyası var, proqramı var, rəhbərliyi, iradəsi var, xalqın da dəstəyi var. Bütün bu amillər olduğu təqdirdə 
istənilən məsələ öz həllini tapa bilər.

Hesab edirəm ki, 2005-ci il Azərbaycanın ümumiyyətlə inkişafı üçün çox vacib və önəmli il olacaqdır. 
Heydər Əliyevin neft strategiyasının əsasını təşkil edən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri 2005-ci ildə işə 
düşəcəkdir. Bu, bütövlükdə regionda həm iqtisadi, həm siyasi, həm də bütün başqa məsələlərə çox ciddi təsir 
göstərəcəkdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşasının uğurla davam etdirilməsi bizim qarşımızda duran 
ən başlıca məsələlərdən biri idi. Çox şadam ki, Azərbaycan rəhbərliyi qonşu dövlətlərlə birlikdə, xarici in
vestorlarla birlikdə öz üzərinə düşən vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetirib və layihə uğurla icra edilir.

2005-ci ildə iqtisadiyyatımızın inkişafı istiqamətində çox vacib addımlar atılmalıdır. Regional inkişaf 
proqramının icrası davam etdirilməlidir, digər proqramlar öz həllini tapmalıdır. İnfrastruktur layihələri daha da 
sürətlə həyata keçiriləcəkdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanı hərtərəfli, dinamik şəkildə inkişaf etdirmək üçün bütün 
amillər olmalıdır. İlk növbədə, infrastruktur inkişaf etməlidir. Bu baxımdan 2005-ci ildə görüləcək işlər bizə
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infrastrukturu inkişaf etdirmək imkanı verəcəkdir. Yollar çəkilməli, yeni elektrik stansiyaların tikintisinə 
başlanmalı, digər infrastruktur layihələri öz həllini tapmalıdır.

Beləliklə, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı mümkün olacaqdır. Eyni zamanda, 2005-ci ildə sahibkarlara 
kömək, yardım daha böyük həcmdə olacaqdır. Əgər 2004-cii ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu vasitəsilə 
100 milyard manat kredit ayrılmışdısa, 2005-ci ildə bu məbləğ iki dəfə artırılaraq, 200 milyard manata 
çatdırılacaqdır. Bu da son hədd deyil və bu gün buraya, bu salona gəlməzdən əvvəl sərgi ilə tanış olarkən bir 
daha gördüm ki, kreditlərin hesabına böyük işlər görülübdür.

Sərgidə nümayiş etdirilən məhsullar yalnız son bir il ərzində verilmiş kreditlərin hesabına yaradılmış 
müəssisələr, yaxud inşa olunmuş müəssisələr, yaradılmış iş yerləri nəticəsində buraxılmışdır. Biz 2005-ci ildə 
sahibkarlara köməyin həcmini iki dəfə artıracağıq və əlbəttə, gözləyəcəyik ki, nəticə də daha yüksək olsun.

Kənd təsərrüfatı istiqamətində qəbul edilmiş qərarlar imkan verəcək ki, bizim fermerlərimiz daha da səmərəli 
işləyə bilsinlər. "Aqrolizinq" şirkətinin yaradılması onu göstərir ki, bu sahəyə də böyük diqqət var. "Aqrolizinq" 
şirkəti vasitəsilə 2005-2006-cı illərdə 250 milyard manat dəyərində kənd təsərrüfatı texnikası alınacaqdır. 
Bilirsiniz ki, bu, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün ən vacib məsələlərdən biridir. Texnikanın çatışmazlığı, 
köhnəlməsi, yaxud da nasaz vəziyyətdə olması böyük çətinliklər yaradır. Yeni texnikanın alınması və fermerlərə 
kredit şəklində verilməsi, əlbəttə ki, kənd təsərrüfatında böyük canlanmaya gətirib çıxaracaqdır.

Bir sözlə, həm dövlət öz üzərinə düşən məsələləri həll edir və edəcəkdir, eyni zamanda, sahibkarlar özəl 
sektorda öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirirlər. Mən bu gün qeyd etmək istəyirəm ki, sahibkarların 
fəaliyyəti Azərbaycanın inkişafına çox böyük töhfədir. Bu da sirr deyil ki, azad sahibkarlıq yalnız o ölkələrdə 
uğurla inkişaf edir ki, orada sahibkarlara, sahibkarlar sinfinə dövlət tərəfindən qayğı var, diqqət var. Mən hesab 
edirəm ki, bu qayğını bütün sahibkarlar hiss edirlər.

Son müddət ərzində mənim sahibkarlarla keçirdiyim çoxsaylı görüşlər buna əyani sübutdur. Nəinki görüşlər, 
sahibkarlara açıq dəstəyin verilməsi, hesab edirəm, onların həyatını, necə deyərlər, yüngülləşdirir. Halbuki bu 
istiqamətdə problemlər az deyil, hələ də, müxtəlif orqanlar tərəfindən yersiz yoxlamalar baş verir, sahibkarların 
fəaliyyətinə müdaxilələr davam edir və bu, məni çox narahat edir. Mən dəfələrlə açıq bəyan etmişdim ki, buna 
son qoyulmalıdır. Xüsusilə yerli icra hakimiyyəti orqanları sahibkarlara maneçilik törətməməlidirlər. Əksinə, 
kömək etməlidirlər. Çünki Prezident kömək edir və Prezidentin yerlərdə olan nümayəndələri də bu siyasəti 
aparmalıdırlar. Təəssüf edirəm ki, bəzi yerlərdə bu məsələyə diqqət hələ də lazımi səviyyədə deyildir. Əlbəttə, 
biz tədbirlər görəcəyik.

Ümumiyyətlə, inzibati tədbirlər görülür. Öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirə bilməyən insanlar, əlbəttə ki, 
vəzifələrini itirirlər. Əgər gələcəkdə də biz bununla rastlaşsaq, şübhəsiz ki, ciddi ölçülər götürüləcəkdir.

Sahibkarların uğurlu işi bizim hamımızın uğurudur. Azərbaycanın inkişafı bu istiqamətdədir, bu yoldadır, 
başqa yol yoxdur. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatına sadiqdir. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı prinsipləri çox 
dərin köklər salır və inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi onu göstərir ki, inkişaf üçün başqa yol yoxdur. Biz başqa 
yolları da görmüşük. Biz fərqli sistemdə yaşamışıq və gördük ki, o sistemin gələcəyi, axırı yoxdur. Ona görə 
ümumi daxili məhsulda sahibkarlığın, özəl sektorun payının qalxması və təxminən 74-75 faizə çatması çox 
sevindirici haldır. Nəzərə alsaq ki, bizim iqtisadiyyatımızın əsas istiqaməti, sahəsi neft sektorudur və o da dövlət 
sektorundadır, onu çıxsaq, görərik ki, - əslində, özəl sektorun payı, bəlkə də, 80-90 faizə yaxındır.

Mən hesab edirəm ki, 2005-ci ildə, 2006-cı ildə, ümumiyyətlə, 2008-ci ilə qədər regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramının icrası çərçivəsində biz qarşımızda duran bütün məsələləri həll edəcəyik. Zənnimcə, 
2004-cü il bu baxımdan gözəl nümunədir. Bu, onu göstərdi ki, biz qarşımıza qeyri-real planlar qoymuruq. Biz 
heç vaxt əhalini populist vədlərlə aldatmaq fikrində olmamışıq və olmayacağıq. Hər bir ölkənin inkişafı üçün 
ən önəmli məsələlərdən biri də iqtidarla xalq arasında inamın yüksək səviyyədə olmasıdır. Bu, çox mühüm 
məsələdir. Biz bu inamı qazanmışıq, bu inamı hiss edirik və əlbəttə istəmirik ki, bu inamı itirək. Bu inamı 
itirməmək üçün gərək yaxşı işləyək, ləyaqətlə işləyək. Verdiyimiz bütün vədləri yerinə yetirək, qarşımıza 
qoyduğumuz proqramları uğurla icra edək.

Bizim 2004-cü ildə müxtəlif sahələrdə çoxlu proqramlarımız olubdur. Xarici siyasət istiqamətində qarşımıza 
qoyduğumuz bütün məsələlər öz həllini tapıbdır. Mən bu barədə çox danışmaq istəmirəm, hər şey göz 
qabağındadır. Humanitar sahədə verilmiş bütün vədlər həyatda öz əksini tapıbdır. Mən həmişə bəyan etmişdim 
ki, baxmayaraq biz bazar iqtisadiyyatı prinsipinə sadiqiq və Azərbaycan bu istiqamətdə inkişaf edəcək, eyni 
zamanda, sosial məsələlərə daim diqqət göstəriləcəkdir. Sosialyönümlü proqramlar həmişə diqqət mərkəzindədir 
və bir neçə dəfə artırılmış minimum əmək haqqı, pensiyalar, digər sosial müavinətlər bunu təsdiq edir.

Əlbəttə, regionların inkişafı istiqamətində görülmüş bütün tədbirlər bir məqsədə qulluq edirdi ki, 2004-cü
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ildə nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər öz həllini tapsın. Əlbəttə, çətinliklər də, problemlər də olubdur, 
çatışmayan cəhətlər də olubdur. Bu, təbiidir. Həyatda hər şey olur. Amma bütövlükdə götürəndə, 2004-cii ili 
təhlil edəndə biz görürük ki, qarşımızda duran bütün məsələlər öz həllini tapıbdır.

Mən hesab edirəm ki, bugünkü konfrans gələcək fəaliyyətimizə çox gözəl töhfə verəcəkdir. Burada yerli 
icra hakimiyyəti orqanlarının başçıları, sahibkarlar, dövlət məmurları, iqtisadi inkişafla bilavasitə məşğul olan 
qurumların, nazirliklərin rəhbərləri iştirak edirlər. Hesab edirəm ki, çox açıq, sərbəst və səmərəli müzakirə 
aparılmalıdır.

Mən bununla giriş sözümü yekunlaşdırıram və istəyirəm ki, biz gündəliyə keçək.

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin yekun nitqi

Hesab edirəm ki, çox məzmunlu, səmərəli çıxışlar səsləndi. Çıxışlarda həm görülən işlər haqqında danışıldı, 
həm də mövcud problemlər qeyd olundu. Biz bu problemləri bilirik. Qarşıda duran vəzifələri necə icra etmək 
lazımdır, onu da bilirik. Ona görə gərək nəzərdə tutulmuş bütün layihələri, proqramları birlikdə icra edək. 
İstiqamət yolları - onlar bəllidir. Bu barədə dəfələrlə ən yüksək kürsülərdən bəyan edilibdir. Çıxışlarda, qəbul 
edilmiş qərarlarda, proqramlarda bütün o istiqamət yolları öz əksini tapıbdır.

Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, nəzərdə tutulmuş bütün planlar, proqramlar icra edilsin. Təbii ki, yerli 
istehsalın güclənməsinə böyük diqqət göstərilməlidir. Bizim məqsədimiz budur ki, Azərbaycanda istehlak ol
unan əksər mallar ölkəmizdə istehsal edilsin. Buna imkanlar var. Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, yeni, müasir 
müəssisələr - zavodlar, fabriklər yaranmalıdır, tikilməlidir. Buna da nail olmaq üçün müxtəlif yollar var: bir 
tərəfdən, güzəştli kreditlər hesabına, - bu il biz onların həcmini iki dəfə artırmışıq, - digər tərəfdən, sahibkarların 
öz vəsaitləri hesabına, yəni kommersiya kreditlərin hesabına. Bunu etmək üçün, əlbəttə, Azərbaycanda bank 
sektoru da inkişaf etməlidir. Güclü bank sektoru Azərbaycanda iqtisadi inkişafın güclənməsi üçün çox mühüm 
amildir. Banklar güclü olsa, banklarda kifayət qədər vəsait olsa, əlbəttə, bu vəsait kredit şəklində Azərbaycan 
iqtisadiyyatının inkişafı üçün işləyəcəkdir. Bu sahəyə böyük diqqət göstərilməlidir və hesab edirəm ki, burada 
da irəliləyiş müşahidə olunur. Hələ deyə bilmərəm ki, bizdə güclü bank sektoru formalaşıbdır. Amma, hər halda, 
bu istiqamətdə müsbət meyillər görünməkdədir.

Orta təbəqənin yaranması hər bir ölkə üçün prioritet məsələ olmalıdır. Xüsusilə təbii ehtiyatlarla zəngin olan
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ölkələrdə bu məsələyə diqqət göstərilməlidir. Çünki sirr deyil ki, neftlə, qazla, digər təbii ehtiyatlarla zəngin 
olan bəzi ölkələrdə hansısa bir arxayınçılıq hissi yaranır. Biz buna yol verə bilmərik. Əgər neft hasil edən 
ölkələrin inkişafına nəzər salsaq görərik ki, əksər hallarda o ölkələrdə iqtisadi-sosial məsələlər öz həllini tapmır. 
Bu ölkələrdə yoxsulluq mövcuddur, təbəqələşmə çox sürətlə gedir və bir sözlə, o cəmiyyətlərdə sosial ədalətdən 
söhbət gedə bilməz. Biz bütün bu həm müsbət, həm də mənfi təcrübələri öyrənmişik, öyrənirik. Əlbəttə, başqa 
ölkələrdə edilmiş səhvləri təkrar etmək niyyətində deyilik. Orta təbəqə yaranmalıdır, qeyri-neft sektoru inkişaf 
etməlidir. İqtisadiyyat, ümumiyyətlə, çoxşaxəli olmalıdır və bizim qəbul etdiyimiz bütün qərarlar bu məqsədə 
qulluq edir.

Neft sektoru Azərbaycan üçün həlledici sektordur və hələ uzun illər belə də olacaqdır. Bunu etiraf etmək 
lazımdır. Nəzərə alsaq ki, bizim bütün neft-qaz layihələri, neft-qaz kəmərləri reallaşdırılandan sonra ölkəyə 
böyük həcmdə valyuta gələcək, onda görərik ki, qeyri-neft sektoru neft sektoru ilə rəqabət apara bilməz. Bu, 
təbii bir haldır. Amma o demək deyil ki, biz sadəcə olaraq, oturub gözləyək ki, nə vaxt böyük neft gələcək və 
neftdən gələn vəsaiti necə böləcəyik. Yox, neftdən gələn vəsait şəffaf şəkildə Neft Fondunda saxlanılır və Neft 
Fondunun resursları ildən-ilə artır. Bu gün Azərbaycanın valyuta ehtiyatları təxminən 2 milyard dollara 
bərabərdir. Bu, təxminən bizim büdcəyə bərabər olan ehtiyatdır və bilirsiniz ki, ondan olduqca həssaslıqla, 
qənaətlə istifadə edirik. İlk növbədə, Azərbaycanda sosial baxımdan ən az müdafiə olunan insanlara - qaçqın 
və məcburi köçkünlərə, onların sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına yönəldirik. Eyni zamanda, büdcədə nəzərdə 
tutulmuş layihələrin həyata keçirilməsinə də yönəldirik. Pensiyaların, əmək haqlarının qaldırılması, yeni in
vestisiya layihələri üçün də bu vəsaitdən istifadə olunur. Amma bu, bizim böyük ehtiyatımız, böyük 
sərvətimizdir. Əlbəttə ki, ildən-ilə bu məbləğlər artacaqdır. Bu da bizə imkan verəcək ki, bütün məsələlər daha 
dinamik, operativ şəkildə öz həllini tapsın.

Azərbaycanda orta əmək haqqı da qaldırılacaq, investisiya xərcləri də, güzəştli kreditlərin həcmi də 
artacaqdır. Bir sözlə, bütün istiqamətlərdə inkişaf olacaqdır.

Amma bütün bunlarla yanaşı, qeyri-neft sektorun inkişafı, regionlarda yeni iş yerlərinin yaranması böyük 
əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdir. İş yerlərinin yaranması müxtəlif baxımdan, istiqamətlərdən önəmlidir. İlk 
növbədə, insanları işlə təmin edir, digər tərəfdən, bu iş yerlərinin yaranması istehsal sektorunda baş verir. Bu 
isə yeni və yerli istehsalın yaranması deməkdir, burada əldə olunan vəsait də Azərbaycana qulluq edir. Ödənilən 
vergilər də bizim büdcəmizi artırır. Yəni bu, zəncirvari bir prosesdir. Biz buna kompleks şəkildə yanaşmalıyıq. 
Hər bir iş yerinin yaranmasının müxtəlif istiqamətlərə təsiri güclüdür.

Yoxsulluqla mübarizə bizim prioritet məsələlərimizdən biridir. Bu istiqamətdə də işlər aparılır. Azərbaycanda 
yoxsulluğun səviyyəsi ildən-ilə aşağı düşür. Amma yenə də bu, çox böyük rəqəmdir, 40 faizdən yuxarıdır. Bu 
baxımdan, əlbəttə, beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə daha da ciddi işləməliyik. Azərbaycanda yoxsul adam 
olmamalıdır.

Əlbəttə, buna bu gün, sabah nail olmaq mümkün deyildir. Ancaq hər halda, bu, bizim məqsədimizdir. Ən 
vacib məsələ odur ki, hər bir işdə qarşıya məqsəd qoyulsun və o məqsəd düzgün olsun. Məqsədə çatmaq üçün, 
yollarla getmək üçün proqramlar tərtib edilməli, qəbul olunmalıdır və bunlarda iştirak edən hər bir qurum öz 
vəzifəsini ləyaqətlə icra etməlidir. Yalnız bu təqdirdə biz istədiyimizə nail ola bilərik. Ona görə Azərbaycanın 
xoşbəxt gələcəyi bütün qurumlardan asılıdır. Dövlət başçısı, Nazirlər Kabineti, nazirlər, müvafiq qurumlar, 
yerli icra hakimiyyəti orqanları, sahibkarlar və adi vətəndaşlardan asılıdır. Biz hamımız bir nöqtəyə vurmalıyıq, 
hamımız çalışmalıyıq ki, ölkəmizi daha da zənginləşdirək, müasirləşdirək, güclü dövlət yaradaq. Ancaq güclü 
dövlət müstəqil siyasət apara bilər. Ancaq güclü dövlətdə insanlar özlərini rahat hiss edə bilərlər. Mənim də 
məqsədim buna nail olmaqdır.

2000-ci ildə parlament seçkiləri ərəfəsində və ondan sonrakı dövr ərzində dəfələrlə bu mövqe açıq-aydın 
bildirilmişdir ki, Azərbaycan güclü olmalıdır, iqtisadiyyatımız güclənməlidir, insanlarımız daha da yaxşı 
yaşamalıdır.

Məni çox incidir, çox üzür ki, Azərbaycanda yoxsulların sayı çoxdur. Nə üçün bu belə olmalıdır? Belə 
olmamalıdır, biz nəyə görə bununla barışmalıyıq? Necə edək ki, bunun qarşısını alaq, azaldaq, ümumiyyətlə, 
bunu bizim həyatımızdan çıxaraq? Hansı tədbirlər görülməlidir?! Deyə bilərəm ki, 2004-cii ildə görülən və 
sonrakı illərdə görüləcək işlərin hamısı bu məqsədə qulluq edəcək ki, Azərbaycan vətəndaşı daha da yaxşı 
yaşasın. Mən demişəm, bir də deyirəm ki, bizim insanlarımız ildən-ilə daha da yaxşı yaşamalıdır. Ona görə 
minimum əmək haqlarının, pensiyaların qaldırılması birinci addımlardır. Məsələn, indi bizim maddi 
imkanlarımız buna imkan verir - 2005-ci ilin büdcəsi 2004-cü illə müqayisədə 25 faiz artıbdır. Burada 
iqtisadçılar oturublar, yəqin ki, bilirlər, məncə, Azərbaycanın müstəqillik dövründə belə yüksək artım heç vaxt
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olmamışdır. Biz buna nəyin hesabına nail olduq? Onun hesabına ki, daha da ciddi maliyyə nizam-intizamı tətbiq 
olunub, bizim ehtiyatlarımız daha da səmərəli şəkildə səfərbər edilibdir.

Əlbəttə ki, Azərbaycanın ümumi inkişafı, ümumi daxili məhsulun artımı buna gətirib çıxarır. Nəzərə alsaq 
ki, 2005-ci ildə ümumi daxili məhsulun artımı haradasa 14-15 faiz civarında nəzərdə tutulub, görərik ki, bu 
artım daha da sürətlə gedəcəkdir. Bu gün bizim büdcəmiz 2 milyard dollardır. Halbuki, bir neçə il, təxminən 
üç-dörd il bundan əvvəl 1 milyard dollardan aşağı idi.Amma bu da son hədd deyil, bu da bizi qane etmir. 
Azərbaycanın müxtəlif tələbatlarını ödəmir. Bu, ancaq indiki mərhələdə bəzi məsələləri həll etməyə imkan 
verir. Bizim büdcəmiz daha da artmalıdır. Buna imkan var və belə vəzifə qoyulubdur. Təkcə neftin hesabına 
yox. Neftin hesabına, əlbəttə ki, müxtəlif layihələr, müxtəlif infrastruktur layihələri həyata keçiriləcəkdir. Çünki 
Azərbaycan nefti Azərbaycan xalqının sərvətidir və Azərbaycan xalqının xeyrinə işləməlidir, qulluq etməlidir.

Mən həmişə deyirəm ki, bu, bizim böyük sərvətimizdir və Heydər Əliyevin neft strategiyasının icrası 
nəticəsində böyük uğurlar əldə edilibdir. Dünyanın ən böyük enerji layihəsi bu gün Azərbaycanda həyata keçir
ilir. Əgər xarici investorların Azərbaycana, Azərbaycanın gələcəyinə inamı olmasaydı, əgər Azərbaycanda sabit 
ictimai-siyasi vəziyyət olmasaydı heç kim bura o qədər vəsait qoymazdı. Amma, dediyim kimi, bu gün dünyanın 
ən böyük enerji layihəsi Azərbaycanda həyata keçirilir. Biz buna nəyin hesabına nail olmuşuq?! Bu göydən 
düşməyib. Ən çətin coğrafi-siyasi vəziyyətdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi həm iqtisadi, həm siyasi, həm də 
texniki cəhətdən uğurla inşa edilir.

Bütün bunlar onu göstərir ki, görülən işlər öz səmərəsini verir və neft amili, neft sektoru Azərbaycanda 
xalqımızın xeyrinə işləyir və bundan sonra da onun mənafeyinə xidmət edəcəkdir. Amma başqa sahələrdə də 
böyük imkanlar var. Bu imkanlar artıq işə düşübdür. Ancaq deyə bilərəm ki, tam həcmdə işə düşməyibdir. Bir 
çox problemlər mövcuddur. Biz iş yerləri yaratmaq niyyətindəyik və bu gün səsləndi nə qədər yeni iş yerləri 
açılıbdır, regionlarda yeni müəssisələr, fabriklər yaradılıbdır. Amma bunu daha da sürətlə təmin etmək üçün, 
əlbəttə, orada enerji resursları olmalıdır. Çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda indiyə qədər bu məsələ öz həllini 
tapmayıbdır. Düzdür, bunun obyektiv səbəbləri var. Mən bu məsələni bilən adam kimi deyirəm ki, obyektiv 
səbəblər mövcuddur. Azərbaycanda elektrik stansiyaları köhnəlib, ötürücü xətlər köhnəlib, elektrik 
stansiyalarının gücü çatmır ki, Azərbaycanın elektrik enerjisinə olan tələbatını tam şəkildə ödəsin. Biz bunu 
bilirik və addımlar atılır. Bakıda, Sumqayıtda və digər şəhərlərdə yeni stansiyalar tikiləcək ki, tələbat tam 
ödənilsin.

Amma eyni zamanda, subyektiv səbəblər də var. Biz bunu da bilirik. Bilirik ki, qış aylarında xüsusilə ra
yonlarda elektrik enerjisi təchizatı çox aşağı səviyyədə olur. Bilirsiniz, burada bir az təzadlı vəziyyət yaranır. 
Yerli icra hakimiyyəti orqanları bunu "Azərenerji"nin üzərinə, "Azərenerji" də icra hakimiyyəti orqanlarının 
üzərinə yıxır. Mən bu məsələ ilə dəfələrlə məşğul olmuşam, çağırmışam, göstərişlər vermişəm. Görürəm ki, 
bunun heç bir xeyri yoxdur. Biz belə vəziyyətlə barışa bilmərik. Ciddi tədbirlər görülməlidir ki, 2005-ci ilin 
qışında bu məsələlər aradan götürülsün. Yenə də deyirəm, obyektiv səbəblər var. Bizdə indi lap qaz da, mazut 
da kifayət qədər olsa, yenə də mövcud olan güclər imkan vermir ki, tələbat tam şəkildə ödənilsin. Amma eyni 
zamanda, mən bilirəm, real imkan var ki, bu sahədə vəziyyət xeyli dərəcədə yaxşılaşsın.

Qazın verilməsi ilə bağlı vəziyyət də bizi narahat edir, ildə xaricdən təqribən 5 milyard kubmetr qaz alınır 
və buna 300 milyon dollar vəsait ayrılır. Qazın keyfiyyəti də o qədər yaxşı deyildir. Evlərə verilən qaz çox az 
təzyiqlə gəlir. İnsanlar bu qazın pulunu ödəməlidir. Amma qazı yaxşı verin ki, ödəsinlər. Qaz az verilir, yaxud 
da zəif verilir, pul da tələb olunur. Pul tələb edilməlidir, bunun başqa yolu yoxdur. Azərbaycan, bəlkə də, 
dünyada yeganə ölkədir ki, burada alınan qazın qiyməti ilə əhaliyə satılan qazın qiyməti arasında 5 dəfə fərq 
var. Bu, dözülməzdir. Əlbəttə ki, bütün ölkələrdə tariflərə baxılır və Azərbaycan da istisna olmamalıdır. Amma 
gərək bu məhsul verilsin ki, onun pulu alınsın. İnsan dükana gedəndə bir məhsul alır, bir əşya alır. Onun pulunu 
verir, alır. Qazın isə pulunu verir, amma onu almır. Dözülməz bir haldır. Ona görə, bir də deyirəm, həm yerlərdə, 
həm də mərkəzdə bu məsələyə ciddi baxılmalıdır və tədbirlər planı tutulmalıdır.

Mənə məruzələr gəlir ki, hər şey yaxşıdır. Amma mən real vəziyyəti bilirəm. Özüm bilirəm, rayonlarda, 
bölgələrdə oluram. Məlumatım var. O məlumat təkcə hakimiyyət orqanlarından gəlmir, müxtəlif mənbələrdən 
gəlir. Ona görə Azərbaycanda real vəziyyəti bilirəm və bilməliyəm. Çünki mən Azərbaycanın Prezidentiyəm, 
hər şeyi bilməliyəm. Çünki hər işə görə mən məsuliyyət daşıyıram. Yaxşı, mən bu məsuliyyəti daşıdığım halda, 
kimsə bu vəziyyətdən sui-istifadə etdiyinə, ya öz şəxsi maraqları naminə, yaxud da sadəcə olaraq, necə deyərlər, 
bu məsələyə biganə yanaşdığına görə burada problemlər yaranır. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, əlimizdən 
gələni edək, Azərbaycanda bütün istiqamətlərdə vəziyyət yaxşılaşsın. İlk növbədə, insanlara münasibət yaxşı 
olmalıdır.
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Mən indi özüm haqqında danışmaq istəmirəm, yeri də deyil. Amma deyə bilərəm ki, mənə ünvanlanan bütün 
məktublara cavab verilir, harada imkan var, ölçülər götürülür və məsələlər həll olunur. Əlbəttə ki, hər bir 
məsələni həll etmək mümkün deyildir. Amma əgər bu şikayət, yaxud ərizə ədalətlidirsə və onun həlli yollan 
varsa, biz hamımız bunu etməliyik.

Əgər şikayətçinin heç bir problemi yoxdursa, heç vaxt qışda, soyuqda küçədə məktubla durub gözləməyəcək. 
Əgər bu adam şikayətlə müraciət edirsə, deməli, onu nəsə narahat edir, deməli, haradasa ədalətsizlik var, 
haradasa onun hüquqları pozulubdur. Biz hamımız buna reaksiya verməliyik. Yaxşı, əgər Prezident buna reak
siya verirsə, mənim yerlərdə nümayəndələrim də reaksiya verməlidir. Amma bir çox hallarda belə deyildir. 
Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının başçılarının bəziləri şikayətçiləri heç qəbul da etmirlər. Onda siz orada nə 
üçün oturmuşunuz? Mən sizi orada nə üçün saxlayıram? Belə olmaz! Yerli icra orqanlarının rəhbərləri mənim 
nümayəndələrimdir və onlar Azərbaycan hakimiyyətini yerlərdə təcəssüm etdirirlər. İnsanlar onların fəaliyyəti 
əsasında ümumiyyətlə hakimiyyət haqqında rəy formalaşdırırlar. Belə olan halda siz Prezidentdən nümunə 
götürün. Yəni mənim şikayətlərə baxmağa imkanım var, sizin imkanınız yoxdur? O qədər çox işləyirsiniz ki, 
buna imkan yoxdur?

Mən deyirəm, görürsünüz, bütün rayonlarda olarkən şəxsən o ərizələri götürürəm. Çünki bəzi hallarda 
götürürlər, mənə çatmır. Amma mən onu götürəndə, yazanda ki, buna baxılmalıdır və tədbir görülməlidir, əlbəttə 
ki, diqqət də olur, nəzarət də olur. Hər bir məsələyə, ərizəyə baxılmalıdır. Yenə də deyirəm, elə ərizələr, şikayətlər 
var ki, onlar həm reallığı əks etdinmir, həm də qərəzli olur. Eyni zamanda, onların həlli mümkün deyildir. Bu, 
aydın məsələdir. Amma harada ki, həll etməyə imkan var, mütləq həll olunmalıdır.

Mən bu barədə demişəm, bir də demək istəyirəm ki, hüquq mühafizə orqanları biznesə olan yersiz 
müdaxilələri dayandırmalıdır. Buna heç bir ehtiyac yoxdur. Biznes inkişaf etməlidir, vergisini verməlidir və öz 
işi ilə məşğul olmalıdır. Əgər vergini vermirsə, onda Vergilər Nazirliyi bunu yoxlayır və kim vermirsə, onu 
cəzalandınr, yaxud da digər ölçü götürür. Amma yersiz yoxlamalar, müdaxilələr bizim ümumi işimizə ziyandır.

Bu, Prezidentin siyasətidir, mən də bunu bəyan etmişəm. Bunu sadəcə, söz naminə, yaxud da təbliğat naminə 
deməmişəm. Prezident seçkilərindən artıq təxminən bir il yarım keçir. Sahibkarlarla keçirdiyim çoxsaylı 
görüşlərim də yəqin hamıya açıq göstərir ki, mən sahibkarları dəstəkləyirəm və onlar da mənə güvənirlər. 
Mənim siyasətim budur. Deməli, bütün başqa orqanların da siyasəti belə olmalıdır. Müdaxilələr olmamalıdır, 
onlara süni maneələr yaratmamalıdırlar. Kömək etmək əvəzinə, onlardan hansısa qanunsuz tələblər olmamalıdır. 
Eyni zamanda, sahibkarlar da öz hüquqlarını cəsarətlə müdafiə etməlidirlər. Harada ki, belə hallar var, birbaşa
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mənə müraciət etsinlər. Əgər başqa yerlərə müraciətləri cavabsız qalırsa, mənə müraciət etsinlər, mən ölçü 
götürərəm.

Bəzi hallarda məhkəmələrdə süründürməçilik hökm sürür. Eyni zamanda, ədalətsiz qərarlar çıxarılır. 
Xüsusilə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan firmalar arasında gedən mübahisələrə də bir çox hallarda qərəzli 
yanaşılır. Buna da son qoyulmalıdır. Əgər məhkəmələrdə ədalətsiz qərarlar çıxarılırsa, biz necə hüquqi dövlət 
yaradacağıq?! Hər yerdə ədalət olmalıdır və ədalət hər bir cəmiyyətin, hər bir quruluşun əsas prinsipi olmalıdır. 
Harada ədalət yoxdursa, orada inkişaf ola bilməz. Ona görə, bu məsələ də məni çox narahat edir. Mən belə 
hesab edirəm ki, ciddi məşğul olmalıyıq və məhkəmələrdə məsələyə yanaşmada ciddi dönüş yaranmalıdır.

Bir sözlə, bu problemlər təkcə sahibkarlıq fəaliyyətinə maneə törətmir, ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətimizin 
inkişafına mane olur. Biz istəyirik ki, cəmiyyətimiz inkişaf etsin. Azərbaycan cəmiyyətində sosial ədalət hökm 
sürsün.

Əlbəttə ki, biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq və burada bazar iqtisadiyyatı prinsipləri hökm sürür. 
Hər bir insanın qarşısında eyni şərait, eyni imkanlar olmalıdır ki, o, öz potensialından istifadə edib özünün 
həyat səviyyəsini yaxşılaşdırsın.

Əlbəttə ki, burada icra orqanlarından çox şey asılıdır. Hökumətin fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Amma eyni 
zamanda, vətəndaşların fəaliyyətindən də çox şey asılıdır. Biz elə bir cəmiyyət yaratmalıyıq ki, hər bir vətəndaş
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burada rahat yaşasın, azad yaşasın, heç bir təzyiqə məruz qalmasın. Oz iradəsini açıq, sərbəst şəkildə ifadə 
etsin. Bu, mənim prinsipimdir və bilirəm ki, yalnız və yalnız bu prinsiplərin əsasında biz güclü dövlət yarada 
bilərik.

Burada müxtəlif çıxışlarda səsləndi ki, 2004-cü ildə görülən işlər bir daha onu göstərir ki, etdiyimiz seçim 
düzgün olubdur. Gəncənin icra hakimiyyətinin başçısı dedi, mən də qeyd etmək istəyirəm ki, Gəncədə 
çoxmərtəbəli binaların tikintisinə başlanıbdır. Deyir ki, təməl qoyulan kimi artıq mənzillər satılır. Yəni bu onu 
göstərir ki, paytaxtla regionlar arasında olan fərqlər yavaş-yavaş aradan götürülür. Yəni Bakıda da vəziyyət bu 
cürdür və əgər Gəncədə və əminəm ki, başqa yerlərdə də belə hadisələr baş verirsə, bu onu göstərir ki, artıq 
regionların inkişafına başlanıbdır.

İnkişafın bir neçə vacib əlaməti var. Onlardan biri də inşaatdır. İndi Bakını görürük - necə gözəl binalar, 
yeni yaşayış binaları, başqa binalar tikilir. Həm şəhərimizi gözəlləşdirir, eyni zamanda insanlar da bundan 
bəhrələnir. Əgər bu iş indi regionlarda da başlayıbsa, bu, çox mühüm göstəricidir və bir daha onu göstərir ki, 
biz düz yoldayıq.

Yenə də demək istəyirəm ki, bütün bu problemlərə, çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan 2004-cü ildə 
düzgün istiqamətdə, çox dinamik inkişaf edibdir. Bunu iqtisadi göstəricilər sübut edir. Cəmiyyətimizdə hökm 
sürən ab-hava göstərir. Azərbaycanın rahat yaşaması, ölkəmizin, insanlarımızın təhlükəsizlik, əmin-amanlıq 
şəraitində yaşaması mənim üçün ən başlıca vəzifədir. Mən bu təhlükəsizliyin təminatçısıyam. İnsanların 
təhlükəsizliyinin təminatçısıyam. Azərbaycanın inkişafı, çiçəklənməsi və xoşbəxtliyi mənim üçün ən vacib 
məsələdir.

Mən hesab edirəm ki, bu konfrans da bu sahədə gördüyümüz işlərə bir növ yekun vuracaqdır. Bildiyiniz 
kimi, fasilədən sonra bölmələrdə müzakirələr aparılacaqdır. Onları Baş nazirin müavinləri aparacaqlar. Eyni 
zamanda, bizim digər işçilərimiz, nazirlərimiz, icra hakimiyyətinin başçıları, sahibkarlar da fəal iştirak 
etməlidirlər və bütün məsələlər, necə deyərlər, sərbəst, açıq şəkildə müzakirə olunmalıdır. Konfransın məqsədi 
də məhz bundadır ki, biz görülən işlərə yekun vuraq, təhlil edək, müsbət, mənfi məqamları üzə çıxaraq və 2005- 
ci ilin uğurlu keçməsi üçün fəaliyyət planını hazırlayaq.

Mən buna görə sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sahibkarlara öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, 
2004-cü ildə bizə inanıb Azərbaycana sərmayə qoydular və gördülər ki, düz etdilər, səhv etmədilər. Bu 
sərmayələr də lazımi səviyyədə qorunur. Azərbaycanda xarici sərmayə necə qorunursa, yerli sərmayə də eləcə 
qorunmalıdır, bunların arasında heç bir fərq qoyulmamalıdır.

Ümid edirəm ki, 2005-ci ildə biz səmərəli işləyəcəyik, bu inkişaf tempi saxlanılacaqdır. Arzu edirəm ki, 
gələn il fevralın 11-də yenə yığışaq və 2005-ci ilin yekunlarını müzakirə edək.

Sağ olun.
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nm icrasının ikinci ilinin yekunlarına

həsr olunmuş konfrans
17 fevral 2006-cı il

Azərbaycan Prezidenti 
İllıanı Əliyevin giriş nitqi

Artıq iki ildir ki, Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı Proqramı həyata keçirilir. Bugünkü 
toplantıda görülən işlər haqqında məlumat veriləcək, təhlil aparılacaq, çatışmazlıqlar haqqında söhbət 
gedəcəkdir. İki il ərzində regionların inkişafı üçün, demək olar ki, bütün sahələrdə böyük işlər görülmüşdür. 
Həm regionların sosial-iqtisadi inkişafı, həm də infrastruktur layihələri - bütün bunlar paralel şəkildə həyata 
keçirilir. Azərbaycanın uğurlu iqtisadi inkişafı bizə bu imkanı yaratmışdır ki, həm dövlət tərəfindən, eyni za
manda, sahibkarlar tərəfindən sərmayə qoyuluşu daha çox regionlara yönəldilsin. Bu, bizim proqramımızdır. 
Mən bu proqramla hələ 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində çıxış etmişdim. Ölkəmizin hərtərəfli, 
dayanıqlı və davamlı inkişafı üçün bu proqram bizə çox lazımdır.

Mən çox şadam ki, iki il ərzində görülən işlər gözəl nəticələrini vermişdir. Azərbaycanda son iki il ərzində 
340 mindən artıq yeni iş yeri yaradılmışdır, çoxlu müəssisələr, fabriklər, sosial obyektlər açılmışdır. Bütün 
bunlar Azərbaycan xalqına xidmət edir, ölkəmizi möhkəmləndirir. Bütün bu uğurların təməlində 1990-cı illərin 
ortalarında başlanmış ciddi iqtisadi islahatlar proqramı dayanır.

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış genişmiqyaslı islahatlar öz bəhrəsini
verməkdədir. Eyni zamanda, uğurlu neft strategiyamız da Azərbaycana çox böyük xidmət göstərmişdir. İndi
bizim maliyyə vəziyyətimiz yaxşılaşıbdır. Ölkədə gedən böyük abadlıq-quruculuq işlərinin təməlində də məhz
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1990-cı illərin ortalarından həyata keçirilən Heydər Əliyevin neft strategiyası durur, indi Azərbaycan öz neft- 
qaz potensialını artıq dünya bazarlarına çıxarır. Bu ildə bizim təbii sərvətlərimizi dünya bazarına çatdırmaq 
üçün iki nəhəng kəmər tikiləcəkdir.

Azərbaycanda iqtisadi artım dünyada ən yüksək sürətlə gedir. Bunu artıq bütün dünya bilir. Ötən il ümumi 
daxili məhsul 26 faizdən çox, sənaye istehsalı 33,5 faiz, əhalinin pul gəlirləri 27 faiz artmışdır. Əlbəttə ki, bizim 
büdcəmiz də artır və artmalıdır. Artıq 2006-cı ilin büdcəsi 4 milyard dollara bərabərdir. 2005-ci illə müqayisədə 
artım təxminən 70 faiz təşkil edir və bu bizə yeni imkanlar, yeni maliyyə mənbələri yaradır. Gərək biz bundan 
səmərəli istifadə edək. Gərək bütün səylərimizi xalqımızın, Vətənimizin inkişafına yönəldək.

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı iki il bundan əvvəl qəbul edilmişdir. Bu, çox müfəssəl bir 
sənəddir. Orada, demək olar ki, ölkəmizin bütün iqtisadi zonalarında görüləcək işlər, əsas istiqamətlər öz əksini 
tapmışdır. Ancaq həyat yerində durmur, ortaya yeni vəzifələr çıxır, yeni məsələlər üzə çıxır. Bildiyiniz kimi, 
mənim rayonlara səfərlərim çərçivəsində zona müşavirələri keçirilir və hər müşavirədən sonra o zonanın inkişafı 
üçün lazım olan tədbirlər planı hazırlanır və sərəncam imzalanır.

Bir sözlə, son iki il ərzində regional inkişaf proqramına ciddi dəyişikliklər edilmişdir. Eyni zamanda, 
Azərbaycanın sənaye potensialının sürətlə inkişafı, tikintinin geniş vüsət alması, əlbəttə, enerjiyə tələbatımızı 
da artırıbdır. Bu məqsədlə 2006-cı ildə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeni elektrik stansiyaları tikiləcək, 
biz bu proqramı qəbul edəndə bunlar nəzərdə tutulmamışdı. Yəni bir çox məsələ var ki, iki il bundan əvvəl onu 
nəzərdə tutmaq mümkün deyildi. Ancaq indi bunlar öz əksini tapır və həyata keçirilir. O cümlədən, bu yaxınlarda 
şəhərətrafı kənd və qəsəbələrin inkişafına dair müşavirə keçirilmişdir və yaxın gələcəkdə müvafiq sərəncam 
və tədbirlər planı imzalanacaqdır. Çünki biz bu regional inkişaf proqramı ilə bütün regionları əhatə etdik, amma 
Bakının kəndləri kənarda qaldı. Nəzərə almalıyıq ki, şəhərətrafı kənd və qəsəbələrdə 700 min əhali yaşayır. Bu 
da çox ciddi, çox böyük maliyyə resursları tələb edən proqramdır. Bu imkanlar da bizdə var.

Azərbaycanda aparılan uğurlu iqtisadi siyasət, bizim neft strategiyamızın müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsi 
və maliyyə nizam-intizamının möhkəmlənməsi, şəffaflığın təmin olunması bizə imkan verir ki, maliyyə 
resurslarımız çox sürətlə artsın. Əgər biz büdcə gəlirlərini nəzərdən keçirsək, görərik ki, son iki il ərzində bizim 
büdcəmiz 1 milyard 500 milyon dollardan 4 milyard dollara gəlib çatıbddır və bu da son hədd deyildir. Artıq 
mən hökumət qarşısında, Maliyyə Nazirliyi qarşısında vəzifə qoymuşam ki, gələn ilin büdcəsinin əsas 
parametrləri müəyyən edilsin. Gələn ilin büdcəsi də kəskin şəkildə artmalıdır. Buna imkan var və bu artım ilk
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növbədə, qeyri-neft sektorunun hesabına olmalıdır. Biz Neft Fondunda yığılan vəsaiti çox qənaətlə 
xərcləməliyik. Bunu xərcləmək o qədər də çətin deyildir. Ancaq biz bunu bir əmanət kimi saxlamalıyıq. Ən 
önəmli, ən vacib məsələlərə yönəltməliyik.

İlk növbədə, digər resurslardan istifadə etməliyik və qeyri-neft sektorunun hesabına, vergilərin hesabına 
büdcəmiz kəskin şəkildə artmalıdır və artacaqdır. 2008-ci ilə qədər hər il büdcəmiz artmalıdır. Bu, bizə imkan 
verəcək ki, bütün infrastruktur layihələrimizi uğurla həyata keçirək, ölkəmizi müasirləşdirək, yeni, güclü iqti
sadiyyat yaradaq, ölkəmizin sənaye potensialını gücləndirək. İndi biz neft amilindən çox məharətlə istifadə 
etməliyik. Azərbaycanın uzunmüddətli sənaye inkişafı konsepsiyası və proqramı hazırlanmalıdır və güclü 
sənaye kompleksi yaradılmalıdır. Bu, keçmişdə bizdə var idi. Sovet ittifaqı zamanı bu var idi. Amma o 
müəssisələrin bir çoxu köhnəlib, müasir tələblərə cavab vermir və beləliklə, yeni, müasir sənaye potensialının 
inkişafı lazımdır. Biz bütün bunları edəcəyik. Mən buna şübhə etmirəm. Bunu etmək üçün bütün şərtlər var. 
İlk növbədə, dövlətin düşünülmüş iqtisadi inkişaf konsepsiyası, proqramı var, siyasi iradə var, cəmiyyətdə bu 
barədə fikir birliyi var. Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyət bütün islahatları - həm siyasi, həm də iqtisadi 
islahatları keçirmək üçün çox müsbətdir.

Artıq Azərbaycanda güclü sahibkarlar sinfi yaranıbdır və bilirsiniz ki, sahibkarlığın inkişafı bizim 
siyasətimizin ən vacib istiqamətlərindən biridir. Son iki il ərzində Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olanların 
sayı xeyli dərəcədə artıbdır. Bunu təmin etmək üçün həm dövlətin qayğısı var, dəstək var, eyni zamanda, əməli- 
praktiki tədbirlər də var. Bilirsiniz ki, sahibkarlara kömək üçün, onların gözəl nəticələr əldə etməsi üçün dövlət 
büdcədən güzəştli şərtlərlə kreditlər ayırır və bunların həcmi ildən-ilə artır. Bu il təxminən 100 milyon dollar 
səviyyəsindədir. Bu vəsait sahibkarlara veriləcək və onun müqabilində yeni iş yerləri, müəssisələr, fabriklər və 
s. yaradılacaqdır. Eyni zamanda, regionları hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün güclü infrastruktur olmalıdır ki, 
onu da sahibkar yarada bilməz. Sahibkar yol çəkə bilməz, elektrik stansiyası tikə bilməz, aeroport tikə bilməz. 
Tikə bilər, amma bu, onıın bilavasitə vəzifəsi deyildir. Bu vəzifəni dövlət öz üzərinə götürübdür.

Ona görə indi Azərbaycanda müxtəlif yerlərdə yeni aeroportlar tikilir, yeni yollar salınır, məktəblər tikilir. 
Keçən il 400-ə yaxın məktəb tikilib, təmir edilib və əlavə sinif otaqları tikilibdir. Xəstəxanaların tikintisinə 
başlamışıq. Uzun illər idi ki, bu, çox geridə qalmış bir sahə idi. 2005-ci ildən başlayaraq, Azərbaycanın müxtəlif 
bölgələrində ən müasir standartlara cavab verən yeni diaqnostika-müalicə mərkəzlərinin təməl daşı qoyulubdur. 
Bir il ərzində, demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində ən müasir avadanlıqla təchiz edilmiş yeni tibb 
ocaqları yaradılacaqdır. Bütün bunlar regionların inkişafı deməkdir. Bütün bunlar xalqın daha da yaxşı yaşaması 
deməkdir. Bütün bunlar ölkəmizin möhkəmlənməsi deməkdir. Bizim də vəzifəmiz budur.

Bütün bu planların təməlində bir məqsəd dayanır: ölkəmiz daha da möhkəmlənsin, daha da zənginləşsin, 
Azərbaycan hərtərəfli inkişaf etsin, Azərbaycan xalqı daha da yaxşı yaşasın, daha da yaxşı maaş alsın, pensiya 
alsın və Azərbaycan bölgədə öz mövqelərini daha da möhkəmləndirsin. Bunu etmək üçün indi şərait də bizim 
üçün çox əlverişlidir.

Azərbaycan artıq öz neft-qaz potensialını işə salır. Son aylar ərzində bölgədə yaşanan enerji böhranı onu 
göstərdi ki, Azərbaycanın önəmi artıbdır. Biz bundan istifadə etməliyik. Öz eneıji potensialımızdan istifadə 
etməliyik. Eyni zamanda, Azərbaycan artıq Asiyadan və başqa ölkələrdən Avropaya gedən enerji dəhlizini təmin 
edən bir ölkədir, yəni biz artıq tranzit ölkəyə çevrilmişik. Təkcə nəqliyyat baxımından yox, eyni zamanda enerji 
daşıyıcılarını Asiyadan, başqa ölkələrdən Avropaya çatdırmaq üçün. Bu istiqamətdə bizim fəaliyyətimiz 
düşünülmüşdür və uzunmüddətlidir.

Kənd təsərrüfatının inkişafı regional inkişaf proqramının, demək olar ki, əsasını təşkil edir. Çünki regionlarda 
əhalinin böyük əksəriyyəti kəndlərdə yaşayır, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Biz bu sahəyə də çalışırıq ki, 
kömək göstərək. “Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması bu istiqamətdə atılmış çox mühüm addımdır. 
Onun vasitəsilə artıq kəndlərə texnika gətirilib, gübrə alınıb paylanılır. Bir sözlə, fermerlər üçün ilkin şərait 
yaradılır. Onlara kreditlər verilir, texnika verilir, gübrə verilir ki, onlar daha da yaxşı işləyə bilsinlər.

Bir sözlə, bütün bu iki il ərzində görülmüş işlər onu göstərir ki, istiqamət düzgün seçilmişdir, prioritetlər 
düzgün müəyyən edilmişdir və proqramın icrasında da müsbət meyillər kifayət qədərdir. Amma problemlər də 
var, çatışmayan cəhətlər var və biz bunları vaxtlı-vaxtında araşdırmalıyıq, tədbirlər görməliyik ki, bu proqram, 
2008-ci ilə qədər nəzərdə tutulmuş bütün tədbirlər həyata keçirilsin.
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Azərbaycan Prezidenti 
Illıarn Əliyevin yekun nitqi

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı artıq iki ildir ki, icra olunıır və proqramın əhəmiyyəti 
də, onun vacibliyi də hamımız üçün aydındır. Bu, Dövlət Proqramıdır. O deməkdir ki, dövlət bu proqramın 
həyata keçirilməsində bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürübdür. Eyni zamanda, sahibkarların da bu proqramda 
fəal iştirak etməsi üçün dövlət öz tərəfindən onlara lazımi şəraiti yaradır. Bu, ilk növbədə, kreditlərin verilməsi, 
digər tərəfdən, sahibkarlara olan dəstək, onlara olan inam və ümumiyyətlə, Azərbaycanda sahibkarlığın 
inkişafına göstərilən diqqətdir. Çünki inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, orada iqti
sadiyyat daha çox özəl sektorun hesabına, ilk növbədə, kiçik və orta sahibkarların fəaliyyəti nəticəsində inkişaf 
edir. Kiçik və orta sahibkarlığın ümumi daxili məhsulda olan çəkisi nə qədər yüksəkdirsə, deməli, ölkə 
iqtisadiyyatı da bir o qədər inkişaf edir.

Təbii ki, Azərbaycanda buna nail olmaq üçün müəyyən vaxt, zaman lazımdır. Biz 15 il bundan əvvəl 
tamamilə başqa sistemdə yaşamışıq. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
da ölkədə gedən proseslər imkan vermirdi ki, dərhal ciddi quruculuq işləri aparılsın. Sosial-iqtisadi tənəzzül, 
siyasi-hərbi böhran - bütün bunlar, əlbəttə ki, ölkəmizi çox çətin vəziyyətə salmışdı. Yalnız son 10 il ərzində, 
vəziyyət sabitləşəndən sonra davamlı iqtisadi islahatlar aparılmağa başlandı və bu gün uğurla davam etdirilir.

Son iki ildə isə iqtisadi islahatların yeni dövrü başlandı. Bu dövr də çox əhəmiyyətlidir, bizim üçün çox 
vacibdir. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafı üçün indi ölkədə və bölgədə çox gözəl 
şərait mövcuddur. Bu şəraitin yaranmasında, əlbəttə ki, təbii amillər də rol oynayır, ancaq Azərbaycanın siyasəti, 
ölkəmizin dünyadakı, bölgədəki möhkəmlənən mövqeyi də böyük rol oynayır. Azərbaycan bölgədə gedən
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önəmli proseslərin təşəbbüskarıdır, icraçısıdır. Azərbaycanın iştirakı ol
madan bölgədə heç bir layihə - nə siyasi, nə iqtisadi, nə də nəqliyyat 
layihəsi həyata keçirilə bilməz. Bu, reallıqdır və getdikcə bizim 
önəmimiz artacaqdır.

Mən ölkəmizin gələcəyinə çox nikbinliklə baxıram. Çünki güclü 
Azərbaycan yaratmaq üçün bütün imkanlar var. Ölkəmizin coğrafi 
vəziyyəti, təbii sərvətlərlə zəngin olması, cəmiyyətdə dövlət siyasətinə 
olan dəstək, xalqla iqtidar arasında olan birlik, bizim iqtisadi 
islahatlarımız, enerji və nəqliyyat dəhlizinin təmin olunmasında 
Azərbaycanın artan rolu - bütün bunlar müsbət amillərdir. Biz bundan 
istifadə etməliyik.

Bu gün görülən işlər bir neçə ildən sonra öz bəhrəsini verəcəkdir. 
Necə ki, iki il bundan əvvəl sahibkarlara verilmiş kreditlər bu gün artıq 
yeni müəssisələrin açılışına gətirib çıxarıbdır.

Biz iki il bundan əvvəl böyük həcmdə kredit verə bilməzdik. Çünki
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maliyyə imkanlarımız o qədər də yaxşı deyildi. Ancaq bu il 100 milyon dollar kredit veriləcəkdir. Bu kredit 
işləyəcək və bəlkə də bir-iki ildən sonra yeni infrastrukturun, yeni iş yerlərinin yaradılmasına, yeni inkişafa öz 
töhfəsini verəcəkdir. İnkişaf budur. Əsas odur ki, siyasət düzgün müəyyən edilsin, proqram tərtib olunsun və 
proqram şüara çevrilməsin. Reallığı əks etdirsin və real nəticələrə gətirib çıxarsın. Əlbəttə ki, bütün aidiyyəti 
orqanlar bu proqramın icrasında çox fəal iştirak etməlidir.

Yerli hakimiyyət orqanlarının üzərinə böyük vəzifələr düşür və bildiyiniz kimi, indi bölgələrdə kadr 
dəyişikliyi davam edir. Bu da təbii prosesdir, çünki yeniləşmə getməlidir. Əsas tələb ondan ibarətdir ki, hər bir 
vəzifəli şəxs, hər bir məmur öz vəzifə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirsin, öz əməyi ilə, öz zəhməti ilə ümumi 
işimizə öz töhfəsini versin, insanlara diqqət, qayğı göstərsin və beləliklə, öz məsuliyyətini dərk etsin.

Sahibkarlığın inkişafı bu baxımdan da proqramın tərkib hissəsidir. Baxmayaraq ki, proqramın əsas yükü 
dövlətin, hökumətin üzərinə düşür. Elektrik stansiyalarının, su kəmərlərinin tikintisi, qazpaylayıcı şəbəkənin 
yeniləşməsi, məktəblərin, xəstəxanaların tikintisi, yolların - həm magistral, Azərbaycanı başqa ölkələrlə 
birləşdirən, həm də şəhərdaxili və kəndarası yolların tikintisi - bütün bunlar dövlət hesabına həyata keçiriləcək 
və həyata keçirilən məsələlərdir.

Sahibkarların üzərinə düşən vəzifələr də aydındır. Bu da ondan ibarətdir ki, bu gözəl sərmayə mühitindən 
istifadə edib yeni müəssisələrin yaradılmasına, iş yerlərinin açılmasına nail olsunlar. Yeni fabriklər, zavodlar 
yaradılsın ki, ölkəmiz inkişaf etsin və sahibkarlar özləri də bundan faydalansınlar.

Proqramın, əlbəttə ki, əsas məqsədi işsizliyin aradan qaldırılmasından, yoxsulluğun azaldılmasından 
ibarətdir. Hər iki istiqamətdə,- əlbəttə, bu iki istiqamət bir-biri ilə sıx bağlıdır, - son iki il ərzində uğurlar var. 
340 min yeni iş yerinin açılması, yoxsulluğun səviyyəsinin 49 faizdən 29 faizə düşməsi reallıqdır, real nəticədir. 
Minimum əmək haqqı bir neçə dəfə qalxıbdır. Düzdür, bu, bizi qane edə bilməz. Çünki indiki səviyyə bizi qane 
etmir, minimum əmək haqqı gərək insanın minimum tələbatını ödəsin. Bu, hələ ki, belə deyildir. Amma bu da 
olacaqdır. Bu il də nəzərdə tutulub, gələn il də nəzərdə tutulacaq və Azərbaycanda minimum əmək haqqı ildən- 
ilə qalxacaqdır. Gördüyümüz işlər, gələcəkdə bizi gözləyən böyük neft gəlirləri, əlbəttə, bu imkanı bizə 
yaradacaqdır. Ancaq biz gərək çox dəqiq olaq, çox diqqətli olaq, makroiqtisadi sabitliyi poza bilən amillərdən 
özümüzü qoruyaq.

Çünki inflyasiyanın qalxması, qiymətlərin qalxması bizi çox ciddi düşündürür. Keçən ilin əvvəlində bu, 
ciddi xarakter almışdı. Görülən tədbirlər nəticəsində onun qarşısı alındı. İndi də inflyasiyanın səviyyəsi 
birrəqəmli həddə olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, əhalinin pul gəlirləri inflyasiya səviyyəsini bir neçə dəfə üstələyir, 
real artım çox yüksək səviyyədədir.

indi iqtisadi sahədə Azərbaycanın qarşısında bir neçə önəmli məsələ durur. Onlardan biri qeyri-neft sek
torunun, kənd təsərrüfatının, infrastrukturun inkişafı və nəqliyyat infrastrukturunun inkişafıdır. Bütün 
istiqamətlərdə işlər yaxşı gedir, yeni yollar salınır, aeroportlar, elektrik stansiyaları, qaz xətləri tikilir və əlbəttə 
ki, bu, insanların gündəlik həyatına öz təsirini göstərməlidir. Hər bir insan bunu hiss etməlidir. Ona görə həm 
böyük layihələr, infrastruktur layihələri həyata keçirilir, həm də hər bir rayonun, hər bir kəndin də öz proqramı 
olmalıdır.

Mən həmişə deyirəm, əgər hər bir kəndin problemi həll edilərsə, deməli, ölkədə bütün problemlər həll olunar. 
Ona görə biz gərək buna çox həssaslıqla, çox dəqiqliklə yanaşaq. İki il bundan əvvəl qəbul edilmiş proqramda 
əsas istiqamətlər müəyyən edilibdir, bununla yanaşı, orada konkret tədbirlər planı da var. Yenə deyirəm, eyni 
zamanda, hər bir rayonun, hər bir kəndin öz proqramı, öz tədbirlər planı olmalıdır. Buradan, Bakıdan bütün 
bunları görmək, bunların hamısını idarə etmək mümkün deyildir. Biz proqramı qəbul edirik, ondan sonra mənim 
rayonlara səfərlərim nəticəsində şəxsən özüm vəziyyətlə tanış oluram, görürəm. Ancaq, əlbəttə ki, yerli icra 
orqanlarından, onların fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Mənim də tələbim dəyişməz olaraq qalır: yaxşı işləmək, 
can yandırmaq, ürəklə işləmək. Belə olsa, bizim problemlərimiz öz həllini tapar.

Əgər biz öz maliyyə sistemimizdə şəffaflığı tam şəkildə təmin etsək, istənilən məsələ öz həllini tapa bilər. 
İndi ayrılan vəsaitlə çox işlər görmək olar. Sadəcə olaraq, gərək bu vəsaitdən düzgün istifadə edilsin. Ona görə 
biz gərək şəffaflığı təmin edək, daha da möhkəmləndirək, xərclərə nəzarət daha da güclü olmalıdır və əlbəttə, 
bütün vəsaitlərdən məqsədyönlü şəkildə istifadə olunmalıdır.

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın büdcəsi ildən-ilə artacaq, - bu il 4 milyard dollardır, gələn il xeyli artacaq, - 
deməli, nəzarət də artmalıdır. Artan büdcəmiz həyatda - yeni iş yerlərinin açılmasında, yeni müəssisələrin, 
fabriklərin, zavodların, səhiyyə, təhsil, sosial infrastrukturun yaradılmasında öz əksini tapmalıdır.

Mən ümid edirəm ki, 2006-cı il də bizim üçün uğurlu olacaqdır. Çünki 2006-cı ildə ölkəmizin gələcəyini 
müəyyən edən iki nəhəng enerji layihəsi tamamlanacaqdır: Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum
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qaz kəmərləri. Bu kəmərlər uzun illər Azərbaycana xidmət edəcək, ölkəmizi zənginləşdirəcək, çox güclü 
maliyyə resursu bazası yaradacaqdır. Bizdən isə tələb olunan odur ki, bu imkanlardan səmərəli istifadə edək, 
vicdanla istifadə edək və bu böyük sərvət bizə nəsib olub, gərək o, Azərbaycanın inkişafına xidmət etsin.

Bütün imkanlar var ki, Azərbaycan ən müasir ölkəyə çevrilsin. Mən bunu artıq demişəm, hər bir imkan var, 
- istər iqtisadi, istər siyasi, istərsə də bölgədə gedən proseslər. Biz bundan istifadə etməliyik. Əgər istifadə 
etməsək, biz bu şansı itirə bilərik. İndi vəziyyət çox əlverişlidir və hər bir vəzifəli şəxsdən, hər bir icra 
hakimiyyəti başçısından, hər bir məmurdan tələb edirəm və sahibkarlardan, iş adamlarından xahiş edirəm ki, 
ölkəmizin inkişafı üçün öz səylərini əsirgəməsinlər. Bu, bizim vətənimizdir, xalq bizim xalqımızdır. Biz elə 
etməliyik ki, ən yüksək səviyyədə olaq, həm Azərbaycanın imici yüksəlsin, mövqeləri möhkəmlənsin, həm də 
Azərbaycan xalqının rifah halı daha da yaxşılaşsın.

İndi bizdə orta aylıq əmək haqqı 140 dollara qalxıbdır. Bu, böyük göstəricidir. Amma bizi qane edə bilməz. 
Tərəqqi var, irəliləyiş var, inkişaf sürətlə gedir. Mən istəyirəm ki, daha da sürətlə getsin, bilirəm ki, daha da 
sürətlə gedə bilər. Əgər bilsəydim ki, bu, maksimum sürətdir, deyərdim, elə bu sürətlə də davam edək. Sürət 
yüksəkdir, amma maksimum sürət deyildir. Biz işlərimizi daha da sürətləndirməliyik, bütün imkanlarımızı daha 
da səfərbər etməliyik və onda qarşımızda duran çox ciddi məsələlər tezliklə öz həllini tapa bilər.

Mən buna çalışıram, istəyirəm ki, qarşımıza qoyduğumuz proqramlar daha da sürətlə öz həllini tapsın. Çünki 
Azərbaycan xalqı buna layiqdir. Biz hamımız - hökumət, dövlət, cəmiyyət, biznes strukturları bunu etməliyik. 
Bu, bizdən asılıdır və mən ümid edirəm ki, hamımız bu böyük məsuliyyəti dərk edirik.

İndi yerlərdə, rayonlarda hesabat toplantıları keçirilir, görülən işlər təhlil olunur. Eyni zamanda, son iki il 
ərzində görülən işlər İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin xətti ilə daha dəqiqliklə təhlil olunacaqdır. Ən önəmlisi, - bu 
gün burada bu barədə bir az danışıldı və mən ümid edirəm ki, biz buna daha da çox diqqət göstərəcəyik, - 
mövcud olan problemlər və onların həlli yollarıdır. Əsas problemi müəyyən etmək, onun həll yolunu araşdırmaq 
və buna nail olmaq. Bunu da etmək üçün hər şey var. Bundan sonra da, bizim maliyyə imkanlarımız artdıqca 
qarşımızda duran bütün vəzifələr öz həllini tapacaqdır. Məhz buna görə iki il bundan əvvəl bütün başqa vacib 
məsələlərlə yanaşı, mən əsas diqqəti, ağırlığı məhz iqtisadi islahatlara yönəltdim. Çünki hər şey buna bağlıdır. 
Əgər iqtisadiyyat inkişaf etmirsə, heç bir layihə öz həllini tapa bilməz. Nə qədər yaxşı yazsan da, heç bir gözəl 
niyyət, yaxud da təklif, proqram bunsuz həll edilə bilməz, kağız üzərində qalacaqdır. Hər şey iqtisadiyyata 
bağlıdır. Biz də onu möhkəmləndiririk və bundan sonra daha da möhkəmləndirəcəyik.

Mən ümid edirəm ki, 2006-cı il Azərbaycanda iqtisadi islahatların davam etdirilməsi üçün uğurlu il olacaqdır. 
Yenə də deyirəm, dövlətin üzərinə düşən vəzifələr icra olunacaqdır. Əminəm ki, sahibkarlar da, iş adamları da 
ümumi işimizə öz töhfəsini verəcəklər. Əgər bu gün başqa ölkələrdən gəlib Azərbaycanda iş görmək istəyənlərin 
sayı artırsa, deməli, yerli iş adamları da bu gözəl imkanlardan istifadə etməlidirlər. Vaxtilə Azərbaycandan 
getmiş, başqa ölkələrdə yaşayan vətəndaşlar indi Azərbaycana qayıdırlar. Bu gün ölkəmizə xarici ölkə 
vətəndaşlarının axını müşahidə olunur, Azərbaycana iş görmək, pul qazanmaq üçün, müəyyən iqtisadi layihələri 
həyata keçirmək üçün gəlirlər. Vaxtilə ölkədən gedirdilər, indi ölkəyə qayıdırlar. Bu proses davam edəcəkdir. 
Çünki Azərbaycan gözəl ölkədir. Gözəl insanlar, çox əlverişli iqtisadi şərait, investisiya axını, neft kəmərlərinin 
istismara verilməsi, gözəl ictimai-siyasi ab-hava, Azərbaycanda bütün xalqların bir ailə kimi yaşaması - bu, 
nadir bir mənzərədir.

İndi gəlin başqa ölkələrə baxaq. Mən heç misal gətirmək istəmirəm. Amma bəzi ölkələrdə proseslər çox 
ciddidir, başqa istiqamətdə inkişaf edir, cəmiyyətdə gərginlik var, müəyyən ziddiyyətlər var, müxtəlif zəmində 
olan ziddiyyətlər var, təhlükələr var, ədavət var. Bunların heç biri Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda indiki 
bu gözəl şərait bizə imkan verir ki, ölkəmizi daha da sürətlə inkişaf etdirək. Biz bunu bilməliyik, 
qiymətləndirməliyik. Azərbaycanın önərni məhz ona görə də artır ki, burada vətəndaş cəmiyyəti möhkəmlənir, 
burada bütün xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar.

İndi dünyada gedən proseslər çox təhlükəlidir. Sivilizasiyalar arasında dialoqdan danışılır, amma, əslində, 
bu, dialoq deyil, bu, ziddiyyətdir. Bu, çox təhlükəli meyillərdir. Ölkəmiz bu baxımdan nadir əhəmiyyət kəsb 
edir və biz bu vəziyyəti burada qorumalıyıq. İmkan verə bilmərik ki, bu gözəl şərait pozulsun. Baxmayaraq, 
yəqin elə qüvvələr var ki, bunu pozmaq istəyirlər. Amma onların cəhdləri keçmişdə də baş tutmamışdır, son 
aylar ərzində də baş tutmamışdır və bundan sonra da baş tutmayacaqdır.

Mən sizin hamınızı gərgin işə dəvət edirəm. Hökumət üzvlərini dəvət edirəm desəm, yaxşı çıxmaz, onlardan 
tələb edirəm, iş adamlarını dəvət edirəm, bütün cəmiyyəti buna dəvət edirəm ki, biz ölkəmizi daha da 
gücləndirək və güclü dövlət yaradaq. Bu işdə hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun!
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nm icrasının üçüncü ilinin yekunlarına

həsr olunmuş konfrans
13 fevral 2007-ci il

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin giriş nitqi

Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün nümayiş etdirilən film açıq-aydın göstərir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı uğurla icra 

edilir. Son üç il ərzində, demək olar ki, regionlarımızın siması dəyişdi. Bölgələrdə aparılan quruculuq, abadlıq 
işləri həm ölkə iqtisadiyyatına çox böyük töhfə verir, eyni zamanda, insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırır. 
Proqram qəbul olunanda məhz bunlar bizim üçün əsas məqsədlər idi. İlk növbədə, Azərbaycanın hərtərəfli 
inkişafını təmin etmək, qeyri-neft sektorunu təmin etmək, eyni zamanda, insanları işlə təmin etmək məqsədləri 
qoyulmuşdu. Bu üç ilin təcrübəsi onu göstərir ki, biz bu istiqamətlərdə istədiyimizə nail ola bilmişik.

Son üç il ərzində 520 min yeni iş yeri açılmışdır. Bu o deməkdir ki, yeni müəssisələr yaradılır, insanlar işlə 
təmin olunur, işsizlik aradan qaldırılır, yerli istehsal yaranır və bu, idxalı əvəzləyir, ölkə iqtisadiyyatına böyük 
dəstək verilir, kənd təsərrüfatı inkişaf edir.

Beləliklə, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının təsiri çoxşaxəlidir. Bunun həm siyasi, həm 
iqtisadi, həm də sosial mənası çox böyükdür. Mən çox şadam ki, bu üç il ərzində görülən işlər, doğrudan da, 
Azərbaycanın regionlarının inkişafına yenilik gətirdi. Regionda fəaliyyət göstərən insanlar çox fəaldırlar. 
Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti regionlarda yaşayır. Belə olan halda, biz diqqətimizi daha da artırmalıyıq, 
onlara hərtərəfli dəstək verməliyik.

Bu gün burada, birinci mərtəbədə sərgi ilə tanış olarkən bir daha gördüm ki, qısa müddət ərzində 
Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların keyfiyyəti artır, müxtəlifliyi təmin olunur. Eyni zamanda, bu 
məhsullar ən yüksək dünya standartlarına cavab verir və həm Azərbaycan bazarını təmin edir, həm də ixrac 
olunur. Qeyri-neft məhsullarının ixracı getdikcə artmaqdadır. Əlbəttə ki, bunun müxtəlif səbəbləri var. Əsas 
səbəbi ondan ibarətdir ki, bizim qəbul etdiyimiz bütün proqramlar, o cümlədən regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət proqramı uğurla icra edilir. Çünki proqram qəbul olunarkən bütün vacib məsələlər öz əksini tapmışdır.

Bununla bərabər, əlbəttə, müxtəlif dövrlərdə bu proqrama dəyişiklik də edilirdi. Mənim rayonlara səfərlərim 
nəticəsində müxtəlif bölgələrin inkişafına dair əlavə olaraq 8 xüsusi sərəncam imzalanmışdır. O sərəncamlarda 
da açıq-aydın göstərilir ki, hansı işlər görülməlidir. Bizim proqramlarımız konkretdir, burada görüləcək işlər, 
onların maliyyə mənbələri müəyyən olunur, icraçı tərəf də müəyyən edilir və vaxt da qoyulur. Məhz buna görə 
biz bütün bu proqramların icrasında uğurlar əldə edə bilmişik. Düzdür, bəzi məqamlarda, bəzi hallarda 
proqramın icrası tam şəkildə təmin olunmur. Bu məqsədlə mütəmadi qaydada aidiyyəti orqanlar ilə müşavirələr 
keçirilir, məsələlər müzakirə edilir. Bu konfransın da məqsədi məhz bundan ibarətdir: ilk növbədə, görülən 
işlər haqqında hesabat vermək, görülən işlərə qiymət vermək, onları təhlil etmək, digər tərəfdən qüsurları aradan 
qaldırmaq. Çünki bildiyimə görə, bəzi hallarda proqramda nəzərdə tutulmuş məsələlər öz həllini tapmır. Bunun 
müəyyən müxtəlif səbəbləri var. Deyə bilərəm ki, həll olunmayan bu məsələlər çox cüzi faiz təşkil edir. Amma 
mən istəməzdim ki, hansısa həll olunmayan məsələ qalsın. Ona görə konfransda gərgin iş aparılmalıdır və ilk 
növbədə, biz çatışmayan cəhətlər üzərində dayanmalıyıq.

Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı müxtəlif mənbələrdən qaynaqlanır. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf 
proqramı onun bir hissəsidir. Bu proqram, eyni zamanda, iqtisadiyyatda gedən ümumi meyillərin təzahürüdür. 
Çünki ildən-ilə artan iqtisadi potensial, möhkəmlənən iqtisadiyyat, artan büdcəmiz bu proqramın icrasına da 
kömək göstərir. Bildiyiniz kimi, dövlət həm prioritet istiqamətləri müəyyən edir, eyni zamanda, sahibkarlığın 
inkişafı üçün də praktik işlər görür.

Biz dövlət büdcəmizdə sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş məsələləri əks etdiririk. Güzəştli şərtlərlə 
kreditlərin verilməsi sahibkarlığın inkişafına böyük dəstəkdir. Buna mənəvi və siyasi dəstəyi də əlavə etsək, 
görərik ki, Azərbaycan dövləti bu sahəyə öz konkret töhfəsini verir. Azərbaycanda iqtisadi artım dünyada 
analoqu olmayan səviyyəyə gəlib çatıbdır. Son iki il ərzində iqtisadi artım müvafiq surətdə 26 və 35 faiz 
olmuşdur. Bu il də yəqin ki, haradasa, bu səviyyədə olacaqdır. Yenə də demək istəyirəm ki, büdcə gəlirləri çox 
kəskin şəkildə artmışdır. Əgər biz proqramı qəbul edəndə büdcə xərcləri təxminən 1,4 milyard dollar
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səviyyəsində idisə, 2007-ci ildə bu 6,5 milyard dollar səviyyəsində və bundan da artıq olacaqdır. Yəqin ki, bir 
neçə aydan sonra büdcəyə yenidən baxılmalıdır. Çünki bizim əlavə gəlir mənbələrimiz aşkar olunub və 
büdcəmiz daha da artacaqdır. Bu da, öz növbəsində, ölkədə geniş infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə 
imkan yaradır. Əgər biz bölgələrin inkişafını istəyiriksə, infrastruktur layihələrini icra etməliyik. Burada filmdə 
göstərildi ki, təkcə 2006-cı ildə Azərbaycanda 4 yeni elektrik stansiyası tikilibdir. Buna böyük ehtiyac var. 
Azərbaycan iqtisadiyyatı artır, yeni iş yerləri açılır, müəssisələr fəaliyyətə başlayır, fərdi tikinti sürətlə gedir. 
Bütün bunlar əlavə enerji mənbəyi tələb edir. Elektrik stansiyalarının tikintisi bütün iqtisadiyyata güclü təkan 
verir. Həm magistral, həm şəhərwrarası, həm də kənd yollarının çəkilməsi - bütün bunlar iqtisadi artıma birbaşa 
təsir edən məsələlərdir.

Yəni, dövlət öz üzərinə düşən bütün vəzifələri icra edir, sahibkarlara siyasi dəstək verir, onları müdafiə edir, 
hər il onlara güzəştli şərtlərlə təxminən 100 milyon dollar səviyyəsində kreditlər ayırır. İnfrastruktur layihələrini 
həyata keçirir və bölgələrdə sosial infrastrukturun möhkəmlənməsi üçün fəal iştirak edir ki, insanlar bölgələrdən 
şəhərlərə gəlməsinlər. Yəni, Azərbaycanda miqrasiya prosesləri azalıbdır. Mən çox istərdim ki, tamamilə 
dayandırılsın. Biz bölgələrdə elə şərait yaratmalıyıq ki, heç kim şəhərlərə gəlmək istəməsin. Bu məqsədlə 
məktəblər, xəstəxanalar, digər sosial obyektlər tikilir, bütövlükdə bölgələr abadlaşdırılır. İndi bölgələrdə, ra
yonlarda olan insanlar bu dəyişiklikləri görürlər, şəhərlərimiz, rayonlarımız abadlaşır. Mənim də tələbim ondan 
ibarətdir ki, bütün işlər ən yüksək səviyyədə görülməlidir. Bakıda hansı səviyyədə görülürsə, ən ucqar rayonda 
da belə səviyyədə görülməlidir. Çünki mən istəyirəm ki, Azərbaycan müasir dövlətə çevrilsin və bu müasirlik 
müxtəlif meyarlarla, o cümlədən keyfiyyətlə ölçülür. İş gərək keyfiyyətli görülsün. Beləliklə, biz ölkəmizi 
gücləndirəcəyik. Bizim çox gözəl imkanlarımız vardır.

Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanda iqtisadi artım ən yüksək səviyyədədir və bu göstəriciyə görə 
biz dünyada lider ölkəyik. Ancaq Prezident kimi məni daha çox sevindirən başqa rəqəmlərdir. Məni daha çox 
sevindirən odur ki, Azərbaycanda son üç il ərzində yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı kəskin şəkildə 
azalıbdır, 49 faizdən 20 faizə enibdir. Bu onu göstərir ki, bizim bütün iqtisadi islahatlarımız insanların həyat 
səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəldilibdir.

Biz hamımız bilirik, siz də bilirsiniz ki, keçid dövründə yaşayan ölkələrdə çox ciddi iqtisadi islahatlar, ilk 
növbədə, insanların həyat səviyyəsinə mənfi təsir göstərir. Biz Sovet İttifaqının təcrübəsini unutmamışıq. Sovet 
İttifaqı dağılanda, yeni ictimai-siyasi quruluşa başlayanda, demək olar ki, sovet xalqı - keçmiş müttəfiq respub
likalarda yaşayan insanlar tamamilə müflisləşmişdi. Çünki bu iqtisadi islahatlar, bir tərəfdən, ölkənin inkişafına 
lazım idi, digər tərəfdən, insanlara çox böyük əziyyətlər gətirmişdir. Bizim isə iqtisadi islahatlarımız, tam şəkildə 
bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanmış siyasətimiz, ilk növbədə, sosial yöniimlüdür. Məhz buna görə iqtisadi 
islahatların icrası nəticəsində yoxsulların sayı artmayıb, olduğu kimi qalmayıb, azalıb, özü də kəskin şəkildə.

Bu, eyni zamanda onu göstərir ki, bizim uğurlu neft strategiyamız da öz bəhrəsini verməkdədir. 1994-cü 
ildə bu salonda ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”nin icrası nəticəsində 
böyük işlər görülübdür və Azərbaycan böyük neft-qaz hasil və ixrac edən ölkəyə çevrilir. Ancaq biz tarixdən 
və neft hasil edən bəzi başqa ölkələrin təcrübəsindən onu da bilirik ki, neft-qaz heç də bütün hallarda xoşbəxtlik, 
rifah, ədalət gətirmir. Bəzi hallarda neft-qaz hasil edən ölkələrdə kiçik bir təbəqə varlanır, əksəriyyət isə 
kasıblaşır. Ancaq Azərbaycanda, ilk növbədə, şəffaflığın təmin olunması, Neft Fondunun yaradılması, Şəffaflıq 
təşəbbüsünə qoşulmağımız və liderliyimiz ona gətirib çıxarıb ki, Azərbaycanda neft gəlirləri ədalətli bölünür. 
Yəni xalq tərəfindən bölünür. Bu qərarı xalq verir. Çünki məsələ Milli Məclisdə müzakirə olunur və xalq da 
Milli Məclisə seçdiyi nümayəndələr vasitəsilə bu məsələləri həll edir. Ona görə neft strategiyamız uğurludur 
ki, Azərbaycan xalqına xidmət edir. Əlbəttə, neft kəmərlərinin, qaz kəmərlərinin tikintisi, bütün strateji və 
geosiyasi məsələlərin çox ağır şəraitdə həlli - bütün bunlar bizim böyük nailiyyətlərimizdir. Amma bununla 
bərabər, əsas uğur odur ki, Azərbaycan xalqı bundan faydalanır. Bizim ildən-ilə artan büdcəmiz, artan iqtisadi 
imkanlarımız bizə şərait yaradır ki, yaxşı işləyək. Şərait yaradır ki, quraq, yaradaq, tikək, ölkəmizi abadlaşdıraq, 
güclü infrastruktur tədbirləri görək. Beləliklə, Azərbaycanın gücü artır.

Bu yaxınlarda Gürcüstanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə dair üçtərəfli sazişin bağlanması 
bizim qələbəmizdir. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan xalqlarının qələbəsidir. Bunun çox böyük strateji və tarixi 
əhəmiyyəti var. Biz özümüzü dəmir yolu vasitəsilə Türkiyə ilə birləşdiririk. Biz bu yol ilə özümüzü Avropa ilə 
birləşdiririk. Azərbaycan ərazisi ilə Asiyadan Avropaya və əksinə, yüklər keçəcəkdir. Sözün əsl mənasında, 
tranzit ölkəyə çevrilirik. Əgər buna bizim tərəfimizdən yaradılmış enerji dəhlizlərini də əlavə etsək görərik ki, 
Azərbaycanın strateji əhəmiyyəti artır. Əhəmiyyət artdıqca, əlbəttə, ölkənin bütün problemləri daha da asanlıqla 
öz həllini tapacaqdır.
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Bizim düşünülmüş proqramlarımız, siyasətimiz var. Bu 
siyasət uğurla icra olunur və açıq-aydın bəyan edilibdir. 2003- 
cü ildə verilmiş bütün vədlər həyatda öz əksini tapır. Beş il 
ərzində 600 min yeni iş yerinin açılması bəyan edilmişdi və 
artıq onların 520 mini yaradılıbdır.

Bakı-Tbflisi-Ceyhan neft kəmərinin başa çatdırılması, 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin başa çatdırılması, Bakı- 
Tbilisi-Qars dəmir yolunun fəaliyyətə başlaması, tikintisi 
məsələləri o vaxt bəyan edilibdir. İndi biz bunun həyata 
keçirilməsini görürük. Bütün başqa sahələrdə görürük - iqti
sadi, siyasi, sosial məsələlərin həlli, insanların rifah halının 
yaxşılaşdırılması, maaşların, pensiyaların qaldırılması. Son üç 
il ərzində Azərbaycanda minimum əməkhaqqı bir neçə dəfə 
qaldırılıbdır. Düzdür, hələ ki, onun səviyyəsi bizi tam qane edə 
bilməz. Prezident kimi məni qane edə bilməz. Çünki mən 
istəmirəm ki, Azərbaycanda kimsə maddi cəhətdən əziyyət 
çəksin. Mən istəyirəm ki, hamı yaxşı yaşasın, hamının geniş 
imkanları olsun və buna nail olacağıq. Amma bu dinamika onu 
göstərir ki, bizim siyasətimiz uğurludur.

Biz çalışırıq ki, özəl sektor inkişaf etsin. Əgər rəqəmlərə 
nəzər salsanız görərsiniz ki, son üç il ərzində özəl sektorun 
ümumi daxili məhsuldakı payı 73 faizdən 81 faizə qalxıbdır. 
Bu onu göstərir ki, biz Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı 
prinsiplərini tam şəkildə tətbiq edirik. Azərbaycan 
iqtisadiyyatı, demək olar ki, tam şəkildə müasir metodlarla, 
üsullarla idarə olunur. Biz özümüzü həm siyasi cəhətdən, həm 
də iqtisadi cəhətdən dünyaya inteqrasiya edirik. Beynəlxalq 
təşkilatlarla uğurlu və qarşılıqlı maraq əsasında əməkdaşlıq 
edirik. Azərbaycan öz tərəfindən bu əməkdaşlığa töhfəsini 
verir.
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Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət çox müsbətdir və hər bir iqtisadi inkişafın təməlində məhz siyasi sabit
lik amili dayanır. Uzağa getmək lazım deyil, sadəcə, bəzi ölkələrin uzaq və yaxın tarixinin təcrübəsinə nəzər 
salmaq kifayətdir. Harada siyasi sabitlik pozulur, xaos yaranır, orada dərhal iqtisadi məsələlər çətinləşir və iqti
sadiyyat tənəzzülə uğrayır. Nəticədə insanlar əziyyət çəkirlər və problemlər yaranır. Harada sabitlik var, icti
mai-siyasi vəziyyət müsbətdir, orada inkişaf var. Bütün bunlar bir-biri ilə sıx bağlı olan məsələlərdir. Ona görə 
Azərbaycanın üstünlüyü məhz bundadır. Bizdə həm siyasi proseslər düzgün istiqamətdə inkişaf edir və 
Azərbaycan xalqı tərəfindən bu siyasət dəstəklənir, həm də iqtisadi sahədə ölkəmiz, deyə bilərəm ki, dünyada 
analoqu olmayan sürətlə inkişaf edir.

ikinci belə ölkə yoxdur ki, çox qısa müddətdə öz büdcə gəlirlərini beş dəfə artırsın və belə böyük həcmdə
iqtisadi artıma nail ola bilsin. Deyə bilərəm ki, 2005-2007-ci illərdə biz ümumi daxili məhsulun həcmini

•  •

təxminən iki dəfə artıracağıq. Ölkələr var ki, bunu etmək üçün onlara 20-30 il vaxt lazımdır. Amma biz bunu 
maksimum üç ilə, üç il yarıma edəcəyik. Bu nə deməkdir? Bəlkə də, bunu sizə demək yersizdir, çünki burada 
oturanların əksəriyyəti iş adamlarıdır, bizneslə məşğuldurlar. Bütün bu iqtisadi məsələləri yaxşı bilirlər və yaxşı 
görürlər ki, indi Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq üçün yaxşı şərait var. Dövlət biznesi dəstəkləyir. Prezident 
kimi mən bütün hallarda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün əlimdən gələni edirəm. Biz gərək həm xarici 
investisiyaları təşviq edək, həm də yerli investisiyaları. O da çox sevindiricidir ki, artıq yerli investisiyalar, 
onların çəkisi ümumi investisiya portfelində artır və daha da artacaqdır.

Təbii ki, bunun içində dövlət xətti ilə investisiyalar kifayət qədərdir. Biz 2007-ci il üçün dövlət investisiya 
proqramını tərtib etmişik. Orada təxminən 1,5 milyard manat səviyyəsində sərmayə qoyuluşu nəzərdə tutulur. 
Dövlət investisiya Şirkətinin yaradılmasının məqsədi də ondan ibarətdir ki, biz özəl sektora bir az da dəstək 
verək, təkan verək. Biz Dövlət İnvestisiya Şirkətini nə üçün yaratdıq? Ona görə ki, o, 100 milyon manat 
nizamnamə kapitalı ilə başqa yerlərdən investisiyalar cəlb etsin, investorları əmin etsin, onları arxayın etsin ki, 
Azərbaycanda onların investisiyaları batmayacaqdır.
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Bir sözlə, biz vaxtilə neft sektorunda necə vəziyyət yaratmışdıqsa, indi qeyri-neft sektorunda da elə vəziyyət 
yaratmalıyıq. Mənim yaxşı xatirimdədir, 1994-cü ildən sonra müxtəlif fikirlər var idi ki, xarici şirkətlər gələcək, 
bizim neftimizi aparacaqlar, gərək bizim neftimiz suyun dibində qalsın, gələcək nəsillər üçiin saxlayaq. Biz 
gərək heç kimə heç bir güzəşt etməyək, o nefti özümüz hasil etməliyik. Əgər o vaxt bu fikirlər üstünlük təşkil 
etsəydi, Azərbaycanın indiki durumunu təsəvvür etmək çətin olardı.

Məhz bizim siyasətimiz, Heydər Əliyevin siyasəti, onun neft strategiyası ölkəmizə bütün bu imkanları 
yaradıbdır. Təsəvvür edin, əgər 1996-cı ildə “Şahdəniz” qaz yatağı üzrə müqavilə imzalanmasaydı, biz bu gün 
haradan qaz alacaqdıq? Bu problem daha hansı ciddi problemlərə gətirib çıxaracaqdı? Əgər “Azəri”, “Çıraq” 
yataqları üzrə müqavilə imzalanmasaydı, Azərbaycan iqtisadiyyatı nəyin hesabına indi bu yüksək sürətlə inkişaf 
edəcəkdi?! Biz nəyin hesabına büdcəmizi dolduracaqdıq və bütövlükdə, Azərbaycan hansı səviyyədə olacaqdı? 
Azərbaycanda siyasi və başqa problemlər çoxalacaqdı. Çünki bizim yerləşdiyimiz bölgənin öz xüsusiyyətləri 
var və biz güclü olmalıyıq. Öz siyasətimizi, müstəqil siyasətimizi aparmaq üçün biz güclü olmalıyıq. Bu güc 
də bizdə var. Haradandır? İqtisadi potensialdan və xalqın iqtidarla olan birliyindən!

Son üç il ərzində Azərbaycanda proseslər təxminən bu çərçivələrdə getmişdir. Bu təcrübə uğurludur. Əlbəttə 
ki, ölkənin böyük problemləri var, biz də bunları bilirik və çalışırıq ki, həll edək. İqtisadi problemlər kifayət 
qədərdir. Bəzi hallarda Azərbaycanda sosial ədalət prinsipləri pozulur və bu, Prezident kimi məni çox incidir. 
Çünki bütün işlərdə ədalət olmalıdır. Hamı bilməlidir ki, ədalət zəfər çalmalıdır və cəmiyyət ədalətli olmalıdır, 
qanunlar işləməlidir. Biz hüquqi dövlət yaradırıq. Nə üçün? Ona görə yox ki, bizə kimsə bunu tövsiyə edir. 
Ona görə ki, biz istəyirik Azərbaycanın uzunmüddətli inkişafı təmin olunsun. O cümlədən biznes mühitinin 
yaxşılaşdırılması üçün mütləq və mütləq hüquqi dövlət yaradılmalıdır. Hələ biz deyə bilmərik ki, bunu 
yaratmışıq. Hələ ki, kifayət qədər ədalətsiz qərarlar var, müdaxilələr var, o cümlədən biznesə müdaxilələr var. 
Mən hər dəfə deyirəm ki, buna son qoyulmalıdır. Hər dəfə iş adamlarını çağırıram ki, əgər belə hallar varsa, 
müraciət etsinlər. Mənə ünvanlanan bütün müraciətlər çatır. Bilirəm ki, ölkədə nələr baş verir, həm məlumat 
alıram, həm də bölgələrdə oluram. Yəni, bu problemlər də həll olunmalıdır. Əgər biz istəyiriksə doğrudan da 
müasir dövlət, güclü siyasi sistem yaradaq, mütləq qanunun aliliyi təmin edilməlidir. Bu işdə biz hamımız fəal 
olmalıyıq. Bu məsələni təkcə yuxarıdan tətbiq etmək olmaz. Elə məsələ var ki, Prezidentin qərarları, hökumətin 
qərarları bunda həlledicidir. O cümlədən müxtəlif proqramların icrası da bunu göstərir. Elə məsələlər var ki, 
bütün cəmiyyət burada iştirak etməlidir. Çünki bunlar gərək bütün cəmiyyəti cəlb etsin və daha da fəal etsin.

Ona görə hələ kifayət qədər həll olunmamış problemlər var. Bu problemlər təkcə infrastruktur çatışmazlığı 
ilə bağlı deyildir. Digər dərin problemlər var. Onların böyük əksəriyyəti keçmişdən, yəni sovet keçmişindən 
qalan məsələlərdir. Deyə bilərəm ki, bütün bunlar postsovet ölkələri üçün adi haldır. Biz çalışmalıyıq ki, bunları 
aradan qaldıraq. Bu, çətindir, bəzi hallarda müqavimətlə rastlaşır. Ancaq biz bunu etməliyik və edirik də. 
Azərbaycanın 15 illik müstəqillik dövrü göstərib ki, biz müstəqil, suveren dövlət kimi yaşayırıq. Azərbaycan 
xalqı öz gələcəyini özü, istədiyi kimi müəyyən edir və Azərbaycan xalqının iradəsi görülən bütün işlərdə əsasdır. 
Ən vacibi bundan ibarətdir.

Onu da bilirik ki, bizi gözəl perspektivlər gözləyir. Çünki Azərbaycan öz neft-qaz potensialının işə salınması 
işində yalnız ilkin mərhələdədir. Yəni, hələ bizi gözləyən səviyyəyə tam çatmamışıq. 2007-2008-ci illərdə 
Azərbaycanda neft-qaz hasilatı kəskin şəkildə artacaq, bizə əlavə imkanlar yaradacaqdır. Biz də elə etməliyik 
ki, bu əlavə imkanlar mütləq və mütləq ölkəmizin hərtərəfli inkişafına, Azərbaycan xalqının rifah halının 
yaxşılaşmasına yönəldilsin. Bunu da edirik.

Bütövlükdə, mən gələcəyə çox böyük nikbinliklə baxıram. Görəndə ki, bizim həm ölkədaxili, həm də re
gional bütün təşəbbüslərimiz icra olunur, görəndə ki, bizim təşəbbüslərimizə qoşulanların sayı çoxalır, deməli, 
Azərbaycanın önəmi artır. Ən əsası isə, ölkə daxilində bütün istiqamətlərdə gördüyümüz işlər öz nəticələrini 
verir. Amma mən istəyirəm ki, daha da tez versin. Mən ona görə bütün hökumət üzvlərini, iş adamlarını 
tələsdirirəm ki, tez edin, ancaq keyfiyyətli iş görün. Elə edin ki, tələbatımızı tam şəkildə ödəsin. Elə edin ki, 
dünyanın ən yüksək standartları Azərbaycanda tətbiq olunsun. Nə üçün biz hansısa aşağı standartlarla 
yaşamalıyıq? Nə üçün Azərbaycan xalqı yaxşı yaşamamalıdır? Biz buna layiqik. Buna intellektual potensialımız 
da, maddi imkanlarımız da çatır.

Məni çox üzür və incidir ki, yenə də Azərbaycan əhalisinin 20 faizi yoxsulluq səviyyəsindədir. Düzdür, yenə 
demək istəyirəm ki, yoxsulların sayı kəskin şəkildə düşübdür. Amma 20 faiz az deyil. Nə üçün bizim 
insanlarımız yoxsulluq şəraitində yaşamalıdırlar? Biz onlara necə kömək edək? Necə edək ki, onlar yoxsulluq- 
dan çıxsınlar, yaxşı yaşasınlar, onların ailələrinin üzü gülsün? Necə? Məni düşündürən budur və bunu etmək 
üçün biz hamımız işləməliyik. İş adamları, dövlət, bütün yerli icra orqanları - hamımız birgə işləməliyik. Əlbəttə
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ki, təbiidir, - bütiin ölkələrdə belədir, - iş adamları öz biznesləri haqqında düşünməli, biznesi inkişaf 
etdirməlidirlər. Eyni zamanda, imkanı olanda çətin vəziyyətdə yaşayanlara da əl uzatmalıdırlar. Mən belə biznes, 
iş adamlarını təqdir edirəm və sizi də bu işlərə çağırıram.

Sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycan Prezidenti kimi mən bundan sonra da ölkədə biznesin inkişafı üçün 
əlimdən gələni edəcək və bütün lazımi tədbirləri görəcəyəm. Güclü infrastrukturun yaradılması üçün də bütün 
qərarlar verilib və veriləcəkdir. Sosial məsələlərin həlli üçün qərarlar verilib və veriləcəkdir. Sizdən, yəni iş 
adamlarından ancaq bir şey tələb olunur: keyfiyyətli iş görülməli, Azərbaycana sərmayə qoyulmalıdır. Əgər 
sizə hansısa iş üçün, fəaliyyət üçün məhsul almaq lazımdırsa və bu məhsul Azərbaycanda istehsal olunursa və 
keyfiyyətcə yaxşıdırsa, Azərbaycan məhsulunu alın. Sizin şirkətlərinizdə çalışan insanlara da yaxşı baxın, 
onların həm iş şəraiti yaxşı olmalıdır, yüksək maaş almalıdırlar və həm də onlara münasibət yüksək olmalıdır. 
Belə olan halda, Azərbaycanın qarşısında heç bir problem qalmaz.

Mən sizə deyə bilərəm ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının icrası nəticəsində və dövlət 
tərəfindən verilən bütün imtiyazlar, kreditlər, investisiya şirkətinin, “Aqrolizinq”in yaradılması, texnikanın 
alınması, kəndlilərə gübrə və yanacaq almaq üçün 80 milyon manat həcmində vəsaitin ayrılması çox böyük 
təkan verəcəkdir. Bu təkan elə güclü olacaq ki, artıq bundan sonra çarx sürətlə fırlanacaqdır. Biz isə öz 
tərəfimizdən biləndə ki, o, bir az yavaşıyır, onda daha da böyük dəstək verəcəyik. Burada dövlətlə biznes biı- 
olmalıdır. Çünki bizim məqsədlərimiz birdir və istəyimiz də birdir - ölkəmiz möhkəmlənsin və hər bir vətəndaş 
yaxşı yaşasın.

Mən ümid edirəm ki, bugünkü konfransın, - burada bütün rayonların icra hakimiyyəti başçıları da iştirak 
edirlər, onların hamısını mən Bakıya çağırmışam, - birinci hissəsi başa çatandan sonra bölmələrdə iş gedəcəkdir. 
Çox açıq fikir mübadiləsi aparılmalıdır. Əlbəttə, bir daha deyirəm ki, görülən işlər haqqında hesabat verilməli, 
təhlil aparılmalıdır: bundan sonra nə kimi işlər görüləcək və əsas hansı problemlər çətinlik yaradır. Ona görə 
mən istəyirəm ki, bugünkü konfrans çox açıq və işgüzar şəkildə keçsin və biz 2007-ci il üçün nəzərdə 
tutduğumuz bütün məsələləri həll edək.

Bununla da mən öz sözümü yekunlaşdırıram.

Azərbaycan Prezidenti
■

Illıam Əliyevin yekun nitqi

Konfransın birinci hissəsi başa çatır və fasilədən sonra bölmələrdə iş davam etdiriləcəkdir. Çıxışlarda biz 
daha çox hesabat məlumatları eşitdik və gömrük ki, müxtəlif yerlərdə, bölgələrdə iqtisadi artım sürətlə gedir. 
Adətən, biz ümumilikdə Azərbaycanın iqtisadi artımı haqqında söhbət açırıq, amma müxtəlif bölgələrin də 
nəticələrini bilməliyik. Naxçıvanda, Xaçmazda, Yevlaxda və başqa şəhərlərdə və rayonlarda da iqtisadi 
göstəricilər müsbətdir. İnsanların işlə təmin olunması və xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızın Azərbaycana 
qayıtması bizi çox sevindirir. Çünki bu onu göstərir ki, artıq Azərbaycanda işləmək üçün, yaxşı maliyyə 
imkanları əldə etmək üçün şərait yaxşılaşır. Əlbəttə ki, bu müsbət meyillər getdikcə daha da möhkəmlənəcəkdir. 
İndi bəzi hallarda Azərbaycanda işçi tapmaq problemə çevrilibdir. Xüsusilə tikinti sektorunda. Əminəm ki, 
gələcəkdə nəzərdə tutduğumuz bütün proqramlar icra olunduqca, Azərbaycanda işsizlik problemi tamamilə 
aradan qaldırılacaqdır. Sadəcə, işləmək istəməyənlər işsiz olacaqlar. Yəni, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu 
kimi.

Mən Dünya Bankının nümayəndəsinin çıxışına da diqqətlə qulaq asdım. Deyə bilərəm ki, Dünya Bankı ilə 
Azərbaycan arasında əməkdaşlıq, bunun əsas istiqamətləri həm də Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı proqramı və başqa sahələrdəki proqramlarla sıx uzlaşır. Bu onu göstərir ki, bizim birgə fəaliyyətimiz 
uğurludur və fikirlərimiz də üst-üstə düşür. Uzun illər ərzində Azərbaycan beynəlxalq maliyyə qurumları ilə 
çox səmərəli əməkdaşlıq edibdir. Bu əməkdaşlıq bizə çox böyük imkanlar yaradıb, Azərbaycan beynəlxalq 
maliyyə qurumlarından yardımlar alıbdır, indi bizim iqtisadi vəziyyətimiz elədir ki, buna artıq ehtiyac yoxdur 
və istisna olunmur ki, gələcəkdə Azərbaycan özü donor ölkəyə çevriləcəkdir.

Biz bu məsələləri artıq müzakirə edirik və birinci növbədə mənəvi borcumuzu qaytarmalıyıq. Çünki əfsuslar 
olsun ki, dünyada çox ağır şəraitdə yaşayan ölkələr kifayət qədərdir. Müstəqilliyimizin ilk illərində, maddi 
imkanlarımız olmadığı bir vaxtda, məhz beynəlxalq maliyyə qurumları bizə kömək etdilər. Xüsusilə onlardan 
gələn yardımlar çətin şəraitdə yaşayan qaçqın-köçkiin soydaşlarımızın həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün 
həlledici rol oynamışdır. İndi biz, demək olar ki, bütün bu məsələləri öz üzərimizə götürmüşük və bu da təbiidir. 
Çünki ölkə zənginləşir. Yenə də deyirəm, əlbəttə ki, gələcəkdə beynəlxalq maliyyə qurumları ilə
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əməkdaşlığımızın istiqamətləri də dəyişəcək və artıq dəyişir. Amma bununla bərabər, müxtəlif proqramlar 
çərçivəsində biz birgə işləri davam etdirməliyik. Səhiyyə, təhsil, ekoloji məsələlər bizi də, beynəlxalq maliyyə 
qurumlarım da çox düşündürür. Bu istiqamətdə Azərbaycanda aıtıq böyük işlər görülübdür. Bilirsiniz ki, məktəb 
tikintisi çox geniş vüsət alıbdır. Keçən il 200-ə yaxın məktəb tikilibdir. Bu il də çoxlu məktəblərin tikintisi 
nəzərdə tutulur və təhsilin keyfiyyətinə də böyük diqqət göstərilir.

Kompyuter texnologiyaları məktəblərə daxil olur və bu da çox vacibdir. Bütövlükdə, Azərbaycan yaxın 
gələcəkdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üçün çox cəlbedici ölkəyə çevriləcək və bu 
texnologiyaları tam şəkildə Azərbaycanda tətbiq etmək üçün ilkin baza təhsili olmalıdır. Geniş kütlə, xüsusilə 
uşaqlarımız, gənclərimiz bu texnologiyaları bilməlidir, kompyuterlə işləmək üçün treninq keçməlidirlər. Bu 
treninqlər, ilk növbədə, məktəblərdə həyata keçirilməlidir.

Səhiyyə sisteminin möhkəmlənməsi işində planlarımız çox böyükdür. İndi müxtəlif bölgələrdə müasir di
aqnostika və müalicə mərkəzləri tikilir. Həm diaqnostika, həm də müalicə bir yerdə olacaqdır. Çünki bəzi hal
larda insanlarımız bu imkanları hələ əldə etməyiblər ki, vaxtlı-vaxtında müayinədən keçsinlər, onların 
xəstəlikləri vaxtında müəyyən olunsun. Belə imkan olan halda, əlbəttə ki, insanların sağlamlığı möhkəm olacaq 
və daha da çox yaşayacaqlar. Bildiyiniz kimi, bu müalicə və diaqnostika mərkəzləri bölgələrdə tikilir və 
tikiləcəkdir. Bu il nəzərdə tutmuşuq ki, 7 rayonda yeni müasir mərkəz istifadəyə verilməlidir. İlk belə mərkəzlər 
Lənkəranda və Naxçıvanda istifadəyə verilib və yəqin televiziyadan görürsünüz ki, ən yüksək dünya 
səviyyəsindədir. Yəni dünyada hansı qabaqcıl texnologiya varsa, onlarda da var. Hansı gözəl müalicələr varsa, 
bizdə də var. Belə də olmalıdır.

Əlbəttə ki, səhiyyə sisteminin maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsi üçün əlavə tədbirlər də görüləcəkdir. 
Mən göstəriş vermişəm və bu məsələ üzərində işləyirlər - Azərbaycanda təcili tibbi yardımın fəaliyyətini də 
möhkəmləndirməliyik. Yeni maşınlar alınmalı, yeni avadanlıq quraşdırılmalıdır və bütün təcili tibbi yardım 
maşınlarında bütün dərmanlar olmalıdır, xəstələr də bundan istifadə etməlidirlər.

Ekologiya məsələləri həm bizi, həm də Dünya Bankını çox narahat edir. Biz geniş ekoloji proqramı qəbul 
edəndən dərhal sonra Dünya Bankından nümayəndələr gəlmiş və bizimlə bərabər işləmək arzularını 
bildirmişdilər. Bu da çox müsbət haldır. Bu, elə sahədir ki, oraya qoyulan sərmayə birbaşa gəlir gətirmir. Ancaq 
bu, bütövlükdə ölkənin inkişafı, insanların sağlamlığı, təbiətin qorunması üçün bizə lazımdır. Düzdür,
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Azərbaycanda bütövlükdə ekoloji vəziyyət yaxşıdır. Ancaq Bakı və Abşeron yarımadası haqqında bunu demək 
olmaz. Çünki uzun illər, əsrlər boyu neftlə çirklənmiş torpaq, gölməçələr burada ekoloji vəziyyəti mənfiyə 
doğru tam şəkildə dəyişmişdir. Bunları təmizləmək, bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün böyük vəsait lazımdır. 
Bəlkə də, yüz milyonlarla dollar vəsait lazımdır və biz bunu edəcəyik. Çünki bu, insanların sağlamlığı üçün 
lazımdır. Görəndə ki, beynəlxalq təşkilatlar da bu işlərə qoşulur, əlbətə ki, bu, bizə daha da güc verir. Ancaq, 
ilk növbədə, biz bunu öz imkanlarımız hesabına etmək istəyirik. Qəbul edilmiş ekoloji proqramda da bütün bu 
məsələlər təsdiq olunub və bu il onun icrasına başlanmalıdır.

Turizm sahəsi həm regionların inkişafı, həm də ki, ölkənin iqtisadi potensialının möhkəmlənməsi üçün, 
Azərbaycanın imici, dünyaya inteqrasiyası üçün çox mühüm bir vasitədir. Bizim çox gözəl təbiətimiz var. Bəlkə 
nadir ölkələrdən biriyik ki, burada istənilən təbii şərait, istənilən iqlim var. Qısa müddət ərzində, bir-iki saat 
maşınla getməklə, bir iqlimdən başqa iqlimə keçə bilirik. Yəni dünyada buna çox nadir hallarda rast gəlinir. 
Təyyarəyə minmək lazım deyil ki, başqa bölgəyə gedək. İndi ən müasir standartlara cavab verən yollar salınır. 
Dəmir yolu sistemini biz möhkəmləndirməliyik. Bunun üçün də göstərişlər verilibdir. İndi şəhərləri birləşdirən 
sürətli dəmir yolunun mümkünlüyü araşdırılır.

Turizmin inkişafı üçün bütün şərait var və lazımi göstərişlər də verilibdir. Bizim böyük sahilyanı zonamız 
var və onu inkişaf etdirməliyik. Sahilyanı zonada müasir infrastruktur yaradılmalıdır. Şəmsəddin Xanbabayev 
dedi, mən Xaçmazda olarkən Nabrana getdim, turizm zonası ilə tanış olduq. Əlbəttə ki, müəyyən işlər görülüb
dür. Amma açıq deməliyəm ki, bunlar dünya səviyyəsindən hələ çox uzaqdır. Çox uzaqdır! Biz əgər istəyiriksə 
ki, Azərbaycanda güclü turizm mərkəzi yaradılsın, bütün işləri ən yüksək səviyyədə görməliyik. Xarici 
mütəxəssislər gəlməlidir, onlar bu məsələni araşdırmalıdırlar, texniki-iqtisadi əsaslandırma hazırlanmalıdır. 
Bütün turizm infrastrukturunun baş planı hazırlanmalıdır və ondan sonra biz işə başlamalıyıq. Düzdür, bu vaxta 
qədər görülən işlər, deyə bilərəm ki, iş adamlarının fədakarlığının nəticəsidir. Mən də onların fəaliyyətini 
bəyənirəm.

Amma mən istəyirəm ki, burada, Azərbaycanda, bizim ölkəmizin gözəl yerlərində o gözəl təbiətə uyğun 
gözəl turizm infrastrukturu yaradılsın. Bu məqsədlə yay turizminin, eyni zamanda, qış turizminin inkişafı üçün 
artıq müvafiq tapşırıqlar verilibdir. İndi bizim dağ rayonlarında qış turizminin inkişafı üçün infrastruktur 
layihələri işlənilir və əminəm ki, ilin ortalarına qədər təkliflər veriləcək və böyük quruculuq işləri başlanacaqdır. 
Yollar, elektrik xətləri, su xətləri çəkilməli və qış idman növləri ilə məşğul olmaq üçün xüsusi şərait 
yaradılmalıdır.

Nəqliyyat infrastrukturumuzu da məhz ona görə möhkəmləndiririk ki, həm iqtisadi cəhətdən, həm də tur
izmin inkişafı üçün bizə əlavə imkanlar yaradır. Yeni aeroportlar tikilir, ilk növbədə, yeni yollar, kənd yolları, 
xüsusilə turizm yerlərinə yollar çəkilməlidir ki, insanlar o yerlərə rahatlıqla çata bilsinlər. Xınalıq yolu haqqında 
da burada deyildi. Əvvəllər Xınalığa getmək üçün 5-6 saat vaxt lazım idi. Özü də ildə ancaq 3-4 ay mümkün 
idi. Amma indi biz 40-50 dəqiqəyə Qubadan oraya gedirik. Beləliklə, o bölgə də dirçələcək və oradakı insanlar 
da daha rahat yaşayacaqlar.

Ona görə bu işlərdə həm özümüz fəal olmalıyıq, həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq 
təşkilatlarla, xüsusilə Dünya Bankı ilə daha da sıx işləməliyik. Çünki bizim məqsədlərimiz üst-üstə düşür və 
bu günə qədər bizə verilən tövsiyələr, məsləhətlər və əvvəllər verilən kreditlər bizim üçün çox dəyərli olmuşdur.

Mən bölgələrə tez-tez gedirəm, vəziyyətlə tanış oluram. Bu gün sərgidə nümayiş etdirilən məhsulların 
əksəriyyəti ilə elə bölgələrdə tanış olurdum, görürdüm ki, Azərbaycanda xüsusilə emal sənayesi inkişaf edir. 
Bu da çox gözəl göstəricidir. Bizim təbiətimiz elədir ki, özümüzü, demək olar, yüz faiz qida məhsulları ilə 
təmin edə bilərik. Sadəcə olaraq, müasir emal müəssisələri yaradılmalıdır. Onlardan bir neçəsi artıq fəaliyyət 
göstərir, özü də ən yüksək səviyyədə.

Ancaq hələ ki, bu, kifayət deyildir. Siz də bilirsiniz, hələ ki, qida məhsullarının böyük bir hissəsi Azərbaycana 
xaricdən gətirilir. Bizim isə imkanlarımız var ki, maksimum dərəcədə bunu Azərbaycanda istehsal edək. 
Xaricdən də gəlsin, mən demirəm ki, gəlməsin, amma Azərbaycanda istehsalı mümkün olmayan, yaxud da ki, 
hansısa xüsusi bir texnologiya tələb edən məhsullar gəlsin. Bahalı məhsullar gəlsin. Amma gündəlik tələbat 
malları yüz faiz Azərbaycanda istehsal olunmalıdır. Bunu etmək üçün biz gərək fəal işləyək. İlk növbədə, bu 
məqsədlə verilən kreditlərin məbləği də artırılıbdır. İlk mərhələdə sahibkarlara ayrılan kreditlər kiçik rəqəm 
təşkil edirdi, çünki biz istəyirdik ki, sahibkarların maksimum geniş dairəsi bundan faydalansın. Bu il isə biz bu 
limiti qaldırmışıq, indi 3 milyon dollar həddindədir. Gələcəkdə, bəlkə, bundan da artıq etməliyik. Mən şəxsən 
hesab edirəm ki, 2008-ci ildə sahibkarlara verilən kreditlərin məbləğini kəskin şəkildə qaldırmalıyıq. Birincisi, 
bizim maddi imkanlarımız daha da artacaq və büdcəmiz daha da böyük olacaqdır. İkinci tərəfdən, bu vaxta
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qədər verilən kreditlər artıq başlanacaq qaytarılmağa və beləliklə, əlavə vəsait yaranacaqdır. Ümumi məbləği 
artırandan sonra, əlbəttə ki, limit həddini də qaldırmalıyıq. Yəqin, 5 milyon dollara yaxın, ondan daha da çox 
ki, müxtəlif yerlərdə o pulla müasir emal müəssisəsi tikilə bilsin.

Bu gün bu iş başlanmışdır və mən bunu görürəm, Azərbaycan istehlakçıları da görürlər. Çünki yerli mallar
dan istifadə etməyə başlamışıq. Amma elə etməliyik ki, yerli mallar bizi tam şəkildə, yüz faiz təmin etsin. 
Bununla bərabər, Azərbaycanda digər məhsulların istehsalı başlanıbdır. Aşağıda sərgidə televizorlar, 
kondisionerlər göstərilir, bayırda avtomobillər var, yəni Azərbaycan aıtıq bu məhsulları da istehsal etməyə 
başlayıbdır. Bu, əlbəttə ki, başlanğıcdır, birinci addımdır. Mən əminəm ki, bu müsbət istiqamətdə bundan sonra 
daha da ciddi tədbirlər görüləcəkdir.

Bir sözlə, Azərbaycanın bütövlükdə iqtisadi potensialının möhkəmlənməsi artıq heç kəsdə şübhə doğurmur. 
Biz bunu edirik və bunun əsas, möhkəm təkan vericisi, əlbəttə ki, energetika sektorudur, neft-qaz amilidir. Neft- 
qaz amili Azərbaycanın iqtisadiyyatında getdikcə daha da böyük rol oynayacaq, çünki bizim neft-qaz hasilatımız 
artacaqdır. Qeyri-neft sektorunda da istehsal artacaqdır. Amma təbii ki, o, yüksək sürətlə arta bilməz. Yəni 
müqayisədə fərq hələ uzun illər qalacaqdır. Biz elə etməliyik və edirik ki, neft-qaz sektorunda əldə edilən 
mənfəət, gəlirlər, qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilsin.

Bir də demək istəyirəm ki, biz inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini öyrənmişik və görmüşük ki, onlar nəyin 
hesabına inkişaf edibdir. Təbii sərvətlər hesabına, yaxud da hansısa xüsusi coğrafi vəziyyət hesabına yox. Elə 
ölkələr var ki, onlardan heç bir dəhliz keçmir, adadır və heç bir təbii sərvətləri yoxdur. Amma ən inkişaf etmiş 
ölkələrdir. Nəyin hesabına? Savad, bilik, təhsil! Ona görə mən informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 
Azərbaycanda tətbiqini prioritet məsələ elan edirəm. Mənim informasiya-kommunikasiya texnologiyaları 
sahəsində dünyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşlərim də məhz bundan qaynaqlanır ki, onlar 
Azərbaycana gəlsinlər. Azərbaycana yeni investisiyalar gəlsin, biz özümüz dövlət tərəfindən, Dövlət İnvestisiya 
Şirkəti tərəfindən bu investisiyaları qoyaq. Texnoparklar yaradaq, Azərbaycanda çox güclü informasiya-kom
munikasiya mərkəzi yaradaq. Bu, gələcəkdir, gələcəyin inkişafıdır. Neft-qaz amili, sadəcə olaraq, bizə əlavə 
maddi güc verir, rahatlıq verir. Bizi əmin edir ki, iqtisadi cəhətdən özümüzü təmin edə və bəzi hallarda 
başqalarına da kömək göstərə bilərik. Bu, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsidir.

Neft-qaz hasil edən ölkələrin təcrübəsi başqadır. Düzdür, orada da müxtəliflik var, amma bəzi hallarda nə 
qədər çox neft hasil olunursa, ölkə o qədər çox kasıblaşır, neftin nə qədər çox ixracı təmin edilirsə, insanlar o 
qədər çox müflisləşirlər. Belə nümunələr kifayət qədərdir. Amma biz daim bunu yadda saxlamalıyıq və elə 
etməliyik ki, neft-qaz amili Azərbaycana rifah gətirsin, sülh, insanlara rahatlıq gətirsin. Yoxsulluğun azaldılması, 
iş yerlərinin açılması və qeyri-neft sektorunun inkişafı, - o cümlədən neft sektorunun fəaliyyəti nəticəsində, - 
onu göstərir ki, şəffaflıq da təmin olunmalıdır və təmin edilir. Şəffaflıq bütün hallarda lazımdır, ilk növbədə, 
hasilat sənayelərində. Çünki əgər bunu təmin etməsək, gələcəkdə bizi böyük problemlər gözləyər. Ona görə 
hərtərəfli inkişaf, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, neft-qaz sektorunun inkişafı, iqtisadiyyatımızın 
şaxələndirilməsi də prioritet məsələ kimi qalır. Yeni müəssisələr, fabriklər, infrastruktur layihələri, elektrik 
stansiyaları, yollar, turizm, təhsil, səhiyyə, ekologiya - bütün bu istiqamətlərdə bizim proqramlarımız var və 
icra olunur. Əsas odur ki, daha da sürətlə icra olunsun və xüsusilə bölgələrdə proseslər daha da sürətlə getsin. 
Abadlıq işləri, bütün işlər zövqlə görülməlidir, yeni tikilən binalar müasir standartlara cavab verməlidir. Mən 
bir dəfə bunu demişəm, bir də demək istəyirəm ki, bizim mütəxəssisləri - rəssamları, dizaynerləri, zövqü olan 
insanları da cəlb etmək lazımdır. Yoxsa, hər kəsin zövqü ilə iş görsək, o qədər də ürəkaçan mənzərə 
yaranmayacaqdır.

Bir sözlə, mən ümid edirəm ki, bu gün burada davam edəcək konfrans yeni fikirlər gətirəcəkdir. Bir də 
deyirəm, istəyirəm ki, bölmələrdə daha çox narahatlıq doğuran problemlər haqqında söhbət açılsın, müəyyən 
edilsin və əgər lazım olarsa, biz əlavə tədbirlər də görərik. Məsələn, mən rayonlara gedərkən vəziyyətlə tanış 
oluram, ondan sonra zona müşavirəsi keçirirəm, əlavə tədbirlər müzakirə olunur, harada nə çatışmırsa, əlavə 
edirik, sərəncam imzalanır və icra edilir. Geniş mənada bütün bölgələri, bütün rayonları əhatə edən bu konfrans 
bax, bu, əsas məqsədi bilməlidir.

Mən bir də demək istəyirəm ki, bütövlükdə, həm Azərbaycanın iqtisadi inkişafı baxımından, həm də 
regionların inkişafı baxımından vəziyyət çox müsbətdir. Biz qarşıya qoyduğumuz bütün məsələləri ardıcıllıqla, 
məqsədyönlü şəkildə, vaxtlı-vaxtında həll edirik. Sadəcə olaraq, bu yüksək sürəti saxlamalıyıq və ölkəmizi 
bundan sonra da gücləndirməliyik. Bu işlərdə sizə uğurlar arzulayıram, sağ olun.
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nm icrasının dördüncü ilinin yekunlarına

həsr olunmuş konfrans
11 fevral 2008-ci il

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin giriş nitqi

Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən indi burada, birinci mərtəbədə Azərbaycanda istehsal olunan və sərgidə nümayiş etdirilən məhsullarla 

tanış olurdum. Demək olar ki, hər il biz bu tədbiri keçirəndə, bununla bərabər, sərgi də keçirilir və hər il 
yeniliklər göstərilir. Bu, məni çox sevindirir. Mən çox şadam ki, Azəbaycanda istehsal edilən mallar artıq yüksək 
keyfiyyətə malikdir, ixrac olunur, o cümlədən Avropa Birliyi bazarına ixrac edilir. Həm ölkə tələbatını ödəyir, 
həm də Azərbaycanda çox güclü ixrac potensialı yaranır ki, bu da ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi üçün 
çox mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Düz dörd il bundan əvvəl, 2004-cti il fevralın 11-də “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət proqramı” qəbul edilmişdir. Bu proqamm ilkin konturları hələ 2003-cü ildə prezident seçkiləri 
ərəfəsində mənim tərəfimdən təqdim edilmişdi. Bu, demək olar ki, mənim iqtisadi proqramımın vacib tərkib 
hissəsi idi. Prezident seçkilərindən 3-4 ay sonra proqram tərtib edilmiş və təsdiq olunmuşdu. Deyə bilərəm ki, 
son dörd il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişafı üçün regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
proqramı çox böyük rol oynamışdı. Bu dörd il ərzində bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatı çox yüksək sürətlə 
inkişaf etmişdir. Deyə bilərəm ki, bu sürət, bəlkə də, keçmişdə tarixdə də müşahidə olunmayıbdır. Dörd il 
ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı 96 faiz artmışdır. Demək olar ki, biz dörd ildə ümumi daxili məhsulumuzu 2 
dəfə artıra bilmişik. 2008-ci ildə də iqtisadiyyatın yüksək sürətlə inkişaf etməsi gözlənilir. 2007-ci ilin 
yekunlarına görə, Azərbaycanda adambaşına düşən iiımımi daxili məhsul 3700 dollar təşkil edir və gözlənilir 
ki, 2008-ci ildə 4500 dollara çatacaqdır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çox sürətlə inkişaf edir və 
bu inkişaf, əlbəttə ki, həyatımızın bütün sahələrinə öz müsbət təsirini göstərir.

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı, əlbəttə ki, xalqın rifah halının yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. 
Azərbaycanda valyuta ehtiyatları artır. Bu gün bizim valyuta ehtiyatlarımızın həcmi 7,3 milyard dollar 
səviyyəsindədir. Çox güman ki, 2008-ci ildə bu məbləğ ən azı 2 dəfə artacaqdır. İldən-ilə artan büdcə xərcləri 
bizə imkan verir ki, ölkənin qarşısında duran bütün vacib məsələlər öz həllini tapsın. Dörd il ərzində 
Azərbaycanın büdcəsi 10 dəfə artmışdır. Bu da yəqin ki, analoqu olmayan bir göstəricidir. Bizim icmal büdcəmiz 
bu il 12 milyard dollar təşkil edir. İstisna olunmur ki, müəyyən mərhələdə büdcəyə yeni əlavələr edilə bilsin.

Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatı bütün istiqamətlərdə uğurla inkişaf edir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət proqramının əsas vəzifəsi ondan ibarət olmuşdur ki, bölgələr sürətlə inkişaf etsin, bölgələrdə proseslər 
müsbət istiqamətdə getsin, bölgələrdə yaşayan insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşsın, xidmət sektoru yaxşılaşsın 
və infrastruktur da inkişaf etsin.

Eyni zamanda, sirr deyil ki, proqramın əsas məqsədlərindən biri də yoxsulluğun və işsizliyin azaldılmasına 
yönəldilmişdir. Deyə bilərəm ki, bu istiqamətdə də uğurlar çox müsbətdir.

2003-cü ildə biz bəyan etmişdik ki, Azərbaycanda yoxsulluğun və işsizliyin aradan qaldırılması üçün 5 il 
ərzində 600 min yeni iş yeri açılmalıdır. Artıq dörd il ərzində 650 min yeni iş yeri açılmışdır ki, onlardan 480 
mini daimi iş yerləridir. Bu o deməkdir ki, insanlar işlə təmin olunur, yerli istehsal güclənir. Yerli istehsalın 
güclənməsi nəticəsində Azərbaycanda qeyri-neft sektoru daha da sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan iqtisadiyyatı
tam şəkildə bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulubdur. Özəl sektorun inkişafı da məhz bunun nəticəsində 
baş verir. Azərbaycan bu istiqamətdə siyasəti çox düzgün aparmışdır və yeni iş yerlərinin açılması, əlbəttə, 
ölkəmizin güclənməsinə gətirib çıxarmışdır. Mən əminəm ki, bu meyil davam edəcəkdir. Baxmayaraq ki, biz 
5 ilə nəzərdə tutmuşduq, lakin dörd il ərzində buna nail olduq və əminəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda işsizlik 
problemi tamamilə aradan qaldırılacaqdır.

Eyni zamanda, yoxsulluğun azaldılmasına da regional inkişaf proqramının çox böyük təsiri olmuşdur. 
Azərbaycan iqtisadiyyatı böyük dərəcədə neft-qaz amilindən asılıdır və bu da təbiidir. Ona görə ki, 
Azərbaycanda son illər ərzində neft-qaz hasilatı çox böyük dərəcədə artıbdır. Dünyada neftin qiyməti qalxır. 
Beləliklə, iqtisadiyyatımızın bu seqmenti, istər-istəməz, daha da böyük çəkiyə malik olur. Ancaq bu sahədə
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yeni iş yerlərinin yaradılması o qədər də böyük dərəcədə mümkün deyildir. İş yerlərinin yaradılması məhz re
gionlarda, bölgələrdə, qeyri-neft sektorunda mümkündür. Yoxsulluğun azaldılması bilavasitə regionların sosial- 
iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının icrası ilə bağlı olmuşdur. Bu proqramı biz Dünya Bankı ilə birlikdə icra 
edirik və bu istiqamətdə də böyük uğurlar əldə etmişik. Son dörd il ərzində Azərbaycanda yoxsulluq 49 faizdən 
16 faizə düşmüşdür. Bu, bir tərəfdən onu göstərir ki, Azərbaycanda iqtisadi siyasət çox düzgün aparılır. Böyük 
iqtisadi imkanlar, birinci növbədə neft gəlirləri Azərbaycanda ədalətli şəkildə bölünür. Neftlə zəngin olan bəzi 
ölkələrə xas olan təbəqələşmə prosesi Azərbaycanda getmir. Halbuki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan 
cəmiyyətlərdə bu, istər-istəməz, bu və ya digər formada özünü büruzə verir. Digər tərəfdən, yoxsulluğun kəskin 
şəkildə azalması onu göstərir ki, Azərbaycanın təbii sərvətləri, bütün iqtisadi potensialı və dövlətin siyasəti 
məhz ən çətin vəziyyətdə yaşayan insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəldilibdir. Sözün düzü, 
mənim üçün yoxsulluğun azaldılması daha böyük əhəmiyyət daşıyır, nəinki iqtisadi göstəricilər. Çünki iqtisadi 
göstəricilərin səbəbləri bəllidir. Burada həm neft amili var, həm də, əlbəttə, bizim uğurla apardığımız iqtisadi 
islahatlar. Ancaq, ilk növbədə, biz xalq haqqında düşünməliyik, biz xalq üçün yaşayırıq. Elə etməliyik ki, 
Azərbaycan xalqı yaxşı yaşasın, Azərbaycanda kasıblar təbəqəsi olmasın, işsizlər olmasın, işləmək istəyənlər 
mütləq işlə təmin edilsinlər. Bu proses artıq gedir.

Onu da gömrük ki, Azərbaycandan miqrasiya edənlərin sayı böyük dərəcədə azalıbdır. Daha doğrusu, vaxtilə 
Vətəni tərk etmiş insanlar indi qayıdırlar. Çünki Azərbaycanda imkanlar artır, yaşayış səviyyəsi yaxşılaşır və 
beləliklə, bizim gələcək inkişaf perspektivlərimiz çox aydın görünür.

Biz iqtisadi siyasətin aparılması ilə ölkəmizdə çox böyük və güclü iqtisadi zəmin yaradırıq. Azərbaycan 
çətin, böhranlı illərini arxada qoyubdur. Biz bundan sonra yalnız və yalnız inkişaf edəcəyik. Bu inkişafı hərtərəfli 
və çoxşaxəli etmək üçün mütləq və mütləq regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı davam etdirilməlidir.

Bir ildən sonra proqramın müddəti başa çatır. Deyə bilərəm ki, aparılan təhlil göstərir ki, proqramda təsbit
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olunan bütün maddələrin 98 faizi ya tamamilə, ya da qismən icra olunubdur. Yəni dörd il ərzində proqram, 
demək olar ki, icra olunubdur. Nəzərə alsaq ki, bu illər ərzində proqrama böyük əlavələr edilmişdir, proqrama 
əlavələr etmək üçün təkcə mənim tərəfimdən 13 sərəncam imzalanmışdır. Əlbəttə, biz görürük ki, 2004-cii ildə 
qəbul edilmiş proqramla reallıq böyük dərəcədə fərqlənir. Əgər bu əlavə tədbirləri də nəzərə alsaq, görərik ki, 
proqramın həcmi daha da böyükdür, daha da böyük vəsait tələb edir və şübhəsiz ki, bu, proqramı daha da
gücləndirir.

Mən hesab edirəm ki, proqramın başa çatmasından sonra biz bununla kifayətlənməməliyik. Həm hökumətə, 
həm də bütün yerli icra orqanlarına artıq müvafiq göstərişlər verilibdir ki, növbəti 5 illik proqram hazırlansın 
və təqdim olunsun. Mən artıq bu barədə bir neçə dəfə demişəm, o proqramda bütün məsələlər öz həllini 
tapmalıdır, hər bir kəndin məsələsi öz həllini tapmalıdır. Elə etməliyik ki, Azərbaycan xalqını narahat edən 
bütün məsələlər 2009-2013-cii illərdə öz həllini tapsın.

Bildiyiniz kimi, biz işimizi müxtəlif istiqamətlərdə aparırıq. Əlbəttə, ilk növbədə, dövlət siyasəti, dövlət in
vestisiya proqramları. O proqramlar indi icra olunur. Təkcə bu ilin dövlət investisiya xərcləri təxminən 3,5 mil
yard dollar təşkil edəcəkdir. Bu, demək olar ki, ölkə qarşısında duran əsas infrastruktur layihələrinin həlli üçün 
bizə kifayət edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti ildən-ilə yaxşılaşacaq, biz növbəti 
illərdə də dövlət investisiya xərclərimizi artıracağıq. Eyni zamanda, bu, sahibkarlığın inkişafına böyük təkan 
verir. Hər bir infrastruktur layihəsi sahibkarlığın inkişafına gətirib çıxarır. Sahibkarlara dövlət tərəfindən dəstək 
verilir - mənim tərəfimdən həm siyasi dəstək, həm də iqtisadi dəstək. Bildiyiniz kimi, Sahibkarlığa Kömək 
Milli Fondundan hər il böyük məbləğdə vəsait ayrılır. Bu il 95 milyon manat həcmində kreditlər veriləcəkdir.

Bu kreditlərin işlənməsini biz regionların inkişafında görürük və bu gün burada nümayiş etdirilən sərgidə 
görürük. Sərgidə təmsil edilən istehsal sahələrinin böyük bir hissəsi məhz o kreditlərin hesabına mümkün 
olmuşdur. Çünki başqa cür mümkün deyildir. Sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün ilkin kapital olmalıdır. Əgər
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ilkin kapital yoxdursa, sahibkarlıqla məşğul olmaq mümkün deyildir. Ona görə dövlət bu funksiyanı öz üzərinə
m

götürür, ilk növbədə, sahibkarlara siyasi dəstək verilməlidir. Cəmiyyətdə və icra strukturlarında onlara müsbət 
münasibət göstərilməlidir. Dövlət xətti ilə icra olunan investisiya layihələri, - elektrik enerjisi, su, qaz təchizatı, 
yolların çəkilməsi, - sahibkarlıq üçün yaxşı şərait yaradır. Bununla bərabər, sahibkarlara dövlət güzəştli şərtlərlə 
kreditlər verir. Eyni zamanda, bu yaxınlarda yaradılmış Dövlət İnvestisiya Şirkəti də həmin işlərdə fəal iştirak 
edəcək və Azərbaycanın iqtisadi inkişafı bu istiqamətdə davam etdiriləcəkdir.

Mən bir neçə dəfə demişəm, bu gün də demək istəyirəm ki, biz öz iqtisadi potensialımızı qeyri-neft sek
torunun əsasında qurmalıyıq, bu sahəni gücləndirməliyik.

Bizim bütün qlobal layihələrimiz uğurla icra edilir, bütün neft-qaz layihələrimiz vaxtlı-vaxtında icra olunur. 
Son dörd il ərzində bu istiqamətdə, deyə bilərəm ki, tarixi nailiyyətlər əldə edilibdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 
kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri işə düşüb, böyük “Şahdəniz” qaz yatağından ilk qaz hasil edilməyə 
başlanmışdır. Biz, demək olar ki, bütün neft-qaz sektoruna aid qarşıya qoyduğumuz məsələləri həll etdik. Deyə 
bilərəm ki, 100 faiz səviyyəsində həll etdik. Bundan sonra onilliklər ərzində Azərbaycanın uğurlu və gözəl 
inkişafını təmin etdik. Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşdırılması üçün əməli-praktik tədbirlər gördük. 
Onu da deyə bilərəm ki, son dörd il ərzində maaşlar da bir neçə dəfə artırılıbdır. Minimum əmək haqqı bu illər 
ərzində 6,7 dəfə artırılıbdır. Düzdür, hələ ki, bu, bizi tam qane edə bilməz. Amma dinamika çox müsbətdir. 
Əlbəttə ki, biz bu gözəl və güclü enerji potensialımızdan gələcəkdə də səmərəli şəkildə istifadə edəcəyik. Biz 
indiyə qədər bundan çox səmərəli şəkildə istifadə etdik. Biz gəlirlərin şəffaflığını təmin etdik. Azərbaycanın 
Şəffaflıq Təşəbbüsünə qoşulması çox düzgün addım idi və biz bu addımın real nəticələrini görürük. 
Azərbaycanda neftdən əldə olunan bütün gəlirlər çox şəffaf şəkildə Neft Fondunda cəmləşir, beynəlxalq audit 
keçirilir və ondan sonra vəsaitin xərclənməsi də çox şəffaf şəkildə baş verir. Büdcə təsdiq olunanda, büdcə
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paketi ilə bərabər, Neft Fondundan büdcəyə transfertlər də parlament 
tərəfindən təsdiq edilir. Yəni ki, bütün Azərbaycan xalqı Milli Məclisdəki öz 
nümayəndələri vasitəsilə gəlirlərin bölünməsində iştirak edir. Bu, belə də 
olmalıdır. Bu sərvət, təbii sərvətlər xalqa məxsusdur və Azərbaycan xalqı qərar 
verməlidir ki, o vəsait hansı istiqamətə yönəldilsin.

Əminəm ki, biz gələcək illərdə də bu yüksək dinamikanı saxlayacağıq. 
Azərbaycanın inkişafını təmin edəcəyik, qlobal layihələrin uğurlu davam 
etdirilməsi üçün səylərimizi göstərəcəyik. Bölgədə proseslər çox müsbət 
istiqamətdə gedir. Həm energetika, həm nəqliyyat sahəsində Azərbaycanın 
irəli sürdüyü təşəbbüslər həm öz ölkəmizə və xalqımıza xeyir gətirir, həm də 
ki, bizim üçün dost, qonşu ölkələrin inkişafına böyük töhfə verir.

Bildiyiniz kimi, nəqliyyat sektorunda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun ti
kintisi ilə yeni bir mərhələ başlayır. Azərbaycan tranzit ölkəyə çevriləcəkdir. 
Bu layihənin çox böyük həm siyasi, həm iqtisadi, həm də regional mənası var. 
Deyə bilərəm ki, bu dövr ərzində qarşıya qoyduğumuz bütün qlobal layihələr 
həyatda öz həllini tapıbdır. Baxmayaraq ki, bunu etmək bəzi hallarda o qədər 
də asan deyildi, bəzi hallarda biz müəyyən əngəllərlə də üzləşirdik. Ancaq 
Azərbaycan dövlətinin və xalqının iradəsi və qətiyyətli siyasəti, Azərbaycan 
xalqının bizim bütün təşəbbüslərimizə dəstək olması bu işləri reallığa çevirir.

Qlobal məsələlər, əlbəttə ki, Azərbaycanın dünyadakı mövqelərini də 
böyük dərəcədə möhkəmləndirir. Azərbaycanın təsir imkanlarını artırır və 
ölkəni hərtərəfli şəkildə gücləndirir. Ancaq bununla bərabər, biz, -  bugünkü 
toplantının əsas məqsədi bundadır, -  qeyri-neft sektorunda baş verən 
hadisələri təhlil etməliyik, qərarlar verməliyik və gələcək planlar haqqında 
danışmalıyıq.

Biz böyük təbii sərvətlərə malikik və bu təbii sərvətləri biz artıq ixrac 
etməyə başlamışıq. Ancaq bununla bərabər, biz mütləq qeyri-neft sektorunu 
inkişaf etdirməliyik: yerli istehsal, idxalı əvəzləyən məhsulların istehsal 
olunması, yeni zavodların, fabriklərin işə düşməsi, iş yerlərinin açılması, 
regionların abadlaşması, infrastruktur layihələrinin davam etdirilməsi. Eyni
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zamanda, sosial məsələlərin həlli. Deyə bilərəm İd, dörd il ərzində 1200 məktəb tikilmişdir. Azərbaycanda cəmi 
4500 məktəb var, 1200 məktəb 4 il ərzində tikilmişdir və növbəti illərdə bu iş davam etdiriləcəkdir. Onlarca 
yeni xəstəxana, tibb mərkəzi tikilib və 2008-ci ilin Dövlət İnvestisiya Proqramında yeni xəstəxanaların tikintisi 
nəzərdə tutulur.

Yenə deyirəm, sosial məsələlərə böyük diqqət göstərilir. Düzdür, biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq. 
Ancaq onu da bilirik ki, keçid dövrünü yaşayan, bir sistemdən digərinə keçən ölkələrdə bəzən islahatlar da çox 
çətin gedir və insanlara əziyyət verir. Bazar iqtisadiyyatına keçmək üçün atılan addımlar bəzi hallarda insanların 
həyat səviyyəsinə mənfi təsir göstərir. Bütün bunların qarşısını almaq və başqa ölkələrin mənfi təcrübəsini 
təkrarlamamaq üçün biz güclü sosial siyasət aparırıq. Bizim büdcəmiz həm investisiyayönümlii, həm də sosia
lyönümlüdür. İldən-ilə, ildə bir neçə dəfə maaşlar, pensiyalar artırılır, sosial obyektlər tikilir. Nəhəng infra- 
struktur layihələri ilə bərabər, sosial infrastrukturun yaranması Dövlət investisiya Proqramında böyük yer tutur. 
Bu, bizi xoşbəxt gələcəyə aparan yoldur. Deyə bilərəm ki, artıq Azərbaycan öz imkanlarını tam şəkildə işə 
salıbdır. Həm energetika, həm də qeyri-neft sektorunda qəbul edilmiş proqramlar uğurla icra edilir. Bu illər 
ərzində həyatımızın, demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edən çoxsaylı dövlət proqramları qəbul edilib və bu 
proqramların əsasında, təməlində real imkanlar dayanır. Heç bir proqram, sadəcə olaraq, şüar naminə qəbul 
edilmir. Hər birinin arxasında icra mexanizmləri, maliyyə resursları və güclü dövlət siyasəti dayanır. Məhz bu 
təqdirdə biz uğura nail ola bilərik. Onu da deyə bilərəm ki, bu günə qədər başladığımız bütün layihələr öz 
həllini tapıb, verdiyimiz bütün vədlər həyatda öz əksini tapıbdır. Elə bir məsələ olmayıb ki, biz onu etmək 
istəmişik, edə bilməmişik. Elə bir məsələ olmayıb ki, söz verilib, icra olunmayıbdır. Bütün verilən vədlər vaxtlı- 
vaxtında yerinə yetirilir və bu, əlbəttə ki, cəmiyyətdə çox gözəl ab-hava yaradır.

Bizim cəmiyyətimiz vahid cəmiyyətdir. Azərbaycanın qarşısında duran bütün məsələlərdə, - istər daxili 
siyasət, xarici siyasət, istərsə də iqtisadi, sosial siyasət sahəsində, - cəmiyyətdə fikir ayrılığı yoxdur. Biz bilirik 
haraya gedirik. Biz ölkəmizi müasirləşdiririk, güclü dövlət yaradırıq. Azərbaycan müasir güclü dövlətə 
çevrilməlidir. Bunu etmək üçün bizim bütün imkanlarımız var. Həm iqtisadi, həm siyasi imkanlar, həm də 
insanların intellektual səviyyəsi, dövlət siyasəti, dövlətin iradəsi və açıq-aydın görünən gələcəyin üfüqləri. 
Bütün bunlar bir yerdə olanda, əlbəttə ki, ölkə dinamik şəkildə inkişaf edəcəkdir.

Mən böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, dörd il ərzində Azərbaycanın iqtisadiyyatı dünyada analoqu ol
mayan sürətlə inkişaf edibdir. Heç bir başqa ölkədə dörd il ərzində ümumi daxili məhsul iki dəfə artmayıbdır. 
Heç bir başqa ölkədə büdcə 10 dəfə artmayıbdır. Heç bir başqa ölkədə cəmi 4 il ərzində yoxsulluq 3 dəfə 
azalmayıbdır. Təsadüfi deyil ki, ciddi beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanın iqtisadi inkişaf imkanlarını 
çox düzgün dəyərləndirirlər. Bir müddət bundan əvvəl Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında 
rəqabətqabiliyyətlilik sahəsində Azərbaycan 66-cı yeri tutubdur. “Qoldman Saks” kimi çox mötəbər qurumun 
reytinqində isə elə bu göstəriciyə görə Azərbaycan 61-ci yerdə idi və bütün başqa MDB ölkələrindən qabaqda 
idi. Bu, ciddi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarıdır və sadəcə olaraq, reallığı əks etdirir. Bu hesabatlar 
ədalətlidir. Hesabatlar ədalətli olanda, orada reallıq əks olunur. Bu, əlbəttə ki, bizi çox sevindirir. Ancaq məni 
ən çox sevindirən odur ki, bizim apardığımız siyasət real işlərdə özünü göstərir. İnsanların həyat səviyyəsinin 
yaxşılaşmasında, şəhərlərimizin gözəlləşməsində, ölkəmizin güclənməsində və Azərbaycanın iqtisadi inkişafının 
artmasında özünü göstərir.

Bu gün bu toplantıda bütün yerli icra orqanlarının nümayəndələri, rəhbərləri, nazirlər, iş adamları, xarici 
nümayəndələr iştirak edirlər. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda keçirilən tədbirlər içərisində bu, ən böyük tədbirdir. 
Hər il bu tədbirdə ötən il ərzində görülən işlər və ən əsası, gələcək planlar müzakirə edilir. 2008-ci ildə biz 
hansı işləri gönnəliyik, necə görməliyik, bunun nəticəsi nə olacaqdır. Bütün orqanların işinin əlaqələndirilməsi 
çox vacibdir. Həm nazirliklər, dövlət şirkətləri, yerli icra orqanları, həm də iş adamları, fəallar və Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən beynəlxalq maliyyə qurumlarının nümayəndəlikləri - biz hamımız birlikdə bu işləri 
görməliyik. Bu baxımdan bu konfrans çox nadir xarakter daşıyır.

Mən bir daha demək istəyirəm ki, görülən bütün işlər məni qane edir. Bu gün burada problemlərdən də 
danışılacaqdır. Əlbəttə ki, hər bir ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da problemlər var və biz regional proq
ramla, başqa proqramlarla məhz bu problemlərin aradan qaldırılması üçün çalışırıq ki, Azərbaycanda ədalətli 
cəmiyyət, hüquqi dövlət tam şəkildə bərqərar olsun. Azərbaycanda sosial ədalət geniş şəkildə tətbiq edilsin, 
iqtisadi azadlıqlar, siyasi azadlıqlar, demokratiyanın inkişafı, müasirlik və gələcək inkişaf. Budur, bizim 
qarşımızda duran əsas vəzifələr və bu vəzifələrin icrası üçün bugünkü konfransda biz danışacağıq və əməli- 
praktik qərarlar qəbul edəcəyik.
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Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin yekun nitqi

Dünya Bankının Azərbaycan üzrə direktorunun çıxışında çox vacib və maraqlı fikirlər səslənmişdir. Mən
birini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bəıpa edəndə başqa respublikalarla
müqayisədə ən ağır və acınacaqlı vəziyyətdə idi. Həm iqtisadi cəhətdən, həm də siyasi baxımdan Azərbaycanda
total böhran hökm sürürdü. Siyasi böhran, vətəndaş qarşıdurması başlanmışdı. Azərbaycan torpaqları işğal
altına düşürdü. Demək olar ki, iqtisadiyyat iflic vəziyyətində idi. Sənaye istehsalı aşağı düşürdü, daxili məhsul
istehsalı faktik olaraq böyük sürətlə aşağı düşürdü. Ölkə həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən idarəolunmaz
vəziyyətə düşmüşdü. Bütövlükdə, Azərbaycanın gələcək perspektivləri, müstəqil dövlət kimi yaşaması sual

•  •

altında idi. Ümumiyyətlə, inkişafdan söhbət getmirdi. Söhbət ondan gedirdi ki, ölkəmiz üçün xoşagəlməz, 
dağıdıcı proseslərin qarşısı alınsın və Azərbaycan bu ağır vəziyyətdən çıxa bilsin.

Demək olar ki, o illərdə Azərbaycanın müstəqilliyi artıq suallar doğururdu. Azərbaycan xalqının XX əsrin 
əvvəllərində üzləşdiyi vəziyyət təkrarlana bilərdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 2 ilə yaxın yaşaya 
bilmişdi, ondan sonra süqut etdi. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini 1991-ci ildə bərpa edəndən sonra, demək 
olar ki, iki ildən sonra bizim müstəqilliyimizə son qoyula bilərdi. Biz o günləri yaxşı xatırlayırıq. Hamımız 
yaxşı anlayırıq ki, Azərbaycan üçün həlledici məqamlar məhz 1993-cü ildə baş verdi. O vaxt Azərbaycan xalqı 
öz liderinə müraciət etdi, ulu öndər Heydər Əliyevi rəhbərliyə dəvət etdi. Onun Azərbaycana rəhbərliyə 
gəlişindən sonra xoşagəlməz proseslər dayandırıldı və bir neçə ildən sonra Azərbaycan özünün inkişaf dövrünə 
başladı. 1990-cı illərin ortalarında başlanmış iqtisadi və siyasi islahatlar, demək olar ki, Azərbaycanın bugünkü 
inkişafının təməlində dayanan əsas amillərdir.

Bu gün isə ölkəmiz tam şəkildə öz imkanlarını işə sala bilib, müstəqilliyimizi əbədi, dönməz edibdir. 
Azərbaycan inkişaf potensialına görə çox güclü ölkəyə çevriləcəkdir. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, həm 
siyasi, həm də iqtisadi islahatları dərinləşdirək. Azərbaycanda çox güclü, iqtisadi potensial yaratmalıyıq.

Beləliklə, bu vaxta qədər aparılan çox vacib iqtisadi islahatlar davam etdirilməlidir. Bunu etmək üçün əlavə 
tədbirlər görüləcəkdir. Bütün dövlət proqramları vaxtlı-vaxtında icra olunmalıdır. Mən artıq bu barədə demişəm, 
bunu etmək üçün maliyyə imkanları və icra mexanizmləri var. Sadəcə olaraq, yerlərdə icra orqanları və aidiyyəti 
mərkəzi orqanlar üzərlərinə düşən bütün vəzifələri yüksək səviyyədə icra etməlidirlər.

2008-ci ildə ildə infrastruktur layihələrinə böyük vəsait qoyulacaqdır. Dövlət investisiya proqramında bütün 
bunlar var. Azərbaycanda çox güclü elektrik enerjisi potensialı yaranır. Deyə bilərəm ki, 2004-2009-cu illərdə 
3 min meqavat gücündə elektrik stansiyaları işə düşməli idi. Onlardan 700 meqavat gücündə stansiyalar aıtıq 
fəaliyyətdədir. Növbəti iki ildə biz bunu 3 min meqavata çatdırmalıyıq. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 
bütövlükdə bütün dövrlər ərzində 4,5 min meqavat gücündə elektrik stansiyaları yaranmışdır, onda görərik ki, 
biz faktik olaraq, 5 il ərzində öz enerji potensialımızı təxminən iki dəfə gücləndiririk. Bunu etmək üçün müvafiq 
sazişlər bağlanmışdır. Həm kredit sazişləri, həm də bütün texniki məsələlər öz həllini tapıbdır.

Azərbaycanda iqtisadi inkişaf çox sürətlə gedir, tələbat artır, istisna olunmur ki, gələcəkdə Azərbaycan elek
trik enerjisini ixrac edə biləcəkdir. Ancaq hazırkı mərhələdə biz öz tələbatımızı, bu günə olan tələbatımızı və 
10-15 il bundan sonrakı tələbatımızı ödəmək üçün indidən bütün işləri görməliyik. Bununla bərabər, elektrik 
xətlərinin çəkilişi proqramı da var. Demək olar ki, Azərbaycanda uzun illər ərzində problemə çevrilmiş enerji 
qıtlığı artıq aradan qaldırılıbdır. Hətta bu ilin çox sərt qışında belə, problemlər müvəqqəti xarakter daşıyırdı. 
Bütövlükdə, bölgələrdə elektrik enerjisi ilə təminat böyük dərəcədə yaxşılaşmışdır. Demək olar ki, biz bu prob
lemi həll edə bilmişik.

Qazpaylayıcı şəbəkələrin yaradılması prosesi davam edir. Biz bu vaxta qədər qaz almayan bölgələrin, demək 
olar ki, hamısını qazla təmin etmişik. Bir-iki rayon istisna olmaqla, bütün rayon mərkəzlərinə qaz verilir. 
Qalanların problemini də biz bu ilin birinci yarısına qədər həll etməliyik. Artıq əməli praktik işlər gedir. 
Bütövlükdə, Azərbaycanda qazlaşdırma vaxtilə, 1970-1980-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi dövrdə demək olar ki, 95-100 faizə çatmışdı. İndi Azərbaycanda qazlaşdırma 80 faiz təşkil edir. 
Bu da çox böyük göstəricidir. Hətta bizdən daha böyük həcmdə qaz hasil və ixrac edən ölkələrdə bu göstərici 
bizdən aşağıdır. Amma vəzifə qoyulubdur ki, Azərbaycan əhalisi maksimum dərəcədə qazla təmin olunsun. 
Beləliklə, 2008-2009-cu illərdə qazlaşdırma prosesi daha da sürətlə getməlidir. Biz indi öz təbii qazımızı dünya 
bazarlarına çıxarırıq. Belə olan halda, mütləq və mütləq daxili tələbat maksimum dərəcədə təmin olunmalıdır.

Əhalini içməli su ilə təmin etmək üçün növbəti illərdə çox böyük işlər görüləcəkdir. Burada qeyd olundu 
ki, Diinya Bankı ilə birlikdə bu layihə hazırlanıb və icraya hazırdır. Biz buna çox böyük əhəmiyyət veririk.
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Mən ümid edirəm ki, proqramın icrası nəticəsində Azərbaycanda içməli su ilə təminat əhalini tam şəkildə qane 
edəcəkdir. Beləliklə, bu ağır və Azərbaycan üçün bütün dövrlərdə ciddi olan problem öz həllini tapacaqdır. 
Bütün rayonlarda su və kanalizasiya xətlərinin tikilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan dövləti ayrılan kreditlərdən 
başqa, öz tərəfindən də maliyyə öhdəliyi götürməyə hazırdır. Biz bu sahədə işləyirik və yaxın zamanlarda çox 
vacib qərarlar qəbul ediləcəkdir.

Bilirsiniz ki, Bakını yüksək keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək üçün Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri 
tikilməkdədir. Bu layihə də uzun illər müzakirə predmeti olmuşdur və müəyyən səbəblər üzündən icra edilmirdi. 
Ancaq biz bunu icra etməyə başladıq. Çox rəmzi xarakter daşıyan odur ki, bu, Neft Fondunun hesabına icra ol
unur. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş gəlirləri biz Oğuz-Qəbələ-Bakı 
su kəmərinin tikintisinə yönəltmişik. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan nefti Azərbaycan xalqına xidmət 
edir.

Taxtakörpü su anbarının tikintisi başlanmışdır. Bu da nəhəng, qlobal bir layihədir. Həm meliorasiya üçün, 
həm də insanları təmiz su ilə təmin etmək üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bir neçə ay bundan əvvəl 
Taxtakörpüdə işlərin təməlini qoyduq və orada su elektrik stansiyası da tikiləcəkdir. Bütövlükdə, biz 
çaylarımızın imkanlarından daha da səmərəli istifadə etməliyik. “Azərenerji”yə müvafiq göstərişlər verilib ki, 
biz Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrindən maksimum dərəcədə istifadə edək, lazımi investisiyaları 
qoyaq. Azərbaycan çaylarında yeni kiçikhəcmli elektrik stansiyaları yaratmalıyıq.

Yol infrastrukturuna böyük vəsait qoyulur və bunu həm bölgələrdə, həm də Bakıda hamı görür. Bakının 
nəqliyyat infrastrukturu yeniləşir, müasirləşir. Bütün Bakını, Azərbaycanı başqa qonşu ölkələrlə birləşdirən 
magistral yollarda tikinti gedir. Həm qərb, həm cənub, həm şimal istiqamətində. Eyni zamanda, şəhərlərarası 
yolların tikintisi layihələri hazırlanır. Biz elə etməliyik ki, Azərbaycanın bütün yolları - həm magistral yollar, 
həm də kənd yolları ən yüksək dünya standartlarına cavab versin. Elə etməliyik ki, növbəti regionların inkişafı 
proqramında bu məsələlər tam şəkildə öz əksini tapsın və elə bir məntəqə olmasın ki, oraya normal yol 
çəkilməsin.

Bu infrastruktur layihələri, əlbəttə, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. 
Biz bunu görürük. Elektrik enerjisi, qaz, yaxud yol çəkiləndən sonra bölgələr dirçəlir, turizm imkanları artır və 
sahibkarlar da, əlbəttə, bundan istifadə edirlər. Növbəti illərdə və xüsusən 2008-ci ildə böyük işlər görüləcəkdir. 
Bütün bu sahələr üçün lazımi proqramlar var. Aidiyyəti qurumlar və yerli icra orqanları gərək birlikdə işləsinlər, 
bir-birinə kömək göstərsinlər. Çünki bu, ölkə üçün əhəmiyyətli olan sahədir. İnfrastruktur layihələri belə inkişaf 
edəcəkdir.

Sosial infrastrukturun güclənməsi üçün də 2008-ci ildə kifayət qədər vəsait nəzərdə tutulubdur. Təhsil 
məsələlərinin həlli üçün təxminən 1 milyard dollar vəsait nəzərdə tutulubdur. Yeni məktəblər, yeni tədris 
korpusları tikiləcək, kompyuterləşdirmə prosesi davam etdiriləcəkdir. Biz elə etməliyik ki, Azərbaycanda yetişən 
gənc nəsil bilikli, savadlı olsun və ölkəmizin gələcəyini məhz bilik, savad təmin edəcəkdir. İnkişaf etmiş 
ölkələrin təcrübəsinə baxsaq görərik ki, onların inkişafı təbii sərvətlər hesabına deyil, bilik, savad, elmi-texniki 
tərəqqi hesabına mümkün olmuşdur. Biz də bu yolla getməliyik və gedirik. Azərbaycanda bu sahəyə böyük 
diqqət göstərilir. Təhsilin maddi-texniki bazası möhkəmlənir. Ümid edirəm ki, 2-3 il ərzində, demək olar, bütün 
infrastruktur layihələri başa çatdırılacaqdır. Təhsilin keyfiyyəti və biliyin səviyyəsi qaldırılmalıdır.

Səhiyyə məsələlərinin həlli üçün indi müxtəlif mənbələrdən vəsait ayrılır. Bilirsiniz ki, mən bir müddət bun
dan əvvəl Dövlət Neft Şirkətinə tapşırıq vermişdim ki, onların imkanlarından istifadə etməliyik, bölgələrdə 
müasir müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin tikintisinə nail olmalıyıq. Artıq bir neçə şəhərdə - Siyəzən, Lənkəran, 
Naxçıvan və sonra Əli Bayramlıda yeni müasir müalicə-diaqnostika mərkəzləri tikilmişdir. 10 bölgədə isə tikinti 
ya başlanmışdır, yaxud da başlanması nəzərdə tutulur.

Bununla bərabər, Səhiyyə Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına yeni xəstəxanalar, 
tibb məntəqələri, poliklinikalar tikilir və səhiyyə xidmətinin səviyyəsi yüksəlir. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda 
səhiyyə sistemində pullu xidmət tamamilə aradan qaldırılmışdır. Pullu xidmət riişvətxoıiuğun mənbəyi olmuşdu 
və təhlil göstərmişdir ki, buradan yığılan pullar başqa istiqamətlərə gedir. Ona görə qərar qəbul edilmişdir ki, 
pullu xidmət tamamilə aradan qaldırılsın. Dövlətin kifayət qədər imkanları var ki, bu sahəyə vəsait ayırsın və 
bütün xəstəxanaları lazım olan avadanlıqla, tibbi ləvazimatla, yeməklə - hər şeylə təmin edə bilək. Bu sahə, 
həmişə, bundan sonrakı illərdə də prioritet sahə olacaqdır. Bu sahəyə çox böyük vəsait qoyulmalıdır. Bildiyiniz 
kimi, bölgələrdə xəstəxanaların böyük əksəriyyəti bizi qane etməyən vəziyyətdədir, onların hamısını müasir 
səviyyəyə qaldırmaq üçün böyük işlər görülməlidir. Biz bunu edəcəyik ki, Azərbaycanda insanlarn yaşaması,
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sağlamlığı üçün vacib olan bu vacib sahə 
dünya səviyyəsinə qaldırılsın.

Köçkünlərin məşğulluğu məsələləri, 
əlbəttə, bizi çox düşündürür və bu sahədə 
işlər görülür. Əlbəttə, ilk növbədə, onların 
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 
çadır şəhərcikləri ləğv edilibdir. Bu da tar
ixi nailiyyətdir. İndi Azərbaycanda bir dənə 
də çadır şəhərciyi yoxdur. Yenə də biz 
sözümüzün üstündə durduq, indiki 
mərhələdə qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin həyat səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılması və məşğulluğun 
artırılması dövlət proqramına əlavələr 
edilibdir. Bu əlavələrin xərcləri təxminən 
500 milyon manat həcmindədir. Nəzərə 
alsaq ki, bu vaxta qədər bu proqrama 400 
milyon manata yaxın vəsait ayrılmış, 
deməli 1 milyard manatadək vəsait 
ayrılacaq ki, çətin vəziyyətdə yaşayan, 
erməni işğalından əziyyət çəkən 
soydaşlarımız həm normal evlərlə təmin ol
unsunlar, həm də onların məşğulluq 
məsələləri həll edilsin. Dövlət bu sahəyə öz 
diqqətini bundan sonra da göstərəcəkdir.

Bildiyiniz kimi, bir müddət bundan 
əvvəl yenə də ölkəmizin inkişafı və 
insanların sağlamlığının möhkəmlənməsi 
üçün geniş ekoloji proqram qəbul 
edilmişdir. Proqram icra olunmağa başlamışdır və ilk növbədə, Bakıda və Abşeron yarımadasında neftlə 
çirklənmiş gölməçələrin qurudulması, təmizlənməsi və onların yerində müasir infrastrukturun yaradılması, 
parkların salınması, ağacların əkilməsi nəzərdə tutulur. Bu işlər artıq başlanmışdır.

Eyni zamanda, içməli su baxımından ən ağır vəziyyətdə olan 50 kənddə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir
liyinin xətti ilə yeni sutəmizləyici qurğular quraşdırılıbdır. Bu, çox vacib məsələdir. Çünki Azərbaycanda bu 
baxımdan ən pis vəziyyətdə olan cəmi 100 kənd var. Orada içməli suyun keyfiyyəti çox aşağı idi, insanlar, 
demək olar ki, suyu birbaşa arxdan götürüb içirdilər. İndi biz 50 kənddə proqramı icra etdik. Növbəti 50 kənddə 
bu yaxınlarda işlər tamamlanmalıdır. Görəndə ki, bu tədbirlərin çox gözəl səmərəsi var, mən göstəriş verdim 
ki, bu praktikanı başqa kəndlərə də tətbiq edək. Yəni, içməli suyun səviyyəsini yaxşılaşdıraq. Mənə verilən 
məlumata görə, hazırlanmış tədbirlər planının icrası nəticəsində 450 minə qədər əhali təmizlənmiş, ən yüksək 
keyfiyyətli su ilə təmin olunacaqdır. Bu da sağlamlıq deməkdir. Gələcək nəsillərin sağlamlığı, insanların 
həyatının keyfiyyəti deməkdir. Bu proqram da çox vacibdir. Mən buna çox böyük əhəmiyyət verirəm.

Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda meşələrin sahəsi o qədər də böyük deyildir. Bizim ərazimizin, 
demək olar, 8-10 faizi qoruqlardır. Biz bu qoruqları ona görə yaratdıq ki, orada ağaclar kəsilməsin, o yerlər 
zəbt olunmasın. O yerlər, bizim təbiətimiz qorunub saxlanılmalıdır. Bununla bərabər, indi proqram işlənib 
hazırlanıb ki, Azərbaycanda maksimum dərəcədə ağaclar əkilsin və artıq bu iş başlanmışdır. Onu daha da sürətlə 
davam etdirmək üçün xüsusi tədbirlər planı hazırlanır.

2008-ci ildə idman komplekslərinin tikintisi davam etdiriləcəkdir. 13 müasir olimpiya kompleksi tikilibdir, 
23-ü isə tikilir. Bu da insanların birbaşa sağlamlığına yönəldilən tədbirdir. Yəni, əgər bizim bu planlarımıza 
fikir verilsə, hər kəs görər ki, qəbul edilmiş bütün planlar, ilk növbədə, iqtisadi potensialın möhkəmlənməsinə, 
infrastruktur layihələrinin icrasına, sahibkarlığın dəstəklənməsi məqsədi ilə görülən tədbirlərə və insanların 
sağlamlığına, normal həyat tərzinin təmin olunmasına yönəldilibdir. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda 
həm bazar iqtisadiyyatı prinsipləri, həm də sosial ədalət prinsipləri eyni dərəcədə əhəmiyyət daşıyır.

Sahibkarlığın inkişafına dəstək bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Mən bu gün bütün sahibkarlara öz
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siyasi dəstəyimi bir daha bildirmək istəyirəm. Bütün icra orqanlarına, onların rəhbərlərinə, yerlərdə, Bakıda, 
mərkəzi icra orqanlarında işləyən bütün məmurlara göstəriş verirəm ki, sahibkarlara maksimum dərəcədə kömək 
etsinlər, onlara problem yaratmasınlar, işinə müdaxilə etməsinlər. Onlara qarşı əsassız və qanunsuz tələblər 
irəli sürməsinlər və imkan versinlər ki, Azərbaycanda sahibkarlıq güclənsin, möhkəmlənsin. Bu, bizim 
gələcəyimizdir, iqtisadi müstəqilliyimizdir. Sahibkarlığın inkişafı olmadan Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı 
davam etdirilə bilməz.

Deyə bilərəm ki, son illər ərzində bu cür mənfi halların sayı azalıbdır. Amma yenə də var. Biz bunu bilirik 
və çox ciddi tələb edirik ki, bütün dövlət məmurları maksimum dərəcədə öz fəaliyyətində sahibkarlara kömək 
etsinlər. Sahibkarlar da öz bizneslərini elə qursunlar ki, dövlətə çatacaq vergini tam şəkildə ödəsinlər və öz 
işlərində şəffaflığı təmin etsinlər. İndi şəffaflıq hər yerdə tətbiq olunmalıdır. Bizim bütün maliyyə sistemimiz 
şəffaf olmalıdır. Bütün biznes strukturları şəffaf olmalıdır. Biznes strukturları başa düşməlidirlər ki, əgər onlar 
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etmək istəyirlərsə, öz biznesini böyütmək və xarici bazarlara çıxmaq 
istəyirlərsə, - mən görürəm ki, bu var, - onlar mütləq və mütləq dünya praktikasını tətbiq etməlidirlər. Onlar 
beynəlxalq auditə məruz qalmalıdırlar, bütün mühasibat sistemini müasir səviyyəyə qaldırmalıdırlar. Bütün pul 
əməliyyatları şəffaf olmalıdır. Belə olmasa, onları dünya biznes məkanında heç kim qəbul etməyəcəkdir.

Artıq ilkin kapitalın toplanması prosesi başa çatmaq üzrədir. Bu, bütün MDB ölkələrinə xas olan bir pro
sesdir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri də vaxtilə bu prosesdən keçmişlər. İndi o dövrdür ki, bütün mühasibat, 
maliyyə sistemi, özəl sektorun bütün fəaliyyəti şəffaf olmalıdır. Şəffaf olanda, onların vəziyyəti daha da yaxşı 
olacaq, daha da inamla işləyəcəklər, daha da inanıla öz hüquqlarını tələb edəcəklər, müdafiə edəcəklər. Ona 
görə mənim onlara tövsiyəm bundan ibarətdir. Dövlət öz dəstəyini verəcəkdir. Ancaq hər şey dünyanın ən 
inkişaf etmiş ölkələrinin praktikasına uyğunlaşdırılmalıdır.

Bildiyiniz kimi, biznesi təşviq etmək üçün bu yaxınlarda Azərbaycanda “bir pəncərə” sistemi tətbiq olunub
dur. Vaxtilə bir şirkəti yaratmaq üçün iki aydan çox vaxt lazım idi. İndi cəmi iiç gün lazımdır və özü də bir 
yerdən, bir pəncərədən təşkil olunur. Burada, əlbəttə, həm korrupsiyanın, riişvətxorluğun qarşısı alınır, həm də 
iş adamları cəmi üç gün ərzində biznesə başlaya bilərlər. Bundan sonra da biznes işini yüngülləşdirmək, xarici 
investisiyaları cəlb etmək üçün buna oxşar tədbirlər görüləcəkdir. Azərbaycan biznes aparmaq üçün çox 
cəlbedici ölkəyə çevrilməlidir. Onsuz da bizim investisiya imkanlarımız dünya şirkətləri tərəfindən tanınır, on
lara bəllidir. Adambaşına düşən xarici sərmayənin həcminə görə Azərbaycan MDB məkanında qabaqcıl 
yerlərdədir. Nəzərə alsaq ki, öz imkanlarımız da artır, xarici investisiyaları cəlb etmək üçün bizim heç bir prob
lemimiz yoxdur. Amma mən çox istəyirəm ki, qeyri-neft sektoruna xaricdən daha da böyük investisiyalar gəlsin. 
Dünyanın tanınmış şirkətləri Azərbaycana gəlsinlər. Onları cəlb etmək üçün biz indi həm danışıqlar aparırıq, 
həm də Azərbaycanda biznes aparmaq üçün şərait elə olmalıdır ki, böyük şirkətlər Azərbaycana özləri gəlsinlər.

İndi ölkəmiz inkişafdadır, iqtisadi potensial artır və gələcək perspektivlərimiz çox aydındır. Həm iqtisadi 
imkanlar baxımından, həm də ölkədə sabitliyin möhkəm olması baxımından. Yəni Azərbaycan biznes qurmaq 
üçün xarici investorlardan ötrü cəlbedici ölkədir. Biz çalışmalıyıq ki, onu daha da cəlbedici edək.

Bildiyiniz kimi, indiki şəraitdə ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi ortaya çıxır. Bu vaxta qədər bu mövzu haqqında, 
ümumiyyətlə, söhbət getmirdi. Bir müddət bundan əvvəl enerji təhlükəsizliyi məsələsi dünyanın gündəliyinə 
çıxmışdı və Azərbaycan dərhal bir etibarlı tərəfdaş kimi öz imkanlarını təklif etdi. Biz bu gün bölgənin və 
gələcəkdə daha böyük mənada qitənin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak edəcəyik. Biz bunu 
etibarlı tərəfdaş və dost kimi edirik. Ancaq bu gün ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi artıq gündəliyə daxil olur. 
Bəlkə də, hələ buna qlobal şəkildə o qədər də əhəmiyyət verilmir. Amma biz bunu görürük və bilməliyik ki, 
gələcəkdə bu sahədə problemlər yarana bilər.

Bildiyiniz kimi, 2007-ci ildə dünyanın bütün ölkələrində, ən inkişaf etmiş ölkələrdə də qida məhsullarının 
kəskin şəkildə bahalaşması getmişdir. O cümlədən də Azərbaycanda. Bu, qlobal bir problemdir. Belə olan halda, 
biz maksimum çalışmalıyıq ki, özümüzü əsas qida məhsulları ilə təmin edə bilək. Hələ ki, Azərbaycan 
iqtisadiyyatında Sovet İttifaqı zamanı mövcud olan xalq təsərrüfatının bölgü prinsipi müəyyən dərəcədə var. 
Bildiyiniz kimi, o vaxt elə təşkil olunmuşdu ki, bütün respublikalar bir-birindən asılı olsunlar. Bir yerdə məhsul 
istehsal olunurdu, başqa yerdə emal edilirdi. Yəni bu, bütün ölkə iqtisadiyyatını birləşdirmək üçün idi və əlbəttə, 
dezinteqrasiya proseslərinin qarşısının alınması üçün nəzərdə tutulmuşdu. Halbuki, Sovet İttifaqının dağılması 
baş verdi və bu, iqtisadi əlaqələr, bir-birindən asılı olmağımız burada heç bir rol oynamadı. Sadəcə olaraq, 
müstəqillik qazanmış ölkələr üçün çox çətin bir dövr başlanmışdı ki, bütün iqtisadi əlaqələr pozulmuşdu.

Əlbəttə, Azərbaycanda da belə idi. Biz elə etməliyik ki, strateji məhsulları maksimum dərəcədə 
Azərbaycanda istehsal edək. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda taxıl əkini üçün nəzərdə tutulan vəsait ayrılıbdır və
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hər hektara görə 40 manat, yəni 50 dollar vəsait verilir. Gələcəkdə biz əlavə tədbirlər görməliyik. Biz elə 
etməliyik ki, Azərbaycan maksimum dərəcədə özünü təmin edə bilsin. Mən bu gün səhər sərgidə olarkən süd 
zavodlarının məhsulu ilə tanış oldum və çox sevindim. Çünki həmişə, bütün dövrlərdə süd məhsulları 
Azərbaycana xaricdən gətirilirdi, o cümlədən bu gün də xaricdən gətirilir. Xaricdən gətirilsin, heç kim buna 
etiraz etmir, əksinə. Amma biz özümüzü təmin etməliyik. Həm kəndlilər, fermerlər bundan fayda götürər, həm 
də ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunacaqdır.

“Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda artıq kənd təsərrüfatı texnikası is
tehsal olunmağa başlanmışdır. Bu da çox vacibdir. Biz maksimum dərəcədə yerli istehsalı gücləndirməliyik və 
bu, bizim iqtisadi sahədəki prioritet məsələlərimizdən biridir. Mən sahibkarlara da tövsiyə edirəm ki, onlar bu 
istiqamətdə bundan sonra da lazımi addımları atsınlar.

Şəhərlərimizin xarici görünüşü də dəyişir. Şəhərlər gözəlləşir, abadlaşır. Mən artıq iki ildir ki, rayonların 
icra hakimiyyətinin başçılarını ayrı-ayrı qruplarla Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrinin şəhərlərinə göndərirəm 
ki, orada onlar şəhər təsərrüfatı ilə tanış olsunlar, yaşadıqları bölgələrdə abadlıq işlərinə daha da yüksək zövqlə 
yanaşsınlar. Bu praktika çox müsbətdir. Biz bunu davam etdirəcəyik. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, indi 
gözəllik görmək üçün, bəlkə də, Avropa məkanına getmək lazım deyildir. Bakının gözəlliyi, hesab edirəm ki, 
bütün bölgələr üçün nümunə olmalıdır. Biz Bakının tarixi simasını bərpa edirik, bütün tarixi binaları 
təmizləyirik, işıqlandırırıq. Bakıda infrastruktur layihələrinin icrası üçün çox böyük vəsait qoyulur, həm 
nəqliyyat, həm də kommunal infrastrukturuna, bütün başqa sahələrə. Bütün bölgələrdə buna oxşar proseslər 
getməlidir və gedir. Mən tez-tez rayonlara gedirəm, öz gözümlə görürəm. Görürəm ki, vaxtilə olan primitiv 
yanaşmanın, zövqsüz binaların sayı azalır və müasir, gözəl, adamın ürəyini açan, göz oxşayan yeniliklər mey
dana çıxır. Bu, çox vacibdir. Biz müasirliyə doğru gedirik. Xüsusilə də indi maddi imkanlarımız da var. Elə 
etməliyik ki, fərqi yoxdur, hər bir tikilən bina, gözəl müəssisə estetik baxımdan gözəl olsun. Ona görə, əlbəttə 
ki, mən icra hakimiyyətinin başçılarını bundan sonra da xaricə göndərəcəyəm.

Amma yenə də deyirəm, Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməlidir. Artıq bizim başladığımız 
layihələr özünü göstərir. Nəzərdə tutulan layihələr icra olunandan sonra isə hamı görəcək ki, doğrudan da, 
Bakıda həm yaşamaq üçün, həm istirahət etmək üçün, həm də işləmək üçün çox gözəl imkanlar olacaqdır.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının icrasına bir daha qayıtmaq istəyirəm. Bu məsələlər 
bu gün fasilədən sonra daha da müfəssəl qaydada müzakirə olunacaqdır. Bütün icra hakimiyyəti başçıları 
buradadır, onlar öz məsələlərini qoyacaqlar. Bütün nazirlər buradadır, onlar öz məsələlərini qoyacaqlar. Elə 
etməliyik ki, növbəti illərdə də regionların inkişafı bu sürətlə getsin.

Bir daha demək istəyirəm ki, ikinci, növbəti illər, 2009-2013-cii illər üçün regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət proqramının hazırlanması işi başlanmışdır. Yəqin ki, bu barədə bu gün danışılacaqdır. Bütün yerlərdən 
tövsiyələr, yəni sifarişlər alınmışdır. Biz buna yenə də baxacağıq. Bu proqramda bütün problemlərin həlli 
məsələləri maksimum dərəcədə nəzərdə tutulacaqdır.

Yenə də Dünya Bankının Azərbaycan üzrə direktorunun çıxışına qayıtmaq istəyirəm. O da öz çıxışında 
bildirdi ki, növbəti proqramın icrasında Dünya Bankı bizimlə birlikdə işləmək arzusundadır. Biz bunu çox 
alqışlayırıq. Bizim əməkdaşlığımız çox uğurlu, Azərbaycan üçün çox vacib olmuşdur. Müstəqilliyimizin ilk 
illərində bizə maliyyə resursları lazım idi, indiki şəraitdə isə bizə daha çox tövsiyələr, məsləhətlər lazımdır. 
Regionların inkişafına dair ikinci proqramın nəticəsi bu olmalıdır ki, Azərbaycanda bütün infrastruktur dünya 
səviyyəsinə çatsın və Avropa Birliyinin meyarlarına bərabər olsun. Bu, bütövlükdə bizim siyasətimizin əsasıdır. 
Biz il yarım bundan əvvəl Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasətinə başlayanda, - proqramın müddəti 5 ildir, - 
məhz bu məqsədi qarşımıza qoymuşduq ki, beş il ərzində Azərbaycanda mümkün olan bütün meyarlar Avropa 
Birliyinin meyarlarına uyğunlaşdırılsın. İstər siyasi məsələlər, siyasi sistem, istərsə də iqtisadi, regional, infra
struktur baxımından. Avropa Birliyinin təcrübəsi çox müsbətdir və əlbəttə, əgər biz növbəti illərdə buna nail 
olsaq, demək olar ki, qarşımıza qoyduğumuz əsas məsələləri həll etmiş olarıq. Ona görə çox vacibdir ki, növbəti 
proqramda məhz bu meyarlar əsas götürülsün və proqramın icrası üçün lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Maliyyə 
resursları, icra mexanizmləri təmin olunacaqdır. Birinci proqramın icrasında üzləşdiyimiz bəzi problemlər artıq 
aradan qaldınlacaqdır.Biitövliikdə, demək istəyirəm ki, - mən bunu giriş sözümdə də dedim, - birinci proqramın 
əsas məsələləri 98 faiz həll olunmuşdur və növbəti illərdə biz bunu davam etdirəcəyik. Beləliklə, Azərbaycanın 
bölgələri inkişaf edəcək, Azərbaycan dövləti inkişaf edəcək və biz müasir, güclü dövlət yaradacağıq. Bu işdə 
sizin hamınıza uğurlar arzulayıram.

Sağ olun.
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər)” icrasının yekunlarına

həsr olunmuş konfrans
23 fevral 2009-cu il

Azərbaycan Prezidenti 
ilham Əliyevin giriş nitqi

Əziz dostlar!
Beş il bundan əvvəl “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq 

edilmişdir. 2004-cii ilin fevral ayında proqramın icrası başlanmışdır. Bu gün böyük məmnunluq hissi ilə deyə 
bilərəm ki, proqram vaxtından əvvəl və daha da böyük həcmdə icra olundu. 2004-cii ildə regionların sosial- 
iqtisadi inkişafı məsələləri diqqət mərkəzində dayanırdı. Bu gün də belədir. Ancaq beş il ərzində keçdiyimiz 
yol bu gün deməyə əsas verir ki, bölgələrin bir sıra problemləri öz həllini tapmışdır. 2004-cü ildə qeyri-neft
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sektorunun inkişafına nail olmaq əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdu. Yəni, bölgələrdə müasir güclü infra
struktur, yeni müəssisələr yaradılsın, iş yerləri açılsın ki, ölkə iqtisadiyyatı çoxşaxəli şəkildə inkişaf etsin. Hər 
bir ölkənin inkişafı üçün bu, çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. İlk növbədə, təbii resurslarla zəngin olan ölkələrdə 
qeyri-neft sektorunun inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki əks təqdirdə, iqtisadiyyat dayanıqlı olmayacaq 
və biz bu uğurları ancaq qısa müddət ərzində yaşaya bilərik. Bizim isə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, növbəti 
illərdə, uzun müddət ərzində Azərbaycan çox sürətlə inkişaf etsin, iqtisadiyyatımız neft-qaz amilindən asılı 
olmasın və ilk növbədə, insanların yaxşı yaşaması üçün bütün şərait yaradılsın. Demək olar ki, proqramın əsas 
məqsədləri bunlardan ibarət olmuşdur və bütün bu işlər bir-biri ilə sıx bağlıdır. Regionların inkişafı bir tərəfdən 
güclü infrastrukturun yaradılmasına, iş yerlərinin açılmasına xidmət göstərir, bir növ miqrasiya meyillərinin 
qarşısını alır. Digər tərəfdən, müasir, yeni infrastrukturun yaradılması yeni müəssisələrin yaradılmasına xidmət 
göstərir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövləti son beş il ərzində bölgələrə çox böyük sərmayə qoyubdur, bununla 
bərabər, özəl sektorun inkişafı üçün böyük həcmdə kreditlər, güzəştli şərtlərlə kreditlər ayrılmışdır, sahibkarlığın 
inkişafına böyük dəstək verilmişdir. Həm mənəvi dəstək, həm siyasi, həm də maddi dəstək. Yəni bütün bu 
amillər birləşəndə, əlbəttə ki, uğura nail olmaq mümkündür və Azərbaycanın son beş il ərzində keçdiyi yol 
bunun əyani sübutudur.

Təkcə bir neçə statistik rəqəmə fikir vermək kifayətdir ki, biz proqramın nə dərəcədə böyük əhəmiyyəti
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olduğunu görək. Son beş ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,6 dəfə artmışdır, adambaşına düşən gəlir 5500 dollara 
çatmışdır. Azərbaycanda sənaye istehsalı 2,5 dəfə artmışdır və sənayeləşmə prosesi çox geniş vüsət almışdır. 
Bunun nəticəsində 766 min yeni iş yeri açılmışdır ki, onlardan da 547 mini daimi iş yeridir. Bunun nəticəsində 
yoxsulluğun səviyyəsi kəskin şəkildə azalmış, 49 faizdən 13,2 faizə düşmüşdür. Azərbaycanda aparılan uğurlu 
neft strategiyası və iqtisadi islahatlar nəticəsində büdcə xərclərimiz 12 dəfədən çox artmışdır, indi valyuta 
ehtiyatlarımız 18 milyard dollardan çoxdur və bu, əlbəttə, bizə əlavə əminlik verir və imkan verir ki, gələcəyə 
də çox böyük nikbinliklə baxaq. Yəni bu statistik göstəricilər özlüyündə göstərir ki, son beş il ərzində biz, 
həqiqətən, böyük və uğurlu yol keçmişik. Bunun nəticələrini təkcə rəqəmlərdə yox, eyni zamanda, 
şəhərlərimizin dəyişən simasında görürük, abadlaşan şəhərlərdə, kəndlərdə, çəkilən yollarda, tikilən infrastruktur 
obyektlərində görürük. Bu, indi bizə imkan verir və gələcəkdə də verəcək ki, biz öz ciddi siyasi və iqtisadi 
islahatları daha da sürətlə aparaq, Azərbaycanın müasirləşməsi istiqamətində daha da ciddi addımlar atılsın. 
Nəticə etibarilə bizim məqsədimiz Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir ki, Azərbaycanda bütün me
yarlar dünyanın ən qabaqcıl, inkişaf etmiş ölkələrinin səviyyəsinə çatsın. Bu istiqamətdə hələ çox iş görmək 
lazımdır. Ancaq beş il ərzində həm regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının, həm də digər proqramların 
icrası deməyə əsas verir ki, biz bu məqsədə çatacağıq.

2004-cü ildə proqram qəbul olunanda ona hər şeyi daxil etmək mümkün deyildi. Həyat bizim planlarımıza 
öz dəyişikliklərini etdi və son beş il ərzində 2004-cü ildə proqramda nəzərdə tutulmayan bir sıra məsələləri
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həll etdik. Ozii də qısa müddət ərzində və istənilən sahədə. Bu gün Azərbaycanda elə bir sahə yoxdur ki, konkret 
proqramla təmin olunmasın. Həm də qəbul edilmiş bütün proqramlar konkret xarakter daşıyır. Onlar sadəcə 
olaraq, niyyətin ifadəsi deyil, yaxud da ki, şüar, təbliğat naminə qəbul edilmir. Hər bir proqramın konkret icra 
mexanizmləri, konkret maliyyə bazası var və bütün texniki imkanlar var. Son beş il ərzində biz öz texniki 
imkanlarımızı əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirə bilmişik. Bu gün Azərbaycanda istənilən tikinti layihəsi 
daxili resurslar hesabına icra oluna bilər. Əgər əvvəlki illərdə Azərbaycanda çox böyük tikinti-quraşdırma 
layihələrinin icrası üçün daha çox xarici firmalara üz tuturduqsa, bu gün yerli şirkətlər öz peşəkarlığını nümayiş 
etdirirlər. Bu da imkan verir ki, işlərin tam əksəriyyəti Azərbaycan şirkətləri tərəfindən icra olunsun, büdcədən 
xərclənən vəsait Azərbaycanda qalsın və Azərbaycan şirkətləri, Azərbaycan vətəndaşları bundan bəhrələnsinlər.

Yəni əgər dövlət xətti ilə böyük investisiyalar, milyardlarla ölçülən investisiyalar olmasaydı, heç şübhəsiz
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ki, indi Azərbaycan şirkətlərinin bu qədər imkanları olmazdı. Onlar bu imkanları daha çox dövlət tərəfindən 
verilən sifarişlər hesabına əldə ediblər. Eyni zamanda, bu, onların maliyyə imkanlarını genişləndirib və bu da 
öz növbəsində həmin şirkətlərin artıq Azərbaycan iqtisadiyyatının real sektoruna investisiyalar qoymasına 
gətirib çıxarıbdır.

Yəni bir daha demək istəyirəm ki, bütün bu işlər bir-biri ilə bağlıdır. İlk növbədə, siyasi iradə ortaya qoyu
lubdur. Digər tərəfdən, konkret proqramlar icra olunmağa başlanmışdır, maliyyə sektorunda nizam-intizam 
möhkəmləndirilmişdir. Əlbəttə ki, neft-qaz sahəsində görülən işlər maddi imkanlarımızı genişləndiribdir və biz 
bu imkanlardan çox səmərəli istifadə etdik. Həm investisiyalar qoyuldu, həm də özəl sektorun inkişafına çox 
gözəl şərait yaradıldı, böyük həcmdə kreditlər verilməyə başlanmışdır. Beləliklə, bu gün biz tam əminliklə deyə 
bilərik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq oturuşmuş iqtisadiyyatdır və dünyanı bürümüş maliyyə və iqtisadi 
böhran zamanı Azərbaycanda bu, çox az hiss olunur. Biz elə etməliyik ki, böhranın ola biləcək mənfi təsirini 
maksimum dərəcədə azaldaq və mən şübhə etmirəm ki, buna nail olacağıq.

İndi Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf potensialı çox böyükdür. Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük 
təkan verilmişdir və o, bu gün də davam etdirilir. Bütün bunlar, əlbəttə ki, növbəti illərdə iqtisadiyyatımızın 
daha da şaxələndirilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Azərbaycanın uzunmüddətli, dayanıqlı inkişafı təmin ediləcək, 
neft-qaz amilindən asılılıq daha da aşağı düşəcəkdir. Beləliklə, ölkə öz inkişafını uğurla davam etdirəcəkdir və 
Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşları bundan sonra da ildən-ilə daha da yaxşı yaşayacaqlar. Bu da 2004- 
cti ilin əvvəlində qarşıya qoyduğumuz ən vacib məqsədlərdən biri idi. Bizim bütün işlərimiz, proqramlarımız, 
tədbirlərimiz ilk növbədə, Azərbaycan xalqının daha da yaxşı yaşamasına yönəldilməlidir və yoxsulluğun 
səviyyəsinin aşağı düşməsinin dinamikası bunu çox aydın göstərir.

O da həqiqətdir ki, - dünya tarixindən bunu yaxşı bilirik, -  neft və qazla zəngin olan ölkələrdə bir çox 
hallarda təbəqələşmə prosesi gedir, varlılar daha da varlanır, kasıblar daha da müflisləşir. Eyni zamanda, o da 
reallıqdır ki, neft-qaz sənayesi çoxlu iş yerlərinin yaradılmasına xidmət etmir. Yəni bu sahədə iş yerlərinin 
açılması kütləvi xarakter daşımır. Bəzi ölkələrdə nə qədər çox neft-qaz hasil olunursa, insanlar bir o qədər çox 
kasıblaşırlar. Ancaq Azərbaycanda biz bunun tam əksini görürük. Bu da bizim üçün böyük bir sınaq, imtahan 
idi ki, bu böyük maliyyə imkanlarından necə istifadə edəcəyik, onları hansı istiqamətə yönəldəcəyik. Çünki 
müxtəlif fikirlər var idi və bəzi hallarda indi də biz bunu eşidirik ki, bu vəsaitdən belə istifadə edilməliydi,
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yaxud da ki, başqa cür istifadə olunmalıydı. Azərbaycanın təcrübəsi və apardığımız siyasət onu göstərir ki, biz 
öz maliyyə imkanlarımızdan ən düzgün, ən ağıllı şəkildə istifadə etdik. O maliyyə resursları investisiyalara 
qoyuldu, iqtisadiyyatın real sektoruna qoyuldu, energetika, qazlaşdırma, nəqliyyat, səhiyyə və təhsilə, humanitar 
sahəyə qoyuldu. Beləliklə, xidmət səviyyəsi qalxdı, imkanlar artdı, biznes üçün daha da yaxşı şərait yaradıldı.

Ən önəmlisi odur ki, neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli bölünür və xalqımız və bütün dünya bilir ki, 
Azərbaycanın nə qədər valyuta ehtiyatları var, Neft Fondunun gəlirləri nə qədərdir, xərcləri nə qədərdir, gəlirlər 
necə xərclənir, necə istifadə olunur. Yəni şəffaflıq tam şəkildə təmin olunubdur. Bu da, deyə bilərəm ki, neft- 
qazla zəngin olan ölkələrdə xüsusi diqqətə layiq olan bir məqamdır. Azərbaycan şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulmuş 
ölkələrin öndə gedənlərindən biridir. 2007-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı şəffaflıq sahəsində əldə edilmiş 
uğurlarla əlaqədar Azərbaycan Dövlət Neft Fondunu xüsusi mükafatla təltif edibdir. Bu şəffaflıq ilk növbədə 
bizə lazımdır, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə lazımdır. Bu şəffaflıq hər yerdə olmalıdır. Bütün 
maliyyə sahəsində, iqtisadi sektorda maksimum dərəcədə şəffaflıq olmalıdır ki, biz öz imkanlarımızdan mak
simum dərəcədə səmərəli istifadə edək. Bu istiqamətdə müəyyən işlər görülüb, ancaq gələcəkdə daha da böyük 
işlər görülməlidir. Bizim çox böyük potensialımız var.

Böyük iqtisadi imkanlarımız var. Elə etməliyik ki, onlardan yüz faiz səmərəli şəkildə istifadə olunsun. 
Şəffaflıq tam şəkildə təmin olunsun və beynəlxalq praktikanın ən gözəl nümunələri Azərbaycanda tətbiq olun
sun. Mən deyəndə ki, biz öz imkanlarımızdan istifadə edib Azərbaycanda bütün meyarları dünyanın ən qabaqcıl 
səviyyəsinə gətirib çıxarmalıyıq - o cümlədən bunu nəzərdə tuturam. Çünki biz bilirik ki, inkişaf etmiş ölkələr 
nəyin hesabına bu inkişafa nail olublar. Onlar heç də neft-qaz hesabına buna nail olmayıblar. İnkişaf etmiş 
ölkələr bu uğurlara, ilk növbədə, iqtisadiyyatın səmərəliliyi, şəffaflıq, demokratik əsaslar, köklü islahatlar, 
texnoloji tərəqqi və təhsil sayəsində nail olublar. Biz də onlardan yaxşı nümunələri götürüb, ölkəmizi daha da 
sürətlə inkişaf etdirməliyik.

Biz son beş il ərzində təkcə iqtisadi işlərlə məşğul olmurduq. Mən bir daha demək istəyirəm, hələ 5 il bundan 
əvvəl qarşıda duran vəzifələrdən biri də ondan ibarət idi ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində sosial məsələlərin 
həlli unudulmamalıdır, əksinə, onlar diqqət mərkəzində olmalıdır. Çünki bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bizim 
üçün nisbətən yenidir. 17 il bundan əvvəl Azərbaycanda iqtisadiyyatda özəl sektorun payı sıfır səviyyəsində 
idi. indi bu, 85 faizdir. Yəni biz elə sistemdə yaşamışdıq ki, Azərbaycanda heç vaxt bazar iqtisadiyyatı prinsipləri 
tətbiq edilmirdi. Bizim üçün bu, yenilik idi. Ancaq qısa müddət ərzində biz buna nail olduq. İqtisadiyyatımızın 
tam əksəriyyəti bazar münasibətləri əsaslarında qurulubdur və səmərəli də işləyir.

Ancaq eyni zamanda, o da reallıqdır ki, bəzi hallarda təkcə iqtisadiyyata verilən diqqət ölkənin hərtərəfli 
inkişafına xidmət göstərmir. Sosial məsələlərin həlli, sosial proqramlar, ünvanlı sosial yardım, sosial infrastruk
turun yaradılması məsələləri bizim üçün ən prioritet məsələlər idi və bu istiqamətdə son beş il ərzində böyük 
nəticələr əldə edilmişdir. Son beş il ərzində Azərbaycanda minimum əmək haqqı 8,3 dəfə, minimum pensiya 
təxminən 4 dəfə artıbdır. Azərbaycanda sosial infrastrukturun yeniləşməsinə və yaradılmasına böyük vəsait 
qoyulubdur. Son beş il ərzində 1600 məktəb tikilib, hamısı da müasir səviyyədə, hamısı da kompyuterlə təmin 
edilibdir. Beş il ərzində ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yüzlərlə tibb ocağı tikilibdir. Onlardan 8-i ən yüksək 
dünya standartlarına cavab verən müalicə-diaqnostika mərkəzləridir ki, onlar da ölkəmizin müxtəlif bölgələrində 
yerləşir. Növbəti 8 müalicə-diaqnostika mərkəzinin tikintisi bu gün davam edir.

İdman qurğuları, olimpiya-idman kompleksləri -  son beş il ərzində 10-dan çox olimpiya-idman kompleksi 
tikilibdir. Yəni bütün bunlar Azərbaycan vətəndaşlarına xidmət göstərir. Azərbaycanın inkişafına xidmət göstərir. 
Biz artıq nail ola bilmişik ki, bölgələrdə də heç də ən qabaqcıl ölkələrdəkindən geri qalmayan müasir sosial in
frastruktur yaradılıbdır. Nə qədər muzeylər, nə qədər teatrlar, mədəniyyət ocaqları təmir olunubdur. Bütün 
bunları sadalamaq üçün bəlkə bir gün danışmaq lazımdır.

Yəni bir daha demək istəyirəm ki, bizim gördüyümüz işlər hərtərəfli idi. Təkcə hansısa bir sahəyə 
yönəlməmişdi, ümumiyyətlə, ölkənin qarşısında duran hər bir vəzifə aşkar edilirdi, hər bir problem üzə 
çıxarılırdı və onun həlli üçün lazımi tədbirlər görülürdü.

Hesab edirəm ki, biz 5 il ərzində tarixi nailiyyətə çatdıq -  çadır şəhərciklərinin ləğvinə nail olduq. Mən 
2003-cü ildə demişdim ki, bir dənə də çadır şəhərciyi qalmayacaqdır. İndi biri də yoxdur. Bunun əvəzinə, yeni 
qəsəbələr, yeni infrastruktur yaradılıbdır.

Biz cəmi 5 il ərzində nəqliyyat sektorunda problemlərin böyük bir hissəsini həll etmişik. Dörd aeroport - 
Naxçıvan, Gəncə, Zaqatala və Lənkəran aeroportları tikilibdir. Bəlkə də, Lənkəran Bakıdan o qədər də uzaqda 
deyil və indi o qədər sərnişin axını da yoxdur. Nəzərə alsaq ki, indi gözəl yollar da tikilir. Eyni zamanda, Za
qatala aeroportu, bəlkə də, bəziləri deyə bilərdi ki, bu, prioritet deyildir. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu, prio-
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ritetdir. Çiinki bu, bizim strateji maraqlarımıza xidmət göstərir. Bu giin bunlar var və gələcəkdə Azərbaycana 
daha da böyük dərəcədə xidmət göstərəcəkdir.

Bu gün biz öz tanker donanmamızı, demək olar ki, maksimum dərəcədə təmin etmişik və Xəzərdə 
yiıkdaşımalar artır. Yükdaşımalar artdıqca, dəmir yolu daha da çox işləyir, daha da çox iş yerləri yaradılır. Av
tomobil yollarının tikintisi geniş vüsət alıbdır, hər bir istiqamətə yollar çəkilir. Həm magistral, həm şəhərlərarası 
yollar, həm də, ən ucqar kəndlərə müasir yollar çəkilir. Yol çəkilən kimi, dərhal o bölgədə canlanma müşahidə 
olunur. Bəzi hallarda rayonlarda olarkən mənə müraciət edirdilər, deyirdilər ki, bəlkə bizim kənddə tibb mərkəzi 
lazım deyil, amma əgər yol çəkilərsə, onda rayon mərkəzinə rahatlıqla gedə, beləliklə, eyni zamanda, bütün 
problemlərimizi də asanlıqla həll edə biləcəyik.

Bu işlərdə biz bir məqsədi güdürdük ki, Azərbaycanın hərtərəfli infrastruktur potensialı yaradılsın və insan
lara yaxşı xidmət göstərilsin. Bazar iqtisadiyyatı, sosial məsələlərin həlli, güclü infrastruktur layihələrinin icra 
olunması, sahibkarlıqla məşğul olanlara dövlət dəstəyi, kənd təsərrüfatının inkişafı -  bu işlərə böyük həcmdə 
vəsaitlər qoyulubdur. Biz “Aqrolizinq” Səhmdar Cəmiyyətini yaradanda mən vəzifə qoymuşdum ki, qısa müddət 
ərzində dövlət vəsaiti hesabına gözəl texnikalar alınsın, fermerlərə icarəyə verilsin. Onlar da o texnikadan 
istifadə edib kənd təsərrüfatı ilə məşğul olsunlar, pul qazansınlar, ölkəyə məhsul versinlər. Amma sonra gördük 
ki, bu, bizim istəyimizə tam şəkildə gətirib çıxarmır. Nə etdik? Güzəştli şərtlərlə, qiymətin cəmi 25 faizi ilə 
fermerlərə gübrə verməyə başladıq. Ondan sonra yanacaq, toxumlar. Meliorasiya məsələlərinə böyük diqqət 
göstərildi və suvarılan torpaqların sahəsi artırıldı. Bunun nəticəsində bir il ərzində biz 300-400 min ton artıq 
taxıl istehsal etdik. Biz deyəndə, mən fermerləri nəzərdə tuturam, çünki Azərbaycanda kənd təsərrüfatı tamamilə 
özəl prinsiplər əsasında işləyir.

Beləliklə, biz ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin edirik. Çünki indi ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri artıq müzakirə 
mövzusudur. Gələcəkdə buna daha da böyük diqqət göstəriləcəkdir.

O ölkələr ki, onların enerji təhlükəsizliyi, ərzaq təhlükəsizliyi və nəqliyyat təhlükəsizliyi təmin olunmayıb, 
bu gün böyük problemlərlə üzləşir və gələcəkdə də üzləşəcəkdir. Artıq görürük ki, bəzi ölkələr öz hesabına 
yaşaya bilmir. Ya kredit almaq üçün beynəlxalq maliyyə qurumlarına, yaxud da başqa-başqa dövlətlərə üz tu
turlar. Bu da aydındır ki, kim pul verirsə, o da musiqini sifariş edir. Biz artıq bunun ilkin təzahürlərini görürük 
və istisna olunmur ki, bu, gələcəkdə daha da böyük dərəcədə baş versin.

Beləliklə, ola bilər ki, ölkələr istər-istəməz öz müstəqil siyasətinə müəyyən məhdudiyyətlər qoysun. 
Azərbaycan isə tam şəkildə özünü təmin edən ölkədir. Onu da deyə bilərəm ki, bizə də kreditlərin verilməsi 
üçün başqa ölkələrdən müraciətlər daxil olur.

Ona görə, təhlükəsizlik, eyni zamanda ərzaq təhlükəsizliyidir. Bu gün buraya gəlməmişdən əvvəl mən 
aşağıda - sərgidə Azərbaycanda son illər ərzində yaradılmış sənaye müəssisələrinin məhsulları ilə növbəti dəfə 
tanış oldum. Bir də gördüm ki, biz tam şəkildə özümüzü təmin edirik. Bu gün biz özümüzü ərzaq məhsulları 
ilə maksimum dərəcədə təmin etmişik. Azərbaycanda yaradılan çox gözəl, müasir emal müəssisələri həm bizim 
tələbatımızı ödəyir, həm də ki, onların gözəl ixrac potensialı vardır. Bu da çox müsbət haldır. Çünki ixrac 
potensialı onu göstərir ki, məhsul həqiqətən də keyfiyyətlidir.

Gələcəkdə kənd təsərrüfatının inkişafına yeni proqramlar əlavə ediləcək və biz bu sahəyə maksimum 
dərəcədə diqqət göstərməliyik. Bu, həm təhlükəsizlik məsələsidir, həm iqtisadi məsələdir, həm də sosial 
məsələdir. Çünki Azərbaycan əhalisinin, demək olar ki, yarısı kənd təsərrüfatı bölgələrində yaşayır.

Bir də demək istəyirəm, son beş il ərzində o qədər çox işlər görülüb ki, onların hamısını sadalamaq üçün 
çox vaxt lazımdır. Ancaq mən bir neçə məqam üzərində dayanmaq istəyirəm. Elektroenergetika sahəsi - buna 
çox böyük diqqət verilmişdir. Çünki bu, iqtisadiyyatın əsasıdır. Son beş ildə Azərbaycanda 9 elektrik stansiyası 
tikilmişdir. Onların iimumi istehsal gücü 1000 meqavatdan çoxdur. Bu stansiyalar ölkəmizin müxtəlif 
bölgələrində tikilibdir. Beləliklə, bu sahəyə də biz öz prinsipimizi, yəni şaxələndirmə prinsipini gətirdik. Bu, 
həm itkilərin azalmasına kömək edir, həm də ki, hər bir bölgədə güclü energetika potensialı yaradılmalıdır. Bu 
il əlavə 2 stansiya istismara veriləcəkdir. Onların ümumi istehsal gücü təxminən 600 meqavat olacaqdır. Daha 
2 stansiyanın tikintisi gedir və onların da istehsal gücü 1000 meqavata yaxın olacaqdır. Yəni görülən işlər 
nəticəsində Azərbaycanda energetika sistemində 3 min meqavata yaxın əlavə güc yaradılacaqdır. Onu da demək 
istəyirəm ki, bütün dövrlərdə Azərbaycanda yaradılmış elektrik stansiyalarının maksimum gücü 4500 meqavat 
olubdur. Yənu bu, indi üçün, gələcək üçün böyük nailiyyətdir. Növbəti illərdə artıq biz bərpa olunan enerji 
növlərinin inkişafı ilə məşğul olacağıq. Artıq göstəriş verilib ki, biz öz su mənbələrimizdən, çaylarımızdan 
maksimum dərəcədə istifadə etməliyik. Günəş, külək enerjisi ilə məşğul olacağıq. Ancaq daha rahat şəkildə, 
çünki bu işlərin böyük əksəriyyəti artıq görülübdür.
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Eyni zamanda, beş il ərzində Azərbaycanda qazlaşdırma prosesi çox sürətlə getdi. Beş il bundan əvvəl 
Azərbaycanda qazlaşdırma 60-62 faiz idi. Bu gün 85 faizdir və vəzifə qoyulub ki, biz bunu 93-95 faizə qaldıraq. 
Ondan çox, bəlkə də, ehtiyac yoxdur, başqa vasitələrdən istifadə etmək olar. Son beş ildə 8 rayona qaz verilibdir. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 13 il fasilədən sonra təbii qazla təmin olunur və bu gün Naxçıvan tamamilə 
qazlaşdırılmışdır. Vaxtilə qazın verilməsi dayandırılmış rayonların qaz təchizatı bərpa edildi. Ağcabədi, İmişli, 
Beyləqan, Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsi, Füzuli rayonunun Horadiz şəhərinə qaz verildi. Tarixdə heç vaxt qaz 
almayan Yardımlı və Lerikə də qaz xətləri çəkilmişdir. Bunun nə demək olduğunu bu işlərdə təcrübəsi olan insanlar 
bilirlər. Çünki dağ rayonlarına qaz xətti çəkmək həm texniki cəhətdən çox böyük problemdir, həm də böyük vəsait 
tələb edir. Yəqin ki, məhz ona görə vaxtilə o rayonlara qaz xətti çəkilməmişdir. Çünki çox böyük pul tələb edirdi. 
Onu da biz etdik. Bu gün Azərbaycanda elə rayon yoxdur ki, ora təbii qaz verilməsin və biz bu işi davam etdirəcəyik.
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Bu həm insanlara rahatlıq verir, həm də yeni müəssisələrin yaradılmasına xidmət göstərir. Əgər elektrik enerjisi və 
qaz olmasa, heç bir yeni müəssisə yaradıla bilməz. Bu, heç kim üçün sirr deyildir.

Bir sözlə, mən sözümün sonunda bir daha demək istəyirəm ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
proqramının qəbul edilməsi və uğurla icrası bizim böyük uğurumuzdur, böyük nailiyyətimizdir. Deyə bilərəm ki, bu, 
tarixi bir nailiyyətdir. Növbəti beş il ərzində biz bu istiqamətdə siyasətimizi artıq bu gözəl əsas üzərində davam 
etdirəcəyik. Bütün iqtisadi, maliyyə böhranlarına baxmayaraq, biz öz siyasətimizi davam etdirəcəyik. Azərbaycanın 
hərtərəfli inkişafı üçün, ölkəmizin zənginləşməsi üçün, insanların rahat yaşaması üçün öz səylərimizi davam 
etdirəcəyik.
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Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin yekun nitqi

Son illər ərzində hər il fevral ayında biz regional inkişaf proqramının yekunları ilə bağlı yığışırdıq, müzakirə 
edirdik və hər il proqrama yeni əlavələr olunurdu. Bununla bərabər, mən son beş ildə bölgələrə gedərkən, 
vəziyyətlə yerlərdə tanış olarkən, əlbəttə ki, proqramla əlaqədar lazım olan əlavə tədbirlərin görülməsi haqqında 
miivafıq göstərişlər vermişdim. Rayonların inkişafına dair çoxsaylı əlavə sərəncamlar imzalanmış, əlavə vəsait 
ayrılmışdır. Yəni proqram bir istiqamət idi və əlbəttə ki, biz keçən illər ərzində proqrama əlavələr etməklə onu 
daha da zənginləşdirdik. Beləliklə, qarşıya qoyduğumuz məqsədlərə çatmaq üçün daha da yaxşı şərait 
yaradılmışdır.

Bir sözlə, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı uğurla başa çatdı və növbəti illər üçün yeni 
proqram da hazırlanıbdır. Növbəti dövr başlayır, beşillik dövr başlayır. Növbəti beş il ərzində çox işlər 
görülməlidir. Əvvəlki illərdə görülməmiş işlər, yaxud da ki, yarımçıq qalan işlər başa çatmalıdır, görülməlidir. 
Azərbaycanın uğurlu gələcək inkişafını təmin etmək üçün böyük investisiyalar qoyulmalıdır, infrastruktur 
layihələri davam etdirilməlidir və yeniləri başlanmalıdır. Azərbaycanın dövlət investisiya layihələri də çox 
böyükdür, çox genişdir və bu ilin investisiya proqramı da bir neçə milyard dollar təşkil edir. Bu proqramın 
icrası nəticəsində təkcə 2009-cu ildə hər bir sahədə böyük işlər görüləcəkdir. Ölkəmizin maddi imkanlarını 
nəzərə alaraq, hesab edirəm ki, növbəti beş il ərzində infrastruktur layihələrinin hamısını başa çatdırmalıyıq. 
Hesab edirəm ki, buna imkan var və biz bunu etməliyik.

Eyni zamanda, növbəti beşillik proqram hazırlanarkən təbii ki, bölgələrdən çoxsaylı təkliflər gəldi. Mən 
göstəriş vermişdim ki, rayonlardan gələn təkliflər təhlil edilsin və məhz onların əsasında biz regional dövlət 
proqramının ikinci versiyasını qəbul edək. Çünki bölgələrdə yaşayan insanlar daha yaxşı bilirlər ki, hansı məsələ 
həll olunmalıdır. Hesab edirəm ki, növbəti beş ildə Azərbaycan bölgələrində, bütövlükdə ölkəmizdə bu vaxta 
qədər həllini tapmamış məsələlər həll olunmalıdır və proqram məhz bu istiqamətə yönəldilibdir. Növbəti proq
ram, yəqin ki, yaxın zamanlarda qəbul ediləcək, təsdiqlənəcəkdir. Proqram çox konkretdir, onun üzərində uzun 
müddətdir ki, iş gedir. Orada hər bir məsələnin həlli üçün həm icra mexanizmləri, vaxt müəyyən olunub və 
həm də maddi resurslar da hər il qəbul edilən büdcədə göstəriləcəkdir. Beləliklə, Azərbaycanın bölgələrinin 
hamısında bütün lazımi tədbirlər görüləcəkdir.

Son beş' il ərzində birinci proqramın icrası nəticəsində biz gördük ki, əgər siyasi iradə varsa və yaxud 
düşünülmüş siyasət varsa, hər bir məsələ öz həllini tapa bilər. Bu gün səslənən çıxışlarda və nümayiş etdirilən 
sərgidə biz işlərimizin əyani nəticələrini görürük. Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,6 dəfə artıbdır. Bəzi hallarda 
məsələni dərindən bilməyən, yaxud bizim işlərimizə bir növ kölgə salmaq istəyən mənbələrdən belə bir fikir 
gəlir ki, guya buna ancaq neft amilinə görə nail ola bilmişik. Bax bu gün icra hakimiyyəti başçılarının 
çıxışlarında səslənən rəqəmlər bütün bu yanlış tezisi alt-üst edir. Demək olar ki, əksər rayonlarda 2 dəfə, 2,5 
dəfə, 2,8 dəfə iqtisadi artım var. Bizim bölgələrimizdə neft hasilatı yoxdur. Yəni orada artım məhz qeyri-neft 
sektorunun hesabına baş veribdir. Bu artım məhz aparılan islahatlar nəticəsində, ayrılan vəsait, verilən kreditlər, 
sahibkarlığın geniş vüsət alması nəticəsində baş veribdir.

Əlbəttə ki, neft-qaz amili bu gün və gələcəkdə ölkəmizin inkişafı üçün öz müsbət rolunu oynayacaqdır. Necə 
ki, neft-qaz hasil edən bütün başqa ölkələrdə. Ancaq bizim əsas vəzifəmiz, bir daha bunu xüsusi vurğulamaq 
istəyirəm, ondan ibarətdir ki, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirək. Mən giriş sözümdə son illər ərzində neft- 
qaz sahəsində əldə edilmiş nəhəng nailiyyətlər haqqında heç nə demədim. Çünki, bu, bugünkü konfransın 
mövzusu deyildir. Bunlar çox böyük, nəhəng layihələrdir ki, Azərbaycan onların həyata keçirilməsinə nail ola 
bildi. Tarixi əhəmiyyət daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum və digər neft-qaz layihələri, bizim 
zəngin neft-qaz yataqlarımızın işlənilməsi və hasilatın artırılması, Azərbaycanın dünya miqyasında, Avropa 
qitəsində enerji təhlükəsizliyi baxımından mühüm ölkəyə çevrilməsi - bütün bunlar reallıqlardır. Ancaq mən 
hesab edirəm ki, bütün bunlarla yanaşı, bizim önəmli uğurlarımız məhz qeyri-neft sektorunda baş veribdir. Bir 
daha demək istəyirəm, mən tam əminəm ki, növbəti beş il ərzində bütün vəzifələr öz həllini tapa bilər. Nəzərə 
alsaq ki, infrastruktur layihələrinin böyük bir hissəsi artıq başa çatıb, növbəti illərdə biz buna tam şəkildə nail 
olacağıq. Elektrik enerjisi, qazlaşdırma - bu sahələrdə, demək olar ki, məsələlərin böyük əksəriyyəti həll olu
nubdur.

Növbəti illər ərzində içməli su təchizatı, meliorasiya, suvarma məsələlərinə daha böyük diqqət 
göstərilməlidir. Biz növbəti beş ildə tamamilə bu problemləri Azərbaycanda həll etməliyik. Bunu etmək üçün 
artıq böyük işlər başlanmışdır. Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisi uğurla davam edir. Bunu da mən çox
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tarixi və önəmli hadisə kimi qəbul edirəm. Bunun çox böyük rəmzi mənası var. Neft kəmərinin fəaliyyəti 
hesabına əldə edilmiş gəlirlər su kəmərinin tikilməsi üçün yönəldilibdir. Bildiyiniz kimi, Oğuz-Qəbələ-Bakı 
su kəmərinin tikintisi birbaşa Azərbaycan Dövlət Neft Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir.

Samur-Abşeron kanalının tikintisinin də çox böyük əhəmiyyəti var. Taxtakörpii su anbarı tamamilə su
təhlükəsizliyi məsələlərimizi təmin edəcəkdir. Bu da çox önəmlidir. Xüsusilə indiki zəmanədə nəzərə alsaq ki,
Azərbaycanın su mənbələrinin böyük əksəriyyəti ölkəmizin hüdudlarının kənarında formalaşır, biz su
təhlükəsizliyi məsələlərinə çox ciddi yanaşmalıyıq. Ekologiya Nazirliyi xətti ilə bölgələrdə - Kür, Araz çayları
boyunca yerləşən kəndlərdə sutəmizləyici qurğuların quraşdırılması və beləliklə, yüz minlərlə insanın təmiz
içməli su ilə təmin edilməsi məsələləri də öz həllini tapır. Birinci mərhələdə məhz o bölgələrdə yaşayan 400
min insan, hansılar ki birbaşa çaydan, kanaldan götürdükləri suyu dədə-baba qaydaları ilə təmizləməklə, du-
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ruhmaqla içirdilər, onlar artıq təmiz içməli su ilə təmin olunacaqdır. Ümumi proqram isə 800 min əhalini əhatə 
edir və göstəriş verilibdir ki, bütün su mənbələrimiz, çaylarımız olan yerlərdə insanlar ondan istifadə etdiyi 
halda, orada müasir təmizləyici qurğular quraşdırılsın. Su həyat deməkdir, sağlamlıq deməkdir. Növbəti illərdə 
biz bu layihəni daha da geniş şəkildə həyata keçirəcəyik və artıq digər göstərişlər də verilibdir ki, Azərbaycan 
uzunmüddətli qaydada su təhlükəsizliyini təmin edə bilsin.

Eyni zamanda, növbəti beş ildə meliorasiya, suvarma sahəsinə böyük vəsaitlər, sərmayələr qoyulacaqdır. 
Suvarılan sahələrin artırılması ilə kənd təsərrüfatının səmərəli inkişaf etdirilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb 
edən məsələdir.

Ümumiyyətlə, növbəti beş il ərzində ekoloji məsələlərin həllinə daha böyük diqqət göstərilməlidir. Bir 
müddət bundan əvvəl Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün böyük ekoloji proqram qəbul 
edildi. Xüsusilə Bakıda, Abşeron yarımadasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, neftlə çirklənmiş ərazilərin 
təmizlənməsi, rekultivasiyası, ağacların əkilməsi üçün lazımi tədbirlər görülüb, göstərişlər verilibdir. Növbəti 
illərdə bu məsələyə çox böyük diqqət göstəriləcəkdir.

100 ildən çox - Rusiya imperiyası zamanı, Sovet ittifaqı zamanı və müstəqillik illəri ərzində Azərbaycanda
neft çıxarılırdı. Ancaq əfsuslar olsun ki, ekoloji məsələlərə böyük diqqət göstərilmirdi. Ümumiyyətlə,
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“ekologiya” termini Sovet ittifaqı zamanında çox az işlənilirdi, indi isə biz əsrlər boyu çirklənmiş torpaqları 
təmizləməliyik. Artıq bu proses başlanmışdır. Ekologiya Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti və digər qurumlar bu 
işlərlə məşğul olur. Deyə bilərəm ki, ən acınacaqlı yerlərdən biri olan Bibiheybət buxtasının ətrafında artıq 
parklar salınır, ağaclar əkilib, çirklənmiş gölməçələr təmizlənir. Bu, çox böyük vəsait tələb edir və biz o vəsaiti 
ayırırıq. Çünki bu, birbaşa insanların sağlamlığına qoyulan vəsaitdir, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına 
yönəldilən vəsaitdir.

Yəni bizim hələ həllini gözləyən işlərimiz çoxdur və bəzilərinə belə görünə bilər ki, ekoloji məsələlər sosial- 
iqtisadi inkişafla birbaşa əlaqəsi olmayan məsələlərdir. Ancaq belə deyil. Bu məsələlər hər bir ölkə üçün çox 
əhəmiyyətlidir və təsadüfi deyil ki, inkişaf etmiş ölkələrdə ekoloji məsələlərin həllinə çox böyük diqqət 
göstərilir. Azərbaycan da istisna olmamalıdır. Bizim bu sahədə müəyyən uğurlarımız var, konkret proqramlar 
var. Lakin görüləsi işlər həddindən artıq çoxdur. Ancaq bununla bərabər, bu məsələlərin həlli üçün lazımi qədər 
siyasi iradə var.

Sahibkarlığın inkişafı son beş il ərzində Azərbaycanda geniş vüsət almışdır. Bu gün Azərbaycan sahibkarları 
nəinki daxili bazarı təmin edirlər, eyni zamanda, onlar tərəfindən görülmüş işlər nəticəsində çox yaxşı ixrac 
potensialı yaradılıbdır. Çıxışların bəzilərində bu barədə deyildi. İndi Azərbaycan məhsulları dünya 
standartalarına cavab verir, beynəlxalq sertifikatlar alır. Həm yeyinti sənayesində, həm tikinti sənayesində. 
Emal müəssisələrinin fəaliyyəti genişlənir, Azərbaycanda bölgənin ən böyük emal müəssisələri yaradılır. 
Məsələn, Biləsuvar süd emalı zavodu bu gün südlə nəinki Azərbaycanı, bütün bölgəni təmin edəcəkdir. Yaxud 
bir müddət bundan əvvəl Imişlidə tikilmiş şəkər zavodu Azərbaycanın təlabatını tam şəkildə ödəyir. Şəkər 
vaxtilə, bütün dövrlər ərzində Azərbaycana xaricdən gətirilirdi. Bu gün həm daxili tələbat ödənilir, həm də ixrac 
edilir. Sahibkarlığın inkişafı üçün gələcəkdə də lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Bu il Sahibkarlığa Kömək Milli 
Fondu tərəfindən veriləcək kreditlərin həcmi artırılacaqdır. Son dövrdə hər il 100 milyon dollar səviyyəsində 
vəsait ayrılırdı. Bu il daha da çox həcmdə ayrılacaqdır. Çünki əvvəlki illərdə verilən kreditlər qayıtmağa 
başlayıbdır. Bu da çox vacibdir. Yəni sahibkarlar əksər hallarda kreditlərdən səmərəli istifadə ediblər və o 
kreditlər qayıdır, qayıtdıqca, yenidən iqtisadiyyatın inkişafı üçün kreditlər şəklində güzəştli şərtlərlə sahibkarlara 
veriləcəkdir. Sahibkarlığın inkişafı üçün təkcə kreditlər, əlbəttə ki, kifayət etməz.

Eyni zamanda, nəhəng infrastruktur layihələri, yollar, elektriklə təminat, qaz xətlərinin çəkilişi və əlbəttə 
ki, yerlərdə sahibkarlıqla məşğul olanlara maksimum dəstək olmalıdır. Mən çox şadam ki, son illər ərzində bu
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sahədə çox böyiilc irəliləyiş əldə edilib, qanunsuz müdaxilələrin sayı azalıb, - halbuki, tamamilə aradan 
qaldırılmalıdır, - sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün prosedur qaydaları tamamilə sadələşdirilibdir. “Bir pəncərə” 
prinsipinin tətbiqi bu sahədə, demək olar ki, böyük dönüşə səbəb oldu. Yerli icra orqanlarının fəaliyyəti, əlbəttə 
ki, çox vacibdir. Çünki bizim məqsədimiz bölgələrdə sahibkarlığı inkişaf etdirməkdir və deyə bilərəm ki, dövlət 
tərəfindən və Prezident tərəfindən sahibkarlığın inkişafına çox böyük dəstək var. Həm mənəvi dəstək verilməsi, 
həm də dediyim kimi, dövlətimiz tərəfindən bu sahədə işləyənlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə 
tədbirlər görülməlidir.

Bir sözlə, növbəti beş il ərzində bu vaxta qədər həllini tapmamış məsələlər, onların tam əksəriyyəti bütünlüklə 
həllini tapmalıdır.

Mən beş il bundan əvvəl qəbul olunmuş proqramın əsas məqsədləri haqqında öz fikirlərimi söylədim. O 
məqsədlərin hamısına biz çatmışıq, proqramı artıqlamasilə yerinə yetirmişik. Növbəti beş il üçün proqramın 
icrası nəticəsində ölkə qarşısında duran əsas vəzifələr icra olunacaq və ondan sonra əlbəttə ki, yeni məsələlər 
ortaya çıxacaqdır. Həyat yerində durmur, öz axarı ilə gedir və biz prosesləri qabaqlamalıyıq. Biz uzağa 
baxmalıyıq, gələcəyə baxmalıyıq. Həm bugünkü problemlərin həlli üçün çalışmalıyıq, həm də öz 
addımlarımızla, siyasətimizlə, qəbul edilmiş proqramlarla ölkəmizin uzunmüddətli, dayanıqlı inkişafını təmin 
etməliyik. On ildən sonra, əlli ildən sonra elə olmalıdır ki, Azərbaycan daim çiçəklənsin, Azərbaycan xalqı 
yaxşı yaşasın. Azərbaycanın bölgədəki və dünyadakı mövqeləri daha da möhkəm olsun, biz buna nail ola 
bilmişik.

İndi ölkəmiz çox etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Daxildə hökm sürən sabitlik, vətəndaş həmrəyliyi, xalqla 
iqtidar arasında olan birlik və daxili proseslərin müsbət istiqamətdə inkişafı, əlbəttə ki, Azərbaycanın beynəlxalq 
mövqelərini də möhkəmləndiribdir. Eyni zamanda, beynəlxalq mövqelər Azərbaycan üçün yeni əlavə şəraitin 
yaradılmasına gətirib çıxarır. Çünki bizim imkanlarımız artır, təsir dairələrimiz genişlənir. Azərbaycan xarici 
əməkdaşlığa həmişə hazır olan ölkədir və bu istiqamətdə həm xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün, həm 
də regional əməkdaşlıq məsələlərində bizim təşəbbüskar olmağımız -  bütün bunlar ölkə haqqında kifayət qədər 
dolğun təəssürat yaratdı. Əlbəttə ki, bunun böyük əhəmiyyəti var. Ancaq ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir 
ki, Azərbaycan xalqı daha da yaxşı yaşasın, Azərbaycan daha möhkəmlənsin, qüdrətlənsin, zəngin, inkişaf etmiş 
ölkəyə çevrilsin. Azərbaycan xalqı sülh, əmin-amanlıq, rifah içində yaşasın, yoxsulluq tamamilə aradan 
qaldırılsın və ölkəmizin uzunmüddətli inkişafı təmin olunsun. Bu, bizdən asılıdır. Bu gün verilən qərar həm 
indi üçün, həm gələcək üçün öz təsirini göstərəcəkdir. Bu vaxta qədər verilən bütün qərarlar düzgün olmuşdur. 
Verilən bütün vədlər həyatda öz yerini tapmışdır. 2003-cti ildə prezident seçkiləri ərəfəsində verilən bütün 
vədlər həyatda öz əksini tapdı. Elə bir məsələ yoxdur ki, həll olunmasın, yaxud da verilən vəd icra olunmasın 
və ya yarımçıq qalsın. Bunun da çox böyük əhəmiyyəti var. Ona görə ki, bir tərəfdən, bütün arzularımız həyatda 
öz əksini tapır, digər tərəfdən, bu gün iqtidara xalq tərəfindən olan etimadı daha da artırır. Azərbaycan xalqı 
yaxşı bilir ki, əgər nə demişiksə, onu edəcəyik. Onu da yaxşı bilir ki, biz Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün 
və müstəqilliyin möhkəmlənməsi üçün səylərimizi əsirgəmirik. Azərbaycan tam şəkildə müstəqil ölkədir, 
müstəqil siyasət aparır. Bu siyasətin mənbəyi xalqdır, bu siyasət də xalq üçün aparılır. Mən sizə və bütün 
Azərbaycan xalqına növbəti beş il ərzində səmərəli fəaliyyət arzulayıram. Əminəm ki, nəzərdə tutulmuş bütün 
vəzifələr uğurla icra ediləcəkdir və ölkəmizin hərətərəfli inkişafı təmin olunacaqdır.

Sağ olun.
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin

yekunlarına həsr olunmuş konfrans
12 mart 2010-cıı il

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin giriş nitqi

Əziz dostlar, bu gün biz yeni açdığımız Bakı Biznes Mərkəzində toplaşmışıq. Bu gözəl binanın açılışı 
münasibətilə sizi və Bakı şəhərinin bütün sakinlərini ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl, müasir, Bakıya yaraşan 
və şəhərimizə əlavə gözəllik yaradan binadır. Eyni zamanda, funksional baxımdan bu binanın çox böyük 
əhəmiyyəti vardır. Burada müxtəlif tədbirlər, konfranslar, biznes forumları keçiriləcəkdir. Eyni zamanda, birinci 
mərtəbədə sərgi üçün yerlər nəzərdə tutulub. Bu gün açılışdan sonra sərgidə nümayiş etdirilən eksponatlarla 
tanış oldum. Bir sözlə, Bakı Biznes Mərkəzi şəhərimizin gözəlləşməsi üçün və şəhərdə müasir infrastrukturun 
yaradılmasının davamı üçün çox vacib obyektdir.

Təsadüfi deyildir ki, bu binada birinci iclas ölkəmizin inkişafına yönəldilib. Artıq bir ildir ki, ölkəmizin 
sosial-iqtisadi inkişafını müəyyən edən Dövlət Proqramı icra edilir. Bu proqram 2004-cü ildə qəbul edilmiş 
regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının məntiqi davamıdır. Çox sevindirici haldır ki, 2009-cu 
ildə başlanmış növbəti proqram da uğurla icra edilir.

Proqramın uğurla icra edilməsində başlıca səbəb və başlıca şərt ondan ibarətdir ki, 2004-2008-ci illəri əhatə 
edən Dövlət Proqramı uğurla yerinə yetirildi. O proqramda nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələr icra edildi. Hətta 
onu deyə bilərəm ki, proqramda 2004-cü ildə nəzərdə tutulmayan məsələlər də oraya əlavə edildi. Əlavə maliyyə 
mənbələri müəyyən edildi və regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı nəzərdə tutduğumuzdan daha 
da geniş miqyasda icra edildi.

Bu bizə imkan verdi ki, bir neçə əsas vəzifəni icra edək. İlk növbədə, regionların canlanması, regionlarda 
müasir infrastrukturun yaradılması məsələləri öz həllini tapdı. Regionların siması dəyişdi, şəhərlərimiz öz qədim
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simasını saxlamaqla müasirləşdi, gözəlləşdi, abadlaşdı. İnsanlar üçün çox gözəl şərait yaradıldı, infrastruktur 
layihələri icra edildi, sosial obyektlərin tikintisinə böyük diqqət göstərildi. Bir sözlə, bölgələrdə, ən ucqar 
yerlərdə yaşamaq üçün daha da yaxşı şərait yaradılmışdır.

Əslində regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı bütün istiqamətləri əhatə edir. Bu gün 
Azərbaycanda elə bir sahə, elə bir istiqamət yoxdur ki, o istiqamətin inkişafı üçün dövlət proqramı olmasın. 
Nəinki proqram, eyni zamanda, proqramı icra etmək üçün maliyyə mənbələri və texniki imkanlar da səfərbər 
olub.

Proqramın digər vacib vəzifəsi ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda işsizliyin aradan qaldırılması üçün praktiki 
işlər görülsün. 2004-cü ildə qarşıya vəzifə qoyulmuşdur ki, beş il ərzində Azərbaycanda 600 min yeni iş yerləri 
açılmalıdır. O vaxt bu rəqəm bəzilərini çaşdırırdı və bəziləri hesab edirdi ki, bu, qeyri-real bir hədəfdir. Ancaq 
o rəqəm göydən düşməmişdir, o rəqəmin səslənməsində əsas məsələ ondan ibarət idi ki, düzgün hesablamalar 
aparılmışdır, bizim imkanlar təhlil edilmişdir və ölkəmizin perspektiv inkişaf planı haqqında da çox gözəl 
təsəvvür var idi. Beş il ərzində nəinki 600 min, 800 minə qədər yeni iş yerləri açılmışdır. Demək olar, bu gün 
Azərbaycanda işsizlik kimi böyük sosial problem, onun böyük hissəsi aradan qaldırılıb. Bunu biz hər bir bölgədə 
görürük. Eyni zamanda, bunu biz Azərbaycana son illərdə gələn xarici vətəndaşların sayının artmasında görürük.

Bu gün biz miqrasiya məsələlərini daha da ciddi şəkildə tənzimləməliyik. İlk növbədə ona görə ki, əmək 
bazarının tənzimlənməsi məsələləri yüksək səviyyədə həll olunsun, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları daha 
da ciddi şəkildə qorunsun. Biz miqrasiyanı tənzimləməklə elə etməliyik ki, əlbəttə, xaricdən gələn vətəndaşlar 
üçün də yaxşı şərait yaradılsın. Ancaq, ilk növbədə, Azərbaycan vətəndaşları işlə təmin olunsunlar.

İşsizliyin aradan qaldırılması həm böyük sosial problemin həlli deməkdir, eyni zamanda, işsizliyin aradan 
qaldırılması ancaq yeni müəssisələrin yaradılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına baş verə bilər. Neft- 
qaz sektorunda yeni texnologiyalar tətbiq edilir və o sektorda iş yerlərinin açılması o qədər də geniş vüsət ala 
bilməz. Əsas vəzifə, əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, qeyri-neft sektorunda, bölgələrdə sahibkarlığın inkişafına 
nail olaq.

Yeni iş yerlərinin açılması, yeni müəssisələrin yaradılması, Azərbaycanda sahibkarlığa dəstək vermək üçün 
praktiki addımlar, kreditlər, subsidiyalar, fermerlərə dəstək və güzəştli şəraitin yaradılması, infrastruktur
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layihələrinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi - bütün bu amillər bir məqsədi güdürdü ki, ölkəmizi hərtərəfli 
inkişaf etdirək, ölkəmizin uğurlu perspektivlərini müəyyən edək, neft-qaz amilindən asılılığı azaldaq və 
Azərbaycan iqtisadiyyatını şaxələndirək. Deyə bilərəm ki, biz bütün istiqamətlərdə istədiyimizə nail ola bildik. 
Bu o demək deyil ki, bütün vəzifələr öz həllini tapıbdır. Əgər belə olsaydı, onda ikinci Dövlət Proqramının 
qəbul edilməsinə ehtiyac olmazdı.

Biz böyük işləri gördük, bərabər gördük. Bütün bölgələrdə sürətli inkişaf müşahidə olunurdu. Ancaq bununla 
bərabər, hələ ki, problemlər vardır və biz onları həll etməliyik. Biz bu problemləri bilirik. Problemlərin həll 
edilməsi üçün konkret addımlar atılır. Dövlət Proqramının birinci ilinin yekunları çox ümidvericidir. Baxma
yaraq ki, 2009-cu il bütün dünya üçün çox çətin, ağır il olmuşdur, sınaq ili olmuşdur. Azərbaycan bütün bu 
çətin sınaqlardan şərəflə çıxa bilmişdir. 2009-cu ildə, bundan əvvəlki illərdəki kimi, Azərbaycan iqtisadiyyatı 
dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyat olmuşdur. 2009-cu ildə iqtisadi artım 9,3 faiz təşkil etmişdir. Sənaye 
istehsalının artımı 8,6 faiz, inflyasiya isə 1,5 faiz olmuşdur. Yəni, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində olan 
bütün kriteriyalar Azərbaycanda da tətbiq edilməlidir. Bunu etmək üçün bizdə həm güclü iradə, həm proqram, 
həm maliyyə imkanlarımız, həm də ki, bütün cəmiyyətdə bu işlərə böyük dəstək vardır. Əgər bu dəstək 
olmasaydı, biz bu nailiyyətləri əldə edə bilməzdik. 2009-cu il bir daha göstərdi ki, dünyanın neft bazarında baş 
verən hadisələrdən asılı olmayaraq, Azərbaycan uğurlu inkişafını davam etdirəcəkdir. Neftin qiymətindən asılı 
olmayaraq, biz yenə də ən sürətlə inkişaf edəcəyik. Bizim bütün uğurlarımızı neft amili ilə bağlayanlar da artıq 
yəqin başa düşüblər ki, uğurlarımızın təməlində düşünülmüş siyasət, konkret proqramlar, möhkəm iradə və 
Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi dayanır. Biz müstəqil siyasət aparırıq. Həm siyasi, həm iqtisadi sahədə, 
bütün başqa sahələrdə Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə və təmin edirik. Belə olan halda, əlbəttə ki, 
nəticələr də olacaqdır.

2009-cu ildə əldə edilmiş uğurlar əlbəttə ki, bizi ruhlandırır, sevindirir, yeni addımlara sövq edir. 2009-cu 
ildə həm iqtisadi, həm siyasi sahədə müəyyən məsələlər ciddi reaksiya tələb edirdi. Ciddi, operativ, çevik 
siyasətin aparılmasını tələb edirdi. Mən çox şadam ki, biz hamımız - Azərbaycan bütün vəzifələri uğurla, ağılla, 
təmkinlə, vaxtında həll etdi və beləliklə, ölkəmizin milli maraqları tam şəkildə müdafiə olundu.

Uğurlarımızın təməlində əlbəttə ki, ciddi islahatlar dayanır. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın zəngin neft-qaz

55



г 13 Xh; 5 ы |\ 1 ч Гj l ı m l ffıv !

m \ ш \ Ш M l

potensialı vardır və biz bu potensialdan böyük səmərə ilə istifadə edirik. Bununla bərabər, aparılan islahatlar, 
iqtisadiyyatımızın liberallaşması və ciddi iqtisadi islahatlar bugünkü sürətli inkişafı təmin edir.

Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq maliyyə qurumları da Azərbaycanda aparılan islahatları görür, qiymətləndirir 
və mükafatlandırırlar. 2008-ci ildə Azərbaycan “Doing Business” Proqramında dünyada bir nömrəli islahatçı 
ölkə kimi tanındı. Eyni zamanda, Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı 
dünya miqyasında rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 51-ci yerdədir. Biz bütün MDB məkanında birinciyik. Bu da 
çox böyük nailiyyətdir.

Bu, onu göstərir ki, biz qısa müddət ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatını şaxələndirə bildik. Yəni neft-qaz 
üzərində qurulmuş iqtisadiyyat artıq rəqabət qabiliyyətliliyinə görə mükafatlar və yüksək qiymətlər alır. Bu, 
böyük nailiyyətdir. Bu, bizi sevindirir. Ona görə ki, biz bu bölgədə yenə də birinciliyi əldən vermirik və 
verməyəcəyik. Ona görə sevindirir ki, bu, ölkəmizin uzunmüddətli inkişaf strategiyasını müəyyən edir. Biz 
irəliyə baxmalıyıq: 50 ildən sonra nə olacaq?! Azərbaycanın enerji mənbələri artıq tükənməyə başlayandan 
sonra iqtisadiyyatımız nəyin hesabına inkişaf edəcək, biz hansı yollarla inkişaf edəcəyik?! Biz bu gün bu vacib 
infrastrukturu yaratmaqla, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan addımlarla, investisiyaları 
cəlb etməklə Azərbaycan haqqında dünyada real və müsbət rəy formalaşdırırıq.

Azərbaycan xarici sərmayələr üçün çox məqbul bir yerdir. Bu imici biz, ilk növbədə, neft-qaz sahəsində 
görülən işlər hesabına qazana bilmişik. Artıq bütün başqa sahələrə də investisiya qoyuluşu geniş vüsət alıbdır. 
Azərbaycan Dövlət İnvestisiya Şirkətinin yaradılması məhz o məqsədi güdürdü ki, bizim üçün lazım olan 
sahələrə xaricdən və yerli mənbələrdən, özəl sektor tərəfindən sərmayələr qoyulsun. Biz bu məqsədə çatmışıq.

Bu gün Dövlət İnvestisiya Şirkətinin xətti ilə Azərbaycanda reallaşan layihələr böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Azərbaycanın daxilində, bölgədə həm infrastruktur, həm nəqliyyat, həm kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə 
görülən işlər Azərbaycanı daha da gücləndirəcəkdir.

Biz uzunmüddətli inkişaf perspektivlərimizi də bilirik. Ona görə ölkəmizin uzunmüddətli, dayanıqlı və 
səmərəli iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün bu gün işləməliyik, çalışmalıyıq və biz bunu edirik. Biz elə 
etməliyik ki, ölkəmiz bu gün olduğu kimi, bütün dövrlərdə öz hesabına yaşaya bilsin, xalqımız öz müqəddəratını 
həmişə olduğu kimi özü müəyyən etsin. Biz heç kimdən asılı olmayaq, öz siyasətimizi həmişə ləyaqətlə aparaq 
və ölkəmizi möhkəmləndirək.
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Azərbaycan regionda çox mühüm rol oynayır. Bu, reallıqdır, bu, həqiqətdir və bu həqiqəti biz yaratdıq. Nə 
enerji mənbələrimiz, nə coğrafi vəziyyətimiz özü-özlüyündə bu vəziyyəti bizim üçün yarada bilməz. Ancaq 
düşünülmüş siyasət, prinsipial mövqe, müstəqil siyasət və əlbəttə ki, coğrafi vəziyyət və bölgədəki vəziyyətə 
bizim münasibətimiz və təsirimiz bütün bu gözəl şəraiti bizim üçün yaradır.

Bu gün ölkə daxilində problemlərimiz yoxdur. Çünki Azərbaycanda sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi sahədə 
vəziyyət çox müsbətdir, çox ürəkaçandır. Azərbaycanda azad yaşamaq, yaratmaq və işləmək üçün bütün şərait 
vardır. Biz nə qədər güclü olsaq, sözümüz də, beynəlxalq mövqelərimiz də o qədər güclü olacaqdır. Beynəlxalq 
mövqelərimiz gücləndikcə əlbəttə ki, bizi narahat edən bütün məsələlərdə biz istədiyimizə nail olacağıq. Bu 
illər ərzində əlbəttə ki, iqtisadi və sosial məsələlərin həllinə böyük diqqət göstərilmişdir. Ancaq ölkəmizin 
problemləri təkcə bunlarla bitmir.

Ordu quruculuğunda böyük işlər görülüb və ordumuz müasirləşib. Hərbi sənaye yaradılıb və bu məqsədləri 
təmin etmək üçün böyük vəsait ayrılıb. Ən ağır şəraitdə yaşayan soydaşlarımızın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
üçün əməli tədbirlər görülür. Məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin, Qarabağ müharibəsi əlillərinin problemləri 
mütəmadi qaydada öz həllini tapır. Bütün digər sosial məsələlər həll edilir, məktəblər, xəstəxanalar, mədəniyyət 
ocaqları, idman qurğuları tikilir. Bax, bu gün aşağıda nümayiş etdirilən kiçik sərgidə görülən işlərin, bəlkə bir
Л  •  •  • •  • •  • •faizi gorunur.

Hər bir sahədə, hər bir yerdə inkişaf, tərəqqi, yeni yanaşmalar olmalıdır. Biz dünyanın ən qabaqcıl təcrübəsini 
Azərbaycanda, bizim şəraitimizə uyğun şəkildə tətbiq etməliyik, ən yeni texnologiyaları həm dövlət, həm özəl 
sektorun xətti ilə Azərbaycana gətirməliyik ki, ölkəmiz bundan sonra uzun illər, əbədi, güclü, müasir ölkə kimi 
yaşasın.

Bu məsələlər daim diqqət tələb edir. Bu gün görülən işlər bugünkü gün üçün əhəmiyyətlidir, amma 5 il 
keçəndən sonra bu işlər bəlkə artıq o dövrün standartlarına cavab verməyəcəkdir. Ona görə də biz daim axtarışda 
olmalıyıq, daim fəal olmalıyıq və bütün cəmiyyət bu işlərdə fəal çalışmalıdır.

Bugünkü görüş daha çox sahibkarlığın və regionların inkişafı ilə bağlı olan məsələlərə həsr edilir. Azərbaycan 
dövləti bu sahədə də öz iradəsini göstərir. Sahibkarlara daim diqqət vardır. Sahibkarlar həm siyasi, həm də 
maddi tərəfdən dəstəklənir. Sahibkarlara müxtəlif yollarla - Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə
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güzəştli kredit şəklində böyük vəsait verilir. Artıq əvvəlki illərdə verilən vəsait qayıdır və o yenə də 
kreditləşməyə yönəldilir. Fermerlərə subsidiyalar onlara lazım olan avadanlığın, texnikanın güzəştli şərtlərlə, 
lizinq yolu ilə verilməsi, - bütün bunlar kənd təsərrüfatını, sahibkarlığı stimullaşdıran amillərdir.

Əgər kənd təsərrüfatı inkişaf etməsə, onda emal sənayesinin əhəmiyyəti də, necə deyərlər, olmayacaqdır. 
Gərək məhsul olsun ki, o, emal edilsin, ondan sonra bazarlara çıxsın. Biz bazarlara çıxmaq üçün daha da ciddi 
addımlar atmalıyıq və sahibkarları bu işdə də ciddi dəstəkləməliyik. Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq 
imkanlarını nəzərə alaraq biz gərək onlara dəstək verək ki, sahibkarlıq Azərbaycanda sürətlə inkişaf etsin. Yenə 
də deyirəm ki, biz inkişaf etmiş ölkələrin də müsbət təcrübəsini götürməliyik. O ölkələrin iqtisadiyyatının əsas 
hissəsini təşkil edən kiçik və orta sahibkarlıqdır. Biz də bu yolu getməliyik. Biz də elə etməliyik ki, kiçik və 
orta sahibkarlıq nə vaxtsa Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını təşkil etsin. Bu gün bu, belə deyildir və əlbəttə 
ki, bunu bu gün gözləmək sadəlövhlük olar. Çünki bizim böyük neft-qaz hasilatımız vardır. Biz sahibkarlığı nə 
qədər inkişaf etdirsək də; yenə də sahibkarlıqda yaranan məhsul, milli gəlir ona, neft-qaz sektoruna çatmaz. 
Amma bunu etməliyik, bütün şəraiti yaratmaqla, xarici bazarlara çıxmaqla, eyni zamanda, xaricə investisiyalar 
qoymaqla biz buna nail olmalıyıq.

Azərbaycan bazarı, - yəni əgər biz böyük ölkələrlə özümüzü müqayisə etsək, - kifayət qədər məhdud 
bazardır. Baxmayaraq ki, əhalimizin sayı artır, biz artıq 9 milyonuq, yenə də bu, reallıqdır, bu, məhdud bazardır. 
Bu gün bu bazarın böyük hissəsini, - hər halda mən ərzaq məhsullarını nəzərdə tuturam, - biz özümüz təmin 
edirik, özü də qısa müddət ərzində. Bütün əvvəlki illərdə əsas ərzaq məhsulları Azərbaycana gətirilirdi. Bu gün, 
- bu rəqəmləri mən sonra deyəcəyəm, - biz əsas ərzaq məhsulları ilə özümüzü təmin edirik. İki-üç ildən sonra 
demək olar ki, 100 faiz təmin etməliyik. Ondan sonra nə olacaq? Biz yeni bazarlar axtarmalıyıq. Ənənəvi 
bazarlar var və o, böyük bazarlardır. Bizim beynəlxalq və xarici siyasətimiz o bazarları bizim üçün açıb. Ancaq 
biz yeni bazarlar axtarmalıyıq.

Biz keyfiyyətli məhsullarla, onlara uyğun olan standartlarla Avropa bazarlarına çıxmalıyıq. Bunu etmək 
üçün əlbəttə ki, müasirləşmə, texnoloji yeniləşmə getməlidir. Bizim kənd təsərrüfatına aid olan ən mədəni for
mada istehsalımız yaradılmalıdır. Çox işlər görülüb. Ancaq hələ çox işlər görülməlidir ki, bizim bütün 
imkanlarımız tam şəkildə səfərbər olunsun. Bu gün biz imkanlarımızın böyük hissəsini artıq işə sala bilmişik, 
amma buna hələ 100 faiz çatmamışıq. Biz bu istiqamətdə əlavə tədbirlər görməliyik.

Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bütün planlarımız sistemli xarakter daşıyır. Biz hər istiqamətdə 
olduğu kimi, iqtisadi siyasətdə də öz fəaliyyətimizi proqram, plan, cədvəl, konkret müddəalar, maliyyə 
mənbələri, dövlət büdcəsinin, özəl sektorun, xarici sərmayədarların mənbələri üzərində cəm şəkildə qururuq. 
Xarici kreditlər, onlarda çox vacib rol oynayır, inkişafımızı təmin edir. Bu, artıq vardır. Əsas vəzifə proqramda 
nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələri vaxtında və böyük keyfiyyətlə icra etməkdir. Ancaq yenə də deyirəm ki, bu, 
ölkəmiz qarşısında duran əsas sosial və iqtisadi məsələlərin həlli üçün kifayət edəcəkdir. Vəzifə qoyulub ki, 
ikinci Dövlət Proqramının icrası nəticəsində 2013-cü ilə qədər ölkə qarşısında duran əsas iqtisadi və sosial 
məsələlər öz həllini tapsın. Ancaq biz bundan da qabağa baxmalıyıq ki, ondan sonra Azərbaycan iqtisadiyyatı 
hansı meyillərlə inkişaf edəcəkdir?! Biz bu barədə əlbəttə ki, düşünürük və dövlət qurumları bunun üzərində 
işləyirlər, sahibkarlar da bu işlərə qoşulmalıdırlar. Azərbaycanda sahibkarlar artıq cəmiyyətimizin güclü bir 
hissəsi kimi formalaşır. Çox sevindirici haldır ki, bizim sahibkarlarda yeniliyə meyil güclənir. Onlar çalışırlar 
ki, ən gözəl şərait olsun, ən gözəl texnologiyalar gətirilsin. Azərbaycanda son illər ərzində istehsal olunan 
məhsullar yüksək standartlara cavab verir.

Bir sözlə, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz nə istədiyimizi dəqiq bilirik. Biz istəyirik ki, ölkəmizi 
gücləndirək, müstəqilliyimizi, öz iqtisadi azadlığımızı və müstəqilliyimizi daha da gücləndirək. Baxmayaraq 
ki, bu gün artıq biz tam şəkildə iqtisadi müstəqilliyə nail olmuşuq. Bu iqtisadi müstəqillik, eyni zamanda, bizə 
müstəqil siyasət aparmaq üçün şərait yaradır. Əgər biz asılı vəziyyətdə olsaydıq, onda bütün bu görülən işləri 
istədiyimiz qədər görə bilməzdik.

Ölkəmizin gücləndirilməsi, sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, yeni texnologiyaların Azərbaycanda 
tətbiqi, Azərbaycanın bütün sahələrində müasirləşmə meyillərinin gücləndirilməsi, sahibkarlara əlavə dəstəyin 
verilməsi, kənd təsərrüfatının inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyinin tam şəkildə təmin edilməsi, bütün infrastruktur, 
sənaye və sosial infrastruktur layihələrinin icra edilməsi, - qısa desək, əsas istiqamətlər demək olar ki, bundan 
ibarətdir. Biz elə etməliyik ki, dövlət qurumları, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri, yerli 
sahibkarlar və vətəndaşlar yerlərdə bu məqsədə doğru planlı şəkildə, birlikdə addımlasınlar. Hər bir rayon üzrə 
nəzərdə tutulmuş proqramlar icra edilməlidir. Yenə də deyirəm ki, maliyyə resursları, siyasi iradə, proqramlar, 
nizam-intizam, sabitlik və sahibkarlara dəstək vardır. Yəni, lazım olan bütün amillər Azərbaycanda mövcuddur.
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Azərbaycan ən sürətlə inkişaf edən, sabit, möhkəm, dünyada öz rolunu oynayan ölkədir, öz prinsipial 
mövqeyindən çəkilən ölkə deyildir. Belə olan halda biz daim uğurlar qazanacağıq və Azərbaycanı inamla irəliyə 
aparacağıq.

indi isə biz, müzakirələrə keçək və həm icra hakimiyyətləri nümayəndələrinin, eyni zamanda, sahibkarların 
çıxışları nəzərdə tutulub. Bu çıxışlara qulaq asaq və ondan sonra görüşümüzə yekun vuracağıq.

Azərbaycan Prezidenti 
ilham Əliyevin yekun nitqi

Biz birinci Dövlət Proqramı qəbul edildikdən sonra bu formatda hər il görüşürük. Bu görüşlərin böyük 
əhəmiyyəti vardır. Həm sahibkarlar, eyni zamanda, bütün rayonların icra hakimiyyətinin başçıları bu görüşlərdə 
iştirak edirlər. Həm görülən işlər təhlil edilir və ən önəmlisi ondadır ki, gələcək planlar da müzakirə edilir, əlavə 
tədbirlərin görülməsi üçün də konkret addımlar atılır. Mən əminəm ki, bu görüşdən sonra rayonların icra 
hakimiyyətinin nümayəndələri dövlət strukturlarının nümayəndələri ilə görüşəcəklər, proqramın birinci ilinin 
yekunlarını daha da geniş şəkildə müzakirə edəcəklər. Əgər ehtiyac olarsa, hər bir rayon üzrə nəzərdə tutulmuş 
proqrama əlavələr edilməsi haqqında təkliflər də səslənəcəkdir.

Hesab edirəm ki, birinci proqramın uğurlu icrasının əsas səbəblərindən biri də ondan ibarətdir ki, proqramın 
icrasına daim nəzarət olmuşdur. Bu nəzarət həm mənim bölgələrə səfərlərim zamanı həyata keçirilirdi, eyni 
zamanda, belə müşavirələrin keçirilməsi də bu istiqamətdə çox vacib addımlardır. Yəni əgər bu nəzarət 
olmasaydı və proqrama əlavələr edilməsəydi, görülən işlərə bəzən düzəlişlər edilməsəydi, yəqin ki, biz bu 
uğurları əldə edə bilməzdik. Bu gözəl təcrübəyə əsaslanaraq, biz 2013-cii ilə qədər nəzərdə tutulmuş bütün 
vəzifələri eyni qayda ilə həll etməliyik. Proqramın icrası yəqin ki, düzəlişlər tələb edəcəkdir. Çünki 2009-cu 
ildə qəbul edilmiş proqramda həllini gözləyən, yaxud da ki, qarşıya yeni çıxan məsələlərin hamısını nəzərdə 
tutmaq mümkün deyildi. Haradasa əlavələr, düzəlişlər, əlavə maliyyə mənbələrinin təşkil edilməsi məsələləri 
də öz həllini tapmalıdır.

Bir sözlə, hesab edirəm ki, birinci ilin yekunlarına dair daha da geniş müzakirələr aparılmalıdır. Ən önəmlisi, 
2010-cu ildə görüləcək işlər haqqında geniş müzakirələr aparılmalıdır. 2010-cu ildə nəzərdə tutulmuş bütün 
vəzifələr uğurla və vaxtında icra edilməlidir. Bunu etmək üçün bir daha deyirəm ki, bütün imkanlar vardır. 
Dövlət Proqramının icrası, eyni zamanda, Azərbaycan dövlət büdcəsinin xərclərində də öz əksini tapır. Dövlət 
büdcəsi təbii ki, qəbul ediləndə proqramda nəzərdə tutulmuş məsələlərin həlli üçün maliyyə mənbələrinin təşkil 
edilməsi də nəzərdə tutulmuşdur, yəni maliyyə problemləri olmayacaqdır. Azərbaycan büdcəsi, bu ilə nəzərdə 
tutulmuş xərclər, deyə bilərəm ki, çox konservativ şəkildə təmin edilmişdir. Bizim hələ böyük ehtiyatımız 
vardır. Ona görə də nəzərdə tutulmuş problemlərin həlli üçün maliyyə mənbələri vardır və maliyyə vaxtında 
açılacaqdır.

Texniki imkanlar da vardır. Son illərdə Azərbaycana çoxsaylı xarici istehsallı texnika gətirilibdir. Eyni za
manda, yerli istehsalın gücləndirilməsi sayəsində artıq texnikanın bir hissəsi Azərbaycanda istehsal edilir. 
Azərbaycanda rəqabətqabiliyyətli müəssisələr işə salınır. Onlar həm daxili tələbatı ödəyir, eyni zamanda, 
ölkəmizin ixrac potensialı da genişlənir. Odur ki, bütün bu işləri vaxtında və keyfiyyətlə icra etmək lazımdır.

Sahibkarlar da ölkəmizin ümumi inkişafına öz töhfələrini verməyi davam etdirəcəklər. Bunu etmək üçün 
onların artıq öz vəsaitləri vardır. Bu il Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə güzəştli kreditlər nəzərdə 
tutulur. Onlar da verilməyə başlanmışdır. Azərbaycan Dövlət İnvestisiya Şirkətinin xətti ilə ölkəmizin inkişafı 
üçün vacib olan layihələr icra edilir. Sahibkarların öz maliyyə imkanları, özəl bankların imkanlarının 
genişlənməsi və bank resurslarının mövcudluğu, kredit resurslarının artırılması -  bunlar da Azərbaycan 
iqtisadiyyatının inkişafına çox müsbət təsir göstərəcəkdir. Biz çalışmalıyıq ki, daxili istehsalı gücləndirmək 
üçün bütün imkanlardan istifadə edək. Beləliklə, Azərbaycanda yerli istehsalın inkişafı daha da sürətlə gedəcək, 
daxili tələbat maksimum dərəcədə Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar hesabına təmin ediləcək, güclü 
ixrac potensialımız yaranacaq və yeni bazarların aşkarlanması işində əlavə tədbirlər görülməlidir.

2010-cu ildə həm ölkəmizin, həm sahibkarlığın inkişafı üçün böyük infrastruktur layihələri davam 
etdiriləcəkdir. Bu infrastruktur layihələri icra olunmasaydı, sahibkarlığın inkişafı haqqında, ümumiyyətlə, söhbət 
gedə bilməzdi. İlk növbədə, biz özümüzü elektrik enerjisi ilə tam şəkildə təmin etdik və bu gün artıq böyük 
ixrac imkanlarına malikik. Qazlaşdırma prosesi sürətlə gedir, yollar çəkilir. Əgər müasir, gözəl yollar olmasa, 
bölgələrin inkişafı mümkün deyildir. Nə kənd təsərrüfatının, nə turizmin inkişafı mümkün deyildir. Ona görə 
dövlət xərcləri hesabına və xaricdən alman kreditlər hesabına bu istiqamətlərdə bütün işlər görüləcəkdir. Hər
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halda hesab edirəm ki, 2010-cıı il iiçün nəzərdə tutıılmıış bütün işlər görülməlidir. Ola bilər ki, biz nəzərdə 
tutulmamış bəzi istiqamətlərdə əlavə maliyyə vəsaitinin ayrılması ilə artıq işlər də görə bilək.

Bugünkü Azərbaycanda elektrik enerjisi ilə təminat 100 faiz nəzərdə tutulub. Qazlaşdırma prosesi də uğurla 
gedir. Artıq qazlaşdırma 85 faiz təşkil edilib və xüsusilə indi rayon mərkəzlərindən kənarda yerləşən 
məntəqələrin qazlaşdırılması gedir və bu işlər ən müasir standartlarla görülür. İnfrastruktur layihələrinin 
içərisində ən vacib, həllini gözləyən içməli su, kanalizasiya və suvarma məsələləridir. Biz bu məsələlər üzərində 
işləyirik və nəinki konkret proqramlar vardır, onlar artıq icra edilməyə başlanmışdır. Bütün rayonlarda, rayon 
mərkəzlərində içməli su, kanalizasiya sisteminin quraşdırılması nəzərdə tutulur. Məhz quraşdırılması, çünki 
əksər yerlərdə bu sistem ümumiyyətlə mövcud deyildir. Bu işlərin görülməsi artıq başlanıb. Hesab edirəm ki, 
əhalini narahat edən bu ciddi sosial problem qısa müddət ərzində aradan qaldırılmalıdır. Beləliklə, demək olar 
ki, əsas infrastrukturla bağlı məsələlər öz həllini tapacaqdır.

Suvarma məsələləri də həm dövlət büdcəsi, həm kreditlər hesabına öz həllini tapır. Biz yeni əkin sahələrini 
işə salmalıyıq. Kənd təsərrüfatı, əslində intensiv şəkildə inkişaf etməlidir. Ancaq hələ ki, dövriyyədən kənarda 
olan torpaqlar da suvarılarsa, bu torpaqlar artıq münbit vəziyyətə gətiriləcək və kənd təsərrüfatının inkişafı 
fermerlərin daha da səmərəli fəaliyyəti üçün həm əlavə gəlir mənbəyi yaradacaq, həm də ki, biz öz ərzaq 
təhlükəsizliyi məsələlərimizi daha da sürətlə icra edəcəyik. Bir daha demək istəyirəm ki, bütün bu məsələlər 
dövlət büdcəsində və nəzərdə tutulmuş proqramlarda öz əksini tapır. Sadəcə, onu deyirəm ki, biz 2010-cu ildə 
də bütün bu məsələləri yüksək templərlə həll edəcəyik. Azərbaycanda sosial infrastrukturun yaradılması davam 
etdiriləcəkdir. Bu da bölgələrdə yaşayan insanlar üçün çox vacibdir. Hər yerdə xəstəxanalar, məktəblər, 
mədəniyyət ocaqları, idman qurğuları tikilir. Bu proses Azərbaycanda geniş vüsət alıb, 2010-cu ildə də davam 
etdiriləcək və 2013-cü ilə qədər əsas məsələlər öz həllini tapmalıdır.

Bu il Azərbaycanda “Ekologiya ili” elan edilib. Bu da təsadüfi deyildir. Çünki indi bu sahəyə ən böyük 
diqqət göstərilir. Biz xüsusilə Bakıda, Abşeron yarımadasında ekoloji vəziyyəti qısa müddət ərzində 
yaxşılaşdırmalıyıq. Eyni zamanda, bölgələrdə də bu məsələyə diqqət göstərilməlidir. Konkret proqramlar vardır 
və yerli icra orqanları bu işlərə fəal qoşulublar. Mən bunu alqışlayıram. Daha da fəal olmaq lazımdır ki, biz 
istədiyimizə nail olaq. Biz Azərbaycanı ekoloji cəhətdən ən təmiz ölkəyə çevirməliyik. Baxmayaraq ki, əsrlər 
boyu xüsusilə Bakıda, Bakının ətrafında neft mədənlərində hasilatla bağlı məsələlər o qədər də ekoloji stan
dartlara uyğun deyildi. Bizi böyük işlər gözləyir. Neftlə çirklənmiş bütün əraziləri, gölməçələri təmizləməliyik, 
Xəzər dənizinin buxtasını təmizləməliyik. Məişət tullantıları zavodunun tikintisi nəticəsində artıq ekoloji 
vəziyyət böyük dərəcədə yaxşılaşdırılacaqdır. Biz bütün bu işləri planlı, sistemli şəkildə aparmalıyıq və 
bölgələrdə buna bənzər işlər aparılmalıdır.

Sahibkarlara bundan sonra da dəstək, həm də siyasi dəstək göstəriləcəkdir. Yerli icra orqanları sahibkarlara 
kömək etməlidirlər, onların işinə qarışmamalıdırlar. Dövlət strukturları yersiz yoxlamaları dayandırmalıdırlar. 
Buna ehtiyac yoxdur. Artıq Azərbaycanda iqtisadi islahatlar sahəsində böyük işlər görülüb. Biz şəffaflığa nail 
ola bilmişik. Şəffaflıq bizim üçün, iqtisadi inkişaf üçün və ümumiyyətlə ölkəmizin inkişafı üçün çox mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. Enerji sahəsində şəffaflıq təşəbbüsünün icrası sahəsində Azərbaycan bir nömrəli ölkədir. 
Bunu bütün dünya bilir, qəbul edir və görür.

Bir sözlə, artıq bizdə müxtəlif yerlərdə “Bir pəncərə” sistemi tətbiq olunur. Sahibkarların fəaliyyətini 
yüngülləşdirmək, əsassız tələblərin qarşısının alınması üçün bu, çox vacib məsələdir. Biz müasir uçot sisteminə 
keçirik. Yəni bütün sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də müasirləşmə gedir, ən qabaqcıl meyarlar, texnologiyalar 
və təcrübə tətbiq olunur.

Belə olan hallarda yersiz müdaxilələr, yoxlamalar əsassızdır, buna son qoyulmalıdır. Əlbəttə ki, sahibkarlar 
dövlət və xalq qarşısında öz vəzifə borclarını şərəflə yerinə yetirməlidirlər, vergiləri vaxtında ödəməlidirlər. 
Yaxşı olar ki, sahibkarlar sosial təşəbbüslərə daha da fəal qoşulsunlar. Artıq bunu etmək üçün imkanlar vardır. 
Beş il bundan əvvəl bəlkə də bunu tələb etmək düzgün olmazdı. Ancaq bu gün Azərbaycanda çox böyük, re
gional, yəni transmilli mahiyyət daşıyan şirkətlər vardır. Onların böyük dövriyyələri, böyük kapitalı vardır. 
Mən bunu ancaq alqışlayıram. Yəni, biznesin, sahibkarlığın sosial məsələlərin həllində də iştirakı, hesab edirəm 
ki, həm iş adamları üçün mənəvi bir qida verəcək, həm ölkəmizin inkişafı üçün. Bu proseslər gedir və xüsusilə 
bölgələrdə sahibkarlar öz maliyyə resurslarını məktəblərin tikintisi sahəsində işə salırlar. Mən istərdim ki, bu 
işlər başqa sahələrdə də, əlbəttə ki, imkan daxilində görülsün. Bu işlər, əlbəttə ki, məcburi xarakter daşıya 
bilməz. Ancaq mən hesab edirəm ki, imkanlı firmalar, şirkətlər, iş adamları ağır vəziyyətdə yaşayanlara əl uzat
salar yaxşı olar.

Bir sözlə, biznesin inkişafı üçün süni maneələr aradan qaldırılmalıdır, əsassız yoxlamalar dayandırılmalıdır.
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Yerli icra orqanları sahibkarlara kömək göstərməlidirlər. Dövlət qurumları da öz təşəbbüsləri ilə, qəbul edilmiş 
qərarlarla və praktiki addımlarla sahibkarların işini daha da yüngülləşdirməlidirlər. 2009-cu il sahibkarlar üçün 
ağır il olubdur. Bunu biz etiraf etməliyik. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan vətəndaşları, demək olar ki, 
vətəndaşlarımızın mütləq əksəriyyəti bu böhrandan əziyyət çəkmədilər. Çünki inflyasiya cəmi 1,5 faiz olmuşdur. 
Əhalinin pul gəlirləri 10 faizdən çox artmışdır və demək olar ki, sosial ödəmələr tam şəkildə təmin edilmişdir, 
maaşlarda, pensiyalarda heç bir yubanma olmamışdır. Ancaq sahibkarlar bu böhrandan əziyyət çəkdilər. Bu 
həqiqətdir və Azərbaycan dövləti onlara - sahibkarlara daha da böyük həcmdə yardım göstərməlidir. Biz həm 
maliyyə yardımı, kreditlərin verilməsi, həm də ki, sahibkarlığın inkişafı üçün daha da yaxşı şəraitin yaradılması 
sahəsində düşünməliyik, kömək eləyək ki, yerli iş adamlarımız çətin, böhranlı vəziyyətdən tezliklə çıxa bilsinlər. 
Yəni, bu böhran sahibkarları əlbəttə ki, çox narahat edir. Azərbaycan dövləti öz iqtisadi və sosial proqramını 
icra edərkən bu amili yaddan çıxarmamalıdır.

Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş bütün subsidiyalar, kreditlər veriləcəkdir. Bilirsiniz ki, 
Azərbaycan fermerləri bu baxımdan başqa ölkələrdən fərqli olaraq ən çox təmin edilmiş fermerlərdir. Həm 
güzəştli şərtlərlə kreditlər, yanacaq, gübrələr, toxumlar verilir. Bizim fermerlər torpaq vergisi istisna olmaqla 
bütün vergilərdən azaddır. Yəni belə gözəl şəraitdən, əlbəttə ki, onlar səmərəli istifadə edirlər. Bu da həqiqətdir. 
Görülən bütün bu işlər ona gətirib çıxarıb ki, bu gün biz Azərbaycanda 3 milyon ton taxıl istehsalından söhbət 
aça bilirik. Bu, nadir və necə deyərlər, tarixi bir nailiyyətdir.

Regionların inkişafı proqramı ərzaq təminatı proqramı ilə sıx əlaqədar olmalıdır. Ərzaq təminatı proqramı 
Azərbaycanda icra edilir. Bir daha demək istəyirəm ki, dövlət dəstəyi, kreditlər, subsidiyalar verilir, hər bir 
bölgədə emal müəssisələri, soyuducu kombinatlar, taxıl anbarları yaradılır ki, istehsal edilmiş məhsullar xarab 
olmasın. Yəni biz bu istiqamətə daha da çox diqqət yetirməklə sahibkarlar üçün çox yaxşı şəraitin yaradılmasına 
kömək göstəririk. Aqrolizinq, aqroservislər -  bütün bunlar olmasaydı, sahibkarlar haradan texnikanı ala 
bilərdilər?! Texnikanın alınması böyük bir problem ola bilərdi. Maliyyə vəsaitini haradan alacaqdılar?! Kreditlər, 
texnika, bütün dediyim o subsidiyalar, imtiyazlar olmasaydı, biz nəyin hesabına kənd təsərrüfatını inkişaf etdirə 
bilərdik?! Əlbəttə ki, dövlət bu işlərə qarışmalıdır. Bizim iqtisadiyyatımız liberal iqtisadiyyatdır. Bunu 
göstəricilər də təsdiq edir. Ümumi daxili məhsulun 85 faizi özəl sektorda formalaşır. O ölkədə ki, 20 il bundan 
əvvəl özəl sektorda məhsul istehsalı sıfıra bərabər idi. Ancaq buna baxmayaraq, dövlət lazım olan anlarda öz 
sözünü deməlidir. Əgər dövlət kənd təsərrüfatını dəstəkləməsə, kənd təsərrüfatı batar. Ondan sonra nə edəcəyik? 
Torpaqlarımız şoranlaşacaq, səhralaşma daha da sürətlə gedəcəkdir. Bölgələrdə yaşayanlar işsiz qalacaqlar. 
Hara gələcəklər? Şəhərlərə gələcəklər, başqa ölkələrə gedəcəklər. Biz bütün bu işləri görməklə böyük iqtisadi 
və sosial problemin həllinə nail olduq, özü də köklü şəkildə. Ona görə bütün subsidiyalar, imtiyazlar, güzəştlər 
davam etdiriləcəkdir. Bizim imkanımız da, iradəmiz də vardır.

Görülən bu işlər nəticəsində, bu yaxınlarda mənə verilən arayışda göstərilir ki, biz demək olar ki, əsas ərzaq 
məhsulları ilə özümüzü böyük dərəcədə təmin edirik. Mən bəzi rəqəmləri indi səsləndirmək istəyirəm ki, bunu 
hamı bilsin. Özümüzü dənli bitkilər üzrə 76 faiz təmin edirik. Quş əti 74 faiz, ət 94 faiz, kərə yağı 83 faiz, süd 
məhsulları və süd 85 faiz, un 94 faiz, şəkər 150 faiz, yəni ki, 50 faizi ixraca gedir, tərəvəz 102 faiz, meyvə 127 
faiz - budur əsas qida məhsullarının statistikası. Azərbaycanda heç vaxt özünü bu dərəcədə təmin etmək 
imkanları olmamışdır. Sovet vaxtını biz yaxşı xatırlayırıq. O vaxt vahid xalq təsərrüfatı kompleksi adlanan bir 
sistem var idi. Bütün əsas ərzaq məhsulları başqa respublikalardan gətirilirdi. Burada ət, yağ, süd, ümumiyyətlə, 
20-30 faiz istehsal edilirdi, ya edilmirdi. Ancaq bu gün biz özümüzü tam şəkildə təmin edirik, özü də məhsullar 
da keyfiyyətlidir. Bu sərgidə göstərilən ancaq bir faiz təşkil edir. Müasir süd zavodları, emal müəssisələri, kon
serv zavodları, dəyirmanlar, şəkər zavodu -  bütün bunlar bizim sərvətimizdir. Bu gün mən giriş sözümdə bu 
barədə dedim - xarici bazarları gərək aşkar edək. Ənənəvi bazarlar bizim üçün məqbuldur, açıqdır, yaxındır və 
böyükdür. Biz bundan istifadə edirik və edəcəyik. Bu, qarşılıqlı maraqlar əsasında qurulur. Ancaq biz başqa 
bazarları da aşkar etməliyik. Ənənəvi bazarlara çıxışımız daha da geniş olmalıdır. Mən əminəm ki, bax, bu bəzi 
pozisiyalar üzrə biz hələ ki, özümüzü 74-76 faiz təmin edirik. İki-üç ildən sonra bu da yüz faizə çatacaqdır. 
Çünki biz buna çatmaq üçün çalışırıq. Biz bu statistika əsasında öz investisiya proqramımızı müəyyən edirik. 
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu da bu statistikaya görə öz proqramını tutur. Koordinasiya şəklində aparılan 
bütün bu işlər də bu nəticələrə gətirib çıxarır. Yəni iki-üç ilə biz özümüzü bütün bu pozisiyalarda da tam şəkildə 
təmin edəcəyik.

Bununla bərabər, o da həqiqətdir ki, özünü tam şəkildə təmin etmək - bu, belə də bir mütləq hədəf deyildir. 
İndi Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanda və xüsusilə rayonlarda bu 
sahədə ixtisaslaşma getməlidir. Bu sahədə həm Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi gərək
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konkret təkliflər versinlər ki, ixtisaslaşma özünü daha da qabarıq şəkildə göstərsin. Ancaq o da həqiqətdir ki, 
bir-iki il bıından əvvəl birdən-birə dünyada ərzaq böhranı yaşandı. Heç kim bıınu gözləmirdi. Birdən-birə gördük 
ki, ərzaq böhranı yaranıb - o çatışmır, bu çatışmır, taxıl yoxdur. Hətta müqaviləyə əsasən pulunu ödəsək də 
xaricdən taxıl gəlmirdi. Birdən-birə belə bir qıtlıq yarandı. Biz daxili istehsalın artırılması ilə özümüzü belə 
fəsadlara hazırlamalıyıq. Daxili istehsalın artırılması əlbəttə ki, gələcəkdə ixrac imkanlarının genişlənməsinə 
gətirib çıxaracaqdır.

Bu işdə biz yerli sahibkarlara xaricə çıxmaq üçün əlavə şəraitin yaradılmasına çalışmalıyıq. İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi, ilk növbədə bu işlərlə məşğul olmalıdırlar. Bizim artıq 50-dəıı yuxarı ölkədə 
səfirliyimiz vardır. Bu sahədə də biz MDB məkanında qabaqcıl yerlərdəyik. Son illər ərzində biz bu səfirlikləri 
yaratdıq ki, Azərbaycanın maraqları maksimum dərəcədə təmin olunsun, Azərbaycanda gedən proseslər orada 
bilinsin, Azərbaycan haqqında təhrif edilmiş qərəzli məlumat deyil, həqiqət, həqiqi məlumatlar çatdırılsın. Yəni, 
bu, bizim resursumuzdur. Bizim səfirliklər də bu işlərdə fəal olmalıdırlar. Yerli sahibkarların o bazarlara çıxması, 
investisiya imkanlarının araşdırılması və yerli sahibkarlar üçün xaricdə münbit şəraitin yaradılması işində İqti
sadi İnkişaf Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi birlikdə çalışmalıdırlar. Yəqin ki, müəyyən müddətdən sonra təkliflər 
paketini hazırlamalıdırlar və biz orada görəcəyik ki, hansı ölkədə hansı sahə üzrə Azərbaycanın hansı şirkəti 
öz biznes imkanlarını genişləndirə bilər. Sahibkarlar da öz tərəfindən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə sifarişlərini 
versinlər, onlar üçün hansı ölkədə işləmək daha da maraqlıdır, əlverişlidir, məqbuldur ki, Azərbaycan dövləti 
bu işləri qursun.

Bizim demək olar ki, bütün ölkələrlə münasibətlərimiz müsbətdir, yaxşıdır. Azərbaycanın dünyadakı imici 
də çox müsbətdir. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin, dostlarımızın sayı artır. Mən şübhə etmirəm ki, 
Azərbaycan şirkətlərini xaricdə böyük maraqla qarşılayacaqlar, xüsusilə, əgər görsələr ki, Azərbaycan dövləti 
bu işlərdə israrlıdır və öz şirkətlərinə dəstək verir. Bu istiqamət bizim üçün yenilikdir. Bu vaxta qədər biz bu 
barədə düşünmürdük. Çünki imkanlarımız yox idi. Bu gün biz artıq keyfiyyətli, dünya standartlarına uyğun 
məhsulun buraxılmasına nail olmuşuq. Gələcək illərdə bu gün görülən işlər ona gətirib çıxaracaq ki, 
Azərbaycanda ən keyfiyyətli məhsullar istehsal olunacaqdır. Biz indidən özümüzü bu işlərə hazırlamalıyıq.

Bütövlükdə, gələcəkdə iqtisadiyyatın bütün sənaye kompleksinin modernləşdirilməsi prosesi daha da sürətlə 
getməlidir. Mən bu barədə dəfələrlə demişəm, Azərbaycanda sənayeləşmə prosesi sürətlə getməlidir. Bu gün 
bu proses gedir. Bu gün yaranmaqda olan nəhəng sənaye kompleksləri 2-3 ilə işə başlayacaqdır. Bunlar 
Azərbaycanda yeni istiqamətdə sənaye sahəsinin yaradılmasına gətirib çıxaracaqdır.

Beləliklə, ölkəmizin uzunmüddətli, dayanıqlı inkişafı təmin ediləcək, Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi 
daha da möhkəmlənəcəkdir. Bunun nəticəsi olaraq ölkəmizin müstəqil siyasət aparmaq imkanları daha da 
genişlənəcəkdir. Bilirəm ki, bəzi xarici dairələrin xoşuna gəlmir ki, Azərbaycan sərf etməyən təşəbbüslərə 
qoşulmur, çirkli oyunlara qoşulmur, öz xalqının mənafeyini hər şeydən üstün tutur, öz xalqının milli maraqlarını 
heç kimə güzəştə getmir. Bilirəm ki, bəzi xarici dairələr bundan o qədər də razı deyillər. Amma bu bizim prob
lemimiz deyildir. Bizim problemimiz öz milli maraqlarımızı müdafiə etmək, Azərbaycan xalqının 
təhlükəsizliyini, sosial rifahını təmin etmək, ölkəmizi uğurla inkişaf etdirmək, gücləndirmək, müstəqilliyimizi 
əbədi, dönməz etmək, bölgədə imkanlarımızı genişləndirməkdir. İqtisadiyyatın modernləşməsi, sənaye 
sahələrinin işə salınması Azərbaycanda yeni bir şəraitin yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Biz maksimum 
çalışmalıyıq ki, istənilən sahə ölkəmizin inkişafını təmin edə bilsin. Kənd təsərrüfatı nəinki kəndliləri işlə təmin 
etməli, eyni zamanda, ümumi iqtisadi potensialımıza böyük töhfə verməlidir.

Sənaye sahəsində görüləcək işlər elə olmalıdır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı ancaq sənaye müəssisələrinin 
səmərəli fəaliyyəti hesabına yaşaya bilsin. Nəzərə almalıyıq ki, bizim nəinki böyük neft-qaz ehtiyatlarımız, 
artıq çoxşaxəli nəqliyyat infrastrukturumuz vardır. Bu sahədə də biz təkcə bir marşurutdan asılı deyilik. Bu 
vəziyyəti biz özümüz, təkbaşına yaratdıq. Bunu nəzərə alsaq, əlbəttə ki, ölkəmizin gələcək inkişafına ancaq 
nikbinliklə baxmaq olar və belə də olacaqdır.

Azərbaycan irəliyə gedəcək, müasir, zəngin dövlətə çevriləcək, xalqımız yaxşı yaşayacaq, şəhərlərimiz daha 
da gözəlləşəcəkdir. Bu gün Bakıya gələn hər bir xarici vətəndaş, hər bir qonaq, əgər o, xoş niyyətlə gəlibsə, öz 
hisslərini gizlədə bilmir. Bakıda yaradılmış gözəllik, mən deyə bilərəm ki, dünyada nadir şəhərlərdə təkrarlana 
bilər. Bu gözəlliyi, abadlığı, səliqəni, mədəniyyəti, təbiəti, tarixi Azərbaycan xalqının fədakarlığı yaradıb. Bütün 
bu uğurları xalqımızın vətənpərvərliyi və sözün yaxşı mənasında, inadkarlığı təmin edibdir. Biz daha da fəal 
çalışmalıyıq ki, ölkəmizi inamla irəliyə aparaq, Azərbaycan xalqı üçün daha da yaxşı şərait yaradaq. Bu işlərdə 
sizə uğurlar və fəallıq arzulayıram. Sağ olun.
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının ikinci ilinin

yekunlarına həsr olunmuş konfrans
1 mart 2011-ci

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin giriş nitqi

Əziz dostlar. Bugünkü iclas dövlət inkişaf proqramının icrası ilə bağlıdır. Belə toplantılar mütəmadi qaydada 
keçirilir. Bildiyiniz kimi, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair birinci Dövlət Proqramı 2004-cü ildə qəbul 
edilmişdir, 2004-2008-ci illəri əhatə edirdi. Ondan sonra ikinci proqram qəbul edildi və bu gün proqramın icrası 
ilə əlaqədar müzakirələr aparacağıq.

Birinci proqramın qəbul edilməsi, demək olar ki, ölkəmizin inkişafında çox mühüm rol oynamışdır. 
Proqramın icrası nəticəsində bölgələrdə böyük quruculuq işləri aparılmışdır. Yüz minlərlə yeni iş yeri açılmışdır. 
Yeni sənaye müəssisələri yaradılmışdır. Bir sözlə, regionların inkişafı və canlanması məhz Proqramın qəbul 
edilməsi ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 2004-2008-ci illərdə Proqrama əlavələr 
də, düzəlişlər də edildi. Çünki sürətli inkişafımız çox böyük templərlə ölçülürdü. O illərdə orta hesabla ümumi 
daxili məhsul 20 faizdən çox səviyyəsində idi. Belə olan halda, büdcəyə gələn əlavə gəlirlər əlbəttə ki, Proqrama 
edilmiş düzəlişlərə öz təsirini göstərmişdir. Bütövlükdə deyə bilərəm ki, 2004-2008-ci illəri əhatə edən Proqram 
artıqlaması ilə icra edildi, proqramın icrası nəticəsində ölkəmizin inkişafı və iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi 
işində böyük və uğurlu addımlar atıldı.

2009-2013-cü illəri əhatə edən Proqram da uğurla icra edilir. Artıq iki ildir ki, Proqram icra edilir. Deyə 
bilərəm ki, qarşıda duran bütün məsələlər, bütün vəzifələr öz həllini tapır. 2009-2010-cu illər dünya tarixində 
maliyyə və iqtisadi böhran illəri kimi qalacaqdır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatının bu illərdə 
artması xüsusi məna daşıyır. Son iki il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı 15 faiz artmışdır. Bu artım deyə bilərəm
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ki, o cümlədən qəbul edilmiş regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının icrası nəticəsində mümkün 
olmuşdur. Əgər biz vaxtilə regionların inkişafına böyük diqqət göstərməsəydik, çox güman ki, iqtisadiyyatımız 
bu gün birtərəfli iqtisadiyyat kimi özünü göstərə bilərdi. Bizim məqsədimiz isə ondan ibarətdir ki, 
iqtisadiyyatımız çoxşaxəli olsun. Xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafına böyük diqqət göstərilir. Beləliklə, 
deyə bilərəm ki, əgər 2009-2010-cu illərdə - dünya üçün ən ağır illər ərzində iqtisadiyyatımız artmışsa, bundan 
sonrakı dövrdə şübhəsiz, inkişafımız daha da sürətlə gedəcəkdir.

Ümumi daxili məhsulun artması, əlbəttə ki, çox sevindirici haldır. Amma o da vacibdir ki, iqtisadiyyatımızın 
hər bir sahəsi inkişaf etsin, ölkədə sənayeləşmə prosesi sürətlə getsin. Kiçik və orta sahibkarlıq inkişaf etsin. 
Bu məqsədlə, dövlət tərəfindən atılan addımlar bəhrəsini verməkdədir. Dövlət büdcəmiz artır. Müqayisə üçün
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deyə bilərəm ki, 2004-ciı illə müqayisədə builki dövlət büdcəmiz 12 dəfə böyükdür. Bu gün dövlət büdcəmiz 
16 milyard dollar səviyyəsindədir və çox güman ki, il ərzində büdcə xərcləri daha da arta bilər. Çünki büdcədə 
neftin qiyməti 60 dollardan hesablanıbdır. Hazırda neftin qiyməti demək olar ki, o rəqəmdən iki dəfə çoxdur.

Beləliklə, ölkə qarşısında duran təxirəsalınmaz məsələlər öz həllini tapır və tapacaqdır. Əminəm ki, 2013- 
cii ilə qədər ikinci proqramın icrası hesabına ölkə qarşısında duran əsas iqtisadi, sosial və infrastruktur məsələləri 
öz həllini tapmalıdır. Hər halda Dövlət Proqramında bütün bu məsələlər öz əksini tapıb.

Əslində bu proqram ölkə iqtisadiyyatının və bütövlükdə ölkəmizin inkişafı üçün əsas sənəd kimi qəbul 
edilibdir. Bu proqramda bütün vəzifələr, icra mexanizmləri, maliyyə resursları göstərilib. İcra müddəti də vardır. 
Beləliklə, yerlərdə və dövlət qurumlarının bilavasitə iştirakı ilə bu Proqramın tam şəkildə icrasına biz nail 
olmalıyıq. Bu məqsədlə bu gün biz proqramın keçənilki nəticələrini müzakirə edəcəyik.
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2004-2008-ci illərdə Azərbaycana böyük həcmdə investisiyalar qoyulmuşdur. Çox sevindirici haldır ki, son
ildə qoyulan investisiyaların böyük əksəriyyəti daxili investisiyalardır. Artıq daxili sərmayələr xarici sərmayələri
üstələyir. Bu onu göstərir ki, bir tərəfdən Azərbaycan dövlətinin gücü artıb, digər tərəfdən investisiyaların

•  •

müəyyən hissəsi özəl sektor tərəfindən qoyulur. Ozəl sektor da Azərbaycanda gedən uğurlu proseslərdən 
bəhrələnir. O cümlədən dövlət tərəfindən verilmiş sifarişləri icra edərkən özəl şirkətlər güclənir, əlavə maliyyə 
vəsaiti əldə edir. O vəsaiti yenidən ölkə iqtisadiyyatına investisiya şəklində qoyur və beləliklə, həm şirkətlər 
güclənir, həm ölkə iqtisadiyyatı üçün əlavə investisiya mənbəyi yaradılır.

Biz bundan sonra da dövlət xətti ilə dövlət investisiya proqramlarını icra edəcəyik. Hər il dövlət büdcəsindən 
böyük məbləğdə vəsait ayrılır. Amma mən çox istərdim ki, özəl sektor daha da böyük həcmdə investisiyalar 
qoysun, həm öz imkanlarını genişləndirsin, eyni zamanda, ölkənin inkişafı üçün də bunun böyük əhəmiyyəti 
vardır.

İnvestisiya qoyuluşu prosesi davam etdiriləcəkdir. Baxmayaraq ki, 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda əsas in
frastruktur layihələri başa çatmalıdır. Yollar, su xətləri, qazlaşdırma, elektriklə təchizat və digər infrastruktur 
layihələrinin hamısı dövlət proqramında əksini tapıb və 2013-cü ilə qədər bütün bu məsələlər tam şəkildə öz 
həllini tapmalıdır. Miivafıq göstərişlər verilmişdir. Ondan sonrakı illərdə yəqin, yeni sahələr də müəyyən 
ediləcək ki, dövlət öz tərəfindən oraya investisiya qoyacaqdır. Eyni zamanda, biz dövlət investisiyaları üçün 
yeni imkanları da axtarmalıyıq, araşdırmalıyıq, həm ölkə daxilində, həm ölkəmizin xaricində. Bu sahədə dövlət 
qurumları və özəl sektor birgə fəaliyyət göstərə bilər. Necə ki, biz vaxtilə Azərbaycanda Dövlət İnvestisiya 
Şirkətini yaratdıq və o şirkətin vasitəsilə xaricdən və daxildən ölkə iqtisadiyyatına investisiyaları gətirdik, eyni 
qaydada biz dövlət və özəl sektorlarının iştirakı ilə xarici ölkələrə də investisiyalar qoya bilərik. Bu həm bizim 
biznes maraqlarımızı təmin edəcək, həm də ki, Azərbaycanın beynəlxalq imkanlarını genişləndirəcək və 
beynəlxalq mövqelərimiz daha da güclü olacaqdır.

Nəzərə alsaq ki, hazırda dövlət şirkətləri və xüsusilə, Dövlət Neft Şirkəti xarici ölkələrə böyük investisiyalar 
qoyur, artıq biz, necə deyərlər, bu qapını da açdıq. Bu, bizim üçün yeni bir sahə idi, heç vaxt tarixdə Azərbaycan 
şirkətləri başqa ölkələrə böyük həcmdə investisiyalar qoymamışdılar. Biz həmişə maraqlı idik ki, xaricdən 
Azərbaycana investisiyalar gətirilsin. Bu gün də biz bunda maraqlıyıq. Ancaq artıq ölkəmizin inkişafı bizə diktə 
edir ki, yeni bazarlara çıxaq. Həm sərmayə qoyuluşu, həm müxtəlif kontraktlarda şirkətlərimizin iştirakının 
təmin edilməsi üçün dövlət qurumları da fəal işləməlidirlər.

Mən bu barədə dəfələrlə fikirlərimi bildirmişəm. Bu gün də demək istəyirəm ki, biz ölkəmizin gələcək 
inkişafı üçün xarici bazarlara daha da böyük diqqət göstərməliyik. Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşu 
prosesi uğurla gedir. Təkcə keçən il ölkə iqtisadiyyatına 15,5 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur və bu çox 
böyük rəqəmdir. Bu il də sərmayə qoyulacaqdır. Azərbaycan xarici sərmayələrin qorunması işində böyük və 
uğurlu yol keçmişdir. Bu sərmayələr Azərbaycanda qorunur. Biz elə etməliyik ki, ölkəmizdə biznes mühitini 
daha da sağlamlaşdıraq, daha da yaxşılaşdıraq. Bu gün biz bu barədə danışacağıq.

Bütün bu işlərlə bərabər, biz ölkə iqtisadiyyatının uzunmüddətli və dayanıqlı inkişafını güclü sosial siyasət 
aparmadan təmin edə bilməzdik. Bu məqsədlə Azərbaycanda çox güclü sosial siyasət aparılır. Bu siyasət özünü 
müxtəlif istiqamətlərdə büruzə verir. Təkcə maaş və pensiyaların artımı ilə biz öz fəaliyyətimizi 
məhdudlaşdırmırıq, eyni zamanda, sosial infrastrukturun yaradılması işində böyük sərmayələr qoyulur.

Son 6-7 il ərzində ölkəmizdə 2 mindən artıq məktəb, 400-ə yaxın tibb müəssisəsi, 29 Olimpiya İdman 
Mərkəzi tikilib və bu proses davam etdirilir. Bölgələrdə sosial infrastrukturun, xüsusilə səhiyyə sahəsində sosial 
infrastrukturun yaradılması böyük məna daşıyır və biz növbəti illərdə həm dövlət büdcəsindən, həm başqa 
mənbələrdən bu sahədəki fəaliyyətimizi daha da gücləndirəcəyik.

Ölkəmizin inkişafı üçün özəl sektorun möhkəmlənməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu, sadəcə olaraq sözlər, 
şüarlar deyildir. Biz gündəlik fəaliyyətdə özəl sektorun, sahibkarlığın inkişafı üçün əlimizdən gələni edirik. 
Mən sahibkarlarla həm Bakıda, həm bölgələrdə mütəmadi qaydada görüşürəm. Dövlət tərəfindən sahibkarlığın 
inkişafına çox güclü dəstək vardır. Bütün dövlət qurumları - həm mərkəzi dövlət orqanları, həm yerli icra 
orqanları bu sahədə sahibkarlara kömək göstərməlidirlər. Sahibkarların normal biznes mühitində fəaliyyəti 
ölkəmizin gələcək inkişafını təmin edəcəkdir. Biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq. Bu gün 
iqtisadiyyatımızın böyük hissəsi -  80 faizdən çoxu özəl sektorda formalaşır. Hesab edirəm ki, bu çox böyük 
nailiyyətdir.

Nəzərə alsaq ki, dövlətimizin əsas strateji resursları dövlətin inhisarındadır- neft, qaz, əsas nəqliyyat infra
strukturu, elektrik təsərrüfatı, özəl sektorun ölkə iqtisadiyyatında böyük payı, doğrudan da, onu göstərir ki, 
Azərbaycanda tam liberal iqtisadiyyat hökm sürür, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bərqərar olub və bu artıq,
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əlbəttə, ölkənin inkişafında öz müsbət rolunu oynayır. Beləliklə, gələcəkdə sahibkarlığın inkişafı, xüsusilə, orta 
və kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir.

Azərbaycan dövləti, bir daha demək istəyirəm ki, öz tərəfindən bütün lazımi tədbirləri görür, siyasi dəstək 
verilir, iqtisadi vasitələrlə kömək göstərilir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə 2004-2010-cu illərdə 
təxminən 700 milyon manat həcmində güzəştli kreditlər verilmişdir. O kreditlərin verilməsi demək olar ki, özəl 
sektorun inkişafına çox böyük təkan verdi. Kreditlərin 80 faizi regionlara verilir. Bu da bizim siyasətimizi və 
niyyətimizi göstərir.

Çox sevindirici hal ondan ibarətdir ki, kreditlər qayıdır. Özəl sektor burada böyük məsuliyyət göstərir. 
Əlbəttə ki, kreditlər veriləndə onlar təhlil edilir, özəl qurumların imkanları araşdırılır və o şirkətlər seçilir ki, 
onlar bu işə məsuliyyətlə yanaşırlar. Ancaq yenə də deyirəm, ola bilərdi ki, hansısa kreditlər qayıtmasın və bu
rada problemlər yarana bilərdi. Çox sevindirici haldır ki, kreditlər qayıdıb və artıq qayıtmış kreditlərin hesabına 
o vəsait yenə kreditləşməyə yönəldilir. Bu il Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə özəl sektora 125 
milyon manat güzəştli kredit veriləcəkdir. Beləliklə, bir neçə ildən sonra qayıdacaq kreditlərin məbləği daha 
da böyük olacaq və nə qədər qayıtsa yenə də bütün o məbləğ kreditləşməyə yönəldiləcəkdir.

Biz kreditləri verməklə həm özəl sektora dəstək oluruq, həm də ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan veririk. 
Bu il və bundan sonrakı illərdə bu kreditləri ölkəmizin inkişafı üçün daha da vacib olan sahələrə verəcəyik. 
Burada həm özəl sektorun maraqları, həm dövlət maraqları bir-biri ilə üst-üstə düşməlidir ki, həm ölkə 
iqtisadiyyatı çoxşaxəli şəkildə inkişaf etsin və həm də özəl sektor güclənsin.

Biz dünya praktikasını yaxşı bilirik. Dünyada gedən prosesləri də izləyirik. Görürük ki, özəl sahibkarlığın 
inkişafı ölkələrin ümumi inkişafını təmin edir. Düzdür, Azərbaycanın zəngin neft-qaz ehtiyatları var və 
düşünülmüş neft strategiyamız vardır. Bu strategiya artıq öz bəhrəsini verir. İqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi 
işində bu amil deyə bilərəm ki, çox vacib rol oynayıb. Əgər maliyyə resurslarımız olmasaydı, biz xarici maliyyə 
qurumlarının kreditlərinə daha çox bel bağlamış olardıq. Bəzi hallarda o kreditlərin alınmasında problemlər də 
yaranır. Yəni ki, enerji sektoru, neft-qaz sənayesi bizim üçün çox böyük dəstəkdir. Ancaq təkcə bu sahə inkişaf 
etməklə ölkə hərtərəfli inkişaf edə bilməz. Bu bizim üçün böyük maliyyə mənbəyidir. Bu, şübhəsiz, 
Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərini gücləndirən amillərdən biridir.

Bu gün dünyada enerji təhlükəsizliyi məsələləri gündəliyin ön planına çıxıbdır. Azərbaycan isə artıq bütün 
lazımi tədbirləri vaxtında görübdür. Zəngin neft yataqlarımız, qaz yataqlarımız aşkarlanıb. Çoxşaxəli bom 
kəməri infrastrukturumuz vardı ki, resurslarımızı istənilən istiqamətə nəql edə bilər və əslində nəql edir. Bu 
gün bu reallıqdır. Biz artıq tam hazırlıqlı vəziyyətdəyik. Biz biitün lazımi işləri görmüşük və böyük sərmayələrin 
qoyuluşuna da hazırıq.

Hesab edirəm ki, bu il və ondan sonrakı illərdə Azərbaycanın energetika, neft-qaz, xüsusilə qaz sektoruna 
milyardlarla dollar vəsait qoyulacaqdır. Həm ölkə iqtisadiyyatı, həm də özəl sektor buna hazır olmalıdır. Sin- 
deyil ki, neft strategiyamızın icrası hesabına yüzlərlə Azərbaycan şirkəti kontraktlar alıblar və o imkanlardan 
bəhrələniblər. O şirkətlər neft sənayesində görülmüş işlər hesabına maliyyə imkanlarını genişləndiriblər. İndi 
biz ikinci böyük investisiya qoyuluşunun astanasındayıq. Artıq biz buna daha da hazırıq. Sadəcə olaraq, mən 
özəl sektora bildirmək istəyirəm ki, onlar da qoyulacaq bu böyük investisiyaların icrasında fəal iştirak etsinlər, 
xaricdən Azərbaycanın qaz sektoruna qoyulacaq pulların böyük hissəsi Azərbaycan şirkətləri tərəfindən öz 
həllini tapsın və Azərbaycan şirkətləri bundan bəhrələnsinlər.

Ancaq bununla bərabər, orta və kiçik sahibkarlığın, ölkəmizin gələcəyini müəyyən edəcək sahibkarlığın 
inkişafı, sadəcə olaraq, biznes mühitini yaxşılaşdırmaq, yeni iş yerləri yaratmaq üçün deyildir. Sahibkarlığın 
inkişafı əslində çox böyük islahat deməkdir. O islahat Azərbaycanda uğurla aparılır və yenə də demək istəyirəm 
ki, iqtisadiyyatımızın mütləq əksəriyyəti özəl sektorda formalaşır. Yəni qısa müddət ərzində - müstəqillik 
dövründə biz buna nail ola bilmişik. Ancaq iqtisadi sahədə islahatlar mütləq bütün başqa sahələrdə islahatlarla 
tamamlanır. Yəni biz işimizi təkcə iqtisadi islahatlarla məhdudlaşdıra bilmərik. Bu mümkün də deyildir.

Bizim niyyətimiz ölkəmizi müasirləşdirməkdir, müasir dövlət yaratmaqdır. Ona görə Azərbaycanda aparılan 
və aparılacaq islahatlar da çoxşaxəli olmalıdır. İqtisadi islahatlar ölkə iqtisadiyyatının liberallaşmasına, güclü 
özəl sektorun yaranmasına gətirib çıxaracaq, insanlar daha da yaxşı yaşayacaqlar. Sosial rifah artacaq, iş yerləri, 
yerli sənaye yaranacaqdır. Mən yaranacaq deyirəm, əslində bu yaranıb və yaranmaqdadır. Azərbaycanda bütün 
azadlıqlar tam şəkildə bərqərar olunacaqdır. Yəni, sahibkarlığın inkişafı əslində ölkəmizin hərtərəfli inkişafına, 
müasirləşməsinə böyük təkan verir.

Bu gün Azərbaycanda sahibkarlar sinfi yaranıb. Mən hesab edirəm ki, növbəti illərdə özəl sektorda aparılan 
işlərin keyfiyyətinin artırılması məsələlərinə daha da böyük diqqət göstərilməlidir. Yenə də mən qayıdıram
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əvvəlki sözlərimə. Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkişafı,- əgər biz uzunmüddətli gələcəyə baxırıqsa,- daha
çox xarici bazarlara qoyulacaq vəsaitin hesabına həll olunacaqdır. Azərbaycan bazarı müəyyən dərəcədə

■ •

məhduddur. Qonşu ölkələrlə müqayisədə əlbəttə ki, onlardan daha da kiçikdir. Olkə əhalisi artır. Artıq keçən il 
doqquz milyonuncu vətəndaş dünyaya gəlibdir. Ancaq ölkə iqtisadiyyatı və ölkədə yaranan maliyyə resursları 
tələb edir ki, biz xarici bazarlara çıxaq. Xarici bazarlara isə ancaq rəqabət qabiliyyətli məhsullarla çıxa bilərik. 
Biz çalışmalıyıq ki, nəinki xarici bazarlara çıxarmaq üçün, ölkə daxilində istehlak olunan mallar da yüksək 
standartlara cavab verməlidir.

Son illərdə bölgələrə səfərlərim çərçivəsində gördüyüm yeni müəssisələrin, açılışında iştirak etdiyim yeni 
fabriklərin, zavodlarm, mən çox şadam ki, hamısı demək olar ki, dünya səviyyəsinə, standartlarına uyğundur. 
Onlar beynəlxalq sertifikatlar alır. Avropa ittifaqına daxil olmaq üçün sertifikatlar alınır. Yəni, biz bu yolla 
getməliyik. Bununla bərabər, hesab edirəm ki, növbəti iki il ərzində istehlak olunan əsas məhsullar ölkədə is
tehsal olunmalıdır. Biz bir il bundan əvvəl bu barədə danışmışıq. Bu gün görəcəyik hansı işlər görülüb. Hələ 
ki, daxili bazarı yüz faiz təmin edə bilmirik, ancaq biz buna çalışmalıyıq.

Biz bilirik ki, bazar iqtisadiyyatı və qloballaşma şəraitində bəlkə də bu bir nömrəli vəzifə deyil, yaxud da 
ki olmamalıdır. Çünki bütün ölkələr bir-biri ilə bağlıdır. Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır. Ancaq 
biz onu da görürük ki, dünyada baş verən proseslər, hadisələr, istər siyasi müstəvidə, istər iqtisadi sahədə, kənd 
təsərrüfatı sahəsində dünyanın müxtəlif yerlərində, müxtəlif qitələrdə baş verən təbii fəlakətlər də reallıqdır. 
İki-üç il bundan əvvəl biz bunların bəlkə də on faizini görürdük. Nadir hallarda baş verdi. İndi demək olar ki, 
hər ay haradasa ya daşqın, ya sel, ya yanğın baş verir. Özü də mövsümdən, coğrafi yerləşmədən asılı olmayaraq. 
Bu, istər-istəməz kənd təsərrüfatı istehsalına təsir göstərir. Biz müəyyən dərəcədə, - mən ərzaq məhsullarını
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nəzərdə tuturam, - xarici idxaldan asılıyıq. Əgər belə narahatedici məqamlar olmasaydı, biz bu barədə bəlkə də 
söhbət açmazdıq. Nəyi istehsal ediriksə edirik, nəyi istehsal edə bilmiriksə xaricdən alırıq.

İndi xarici bazarlarda neftin qiyməti 110 dolları ötübdür. Bəziləri Azərbaycanda buna sevinə bilərlər. Amma 
burada sevinmək üçün heç bir əsas yoxdur. Neftin 100 dollardan çox olan qiyməti böyük problemlər 
yaradacaqdır. O cümlədən bizim üçün də problemlər yarada bilər. Çünki hələ ki, biz müəyyən dərəcədə idxaldan 
asılıyıq. Neftin bahalaşması istehsal olunan bütün başqa məhsulların bahalaşmasına gətirib çıxaracaq və o 
məhsul Azərbaycana idxal ediləndə artıq onun qiyməti daha da yüksək olacaqdır. Ona görə indi siyasi proseslər 
belə cərəyan edir ki, gələcək inkişafı, dünyada gedən prosesləri proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir. Ona görə 
biz öz ərzaq təhlükəsizliyimizi tam şəkildə təmin etməliyik. Necə ki, enerji təhlükəsizliyimizi artıqlaması ilə 
təmin etmişik. Bu gün Azərbaycan başqa ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır 
və bu rol daha da artacaqdır. Nəqliyyat təhlükəsizliyini təmin edirik. Bu gün bütün yollar Azərbaycandan keçir. 
Bizim coğrafi vəziyyətimiz belədir. Biz güclü nəqliyyat infrastrukturu yaradırıq. Artıq bu biz həm əlavə iqtisadi, 
həm də siyasi dividendlər gətirir. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi də mütləq təmin edilməlidir. Bu barədə 
biz bu gün danışacağıq.

Deyə bilərəm ki, bütün bu məsələlər çox böyük məna daşıyır. Bir daha demək istəyirəm ki, biz sadəcə olaraq 
hansısa qısamüddətli inkişaf planının icrası ilə deyil, ölkəmizin uzunmüddətli strategiyasının hazırlanması ilə 
məşğuluq. Bu gün, 10 ildən, 20 ildən soma nələr baş verəcək? Azərbaycan hər bir çağırışa, hər bir vəziyyətə 
hazır olmalıdır. Bizim imkanlarımız vardır. Bununla bərabər, bizim düşünülmüş siyasətimiz vardır. Biz dünyada 
gedən prosesləri izləyirik, bilirik. Azərbaycan bu gün regionun sabitliyi, iqtisadi və siyasi sabitliyin 
möhkəmləndirilməsi üçün çox mühüm ölkəyə çevrilibdir. Biz bunu siyasətimiz, apardığımız islahatlar, 
düşünülmüş addımlarımızla etmişik. Bu gün Azərbaycan regional faktor kimi dünya tərəfindən qəbul edilir. 
Azərbaycanın təsir imkanları artır. Azərbaycanın gücü artır. Azərbaycanda hökm sürən ictimai-siyasi sabitlik 
bütün bu reallıqlara çatmaq üçün mühüm rol oynamışdır. Eyni zamanda, islahatlar, ölkəmizin liberallaşması, 
xoşagəlməz hallara qarşı ciddi mübarizə, bizim strateji xəttimizdir. İndi isə keçək müzakirələrə.

Azərbaycan Prezidenti • _
ilham Əliyevin yekun nitqi

Bu gün iqtisadi inkişaf naziri görülmüş işlər haqqında geniş məlumat verdi. Dörd rayonun icra 
hakimiyyətinin başçıları, iş adamları çıxış etdilər. Şübhə yox ki, əgər bütün icra hakimiyyəti başçılarına bu gün 
söz verilsəydi, onlar da görülmüş işlər haqqında danışardılar. Çünki doğrudan da ölkəmizin bütün bölgələrində 
sürətli inkişaf gedir. Vaxt məhdudluğundan belə imkan yoxdur. Ancaq Azərbaycanda görülən işlər haqqında 
mən, əlbəttə ki, təkcə bu məlumatlardan istifadə etmirəm. Mütəmadi qaydada bölgələrdə oluram. Hər halda, 
elə rayon yoxdur ki, oraya mənim səfərim olmasın və hər dəfə də görülmüş işlərlə tanış oluram, əlavə göstərişlər 
verilir. Sonrakı dəfə həmin rayona gələrkən yenə görülmüş işlərlə tanış oluram, verilmiş tapşırıqların necə 
yerinə yetirilməsi ilə maraqlanıram. Yəni daim bu proses getməlidir, gedir və dövlət nəzarəti yüksək səviyyədə 
təşkil olunur. Eyni zamanda, Azərbaycanda ictimai nəzarət də gücləndirilməlidir.

Ölkəmizin bütün bölgələrində inkişaf var. Haradasa işlər daha sürətlə, haradasa bir az ləng gedir. Amma bu, 
artıq dönməz prosesə çevrilibdir. Nəzərə alsaq ki, bizim proqramımız bütün rayonların inkişafını əhatə edir, bu 
gün hələ ki həllini gözləyən məsələlər, növbəti illərdə, əlbəttə ki, öz həllini tapacaqdır. Biz elə etməliyik ki, 
2013-cii ilə qədər, ikinci Dövlət Proqramı başa çatanda qarşıda duran bütün vəzifələr icra edilsin. Əslində, əgər 
ikinci Dövlət Proqramı tam şəkildə icra olunarsa, ölkənin qarşısında duran əsas iqtisadi, infrastruktur və sosial 
məsələlər öz həllini tapmış olar.

Bu il isə ilin sonuna qədər proqramda nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələr icra edilməlidir. İnvestisiya qoyuluşu 
davam etdiriləcəkdir. 2011-ci ildə sosial infrastrukturun yaradılması prosesi davam etdiriləcək, məktəblər, tibb 
müəssisələri, olimpiya idman kompleksləri tikiləcəkdir. Yol tikintisinə diqqət göstəriləcəkdir. Demək olar ki, 
əsas magistral yollarımız, - artıq orada gedən tikinti işləri ya başa çatıb, ya başa çatmaq üzrədir,- Azərbaycanı 
bütün qonşu ölkələrlə birləşdirən yollar yaxın zamanlarda tam şəkildə hazır olacaq və beləliklə, ölkəmizin 
inkişafı üçün çox vacib olan məsələ öz həllini tapacaqdır.

Bu gün Astara və Tovuz rayonlarının icra hakimiyyətinin başçıları kənd yollarının tikintisi haqqında məlumat 
verdilər. Bu yolların tikintisi xüsusi tapşırıq əsasında baş verir, Prezidentin Ehtiyat Fondundan vəsait verilib 
və orada bu yollar çəkilir. Bu yolların çox böyük əhəmiyyəti var, on minlərlə Azərbaycan vətəndaşının yaşadığı
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onlarca kəndi birləşdirir və bu proses daha da sürətlə getməlidir. Nəinki Tovuzda və Astarada, başqa rayonlarda 
da buna oxşar layihələr icra edilir. Bir müddət bundan əvvəl Qusar rayonunda bir neçə kəndi birləşdirən yol is
tismara verilmişdir. İndi o yolun davam etdirilməsi layihəsi icra olunur. Sabirabadda, xüsusilə seldən əziyyət 
çəkmiş kəndləri birləşdirən yollar çəkilir. Başqa rayonlarda da. Bu il və gələn il kənd yollarının tikintisi üçün 
dövlət büdcəsində əlavə vəsait nəzərdə tutulmalıdır. Onun bir hissəsi yəqin ki, Prezidentin Ehtiyat Fondundan 
ayrılacaq, əsas hissəsi isə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmalıdır. Elə etməliyik ki, növbəti iki il ərzində 
Azərbaycanda əsas kənd yolları normal səviyyəyə cavab versin. Xüsusilə o yollar ki, bir neçə kəndi və böyük 
sayda əhalini birləşdirir. Deyə bilərəm ki, 2004-2010-cu illərdə ölkəmizdə 5 min 200 kilometr yollar çəkilibdir 
və bu proses, yenə də deyirəm, davam etdirilməlidir. Hələ görüləsi işlər çoxdur.

Əlbəttə ki, bölgələrin hərtərəfli inkişafını təmin etmək üçün digər infrastruktur layihələri də icra olunmalıdır 
və olunur. Son illərdə ölkəmizdə 10 elektrik stansiyası tikilmişdir. Bu gün biz nəinki özümüzü elektrik enerjisi 
ilə təmin edirik, böyük həcmdə ixrac da edirik. Azərbaycan bütün qonşu ölkələrə -  Rusiyaya, İrana, Türkiyəyə, 
Gürcüstana elektrik enerjisi ixrac edir. Yəni belə imkanlar var və bu, onu göstərir ki, görülmüş işlər öz bəhrəsini 
verir. Azərbaycan neft-qaz və indi də elektrik enerjisinin ixracı ilə məşğuldur. Vaxt var idi bizim bölgələrimizə 
elektrik enerjisi fasilələrlə verilirdi. Artıq o dövr tarixdə qaldı. Biz yeni gücləri yaratdıq. Hazırda biz alternativ 
enerji mənbələrinin tikintisi ilə məşğuluq. Azərbaycanda bərpaolunan enerji mənbələrindən istifadə xüsusi 
diqqət altındadır və artıq ilkin işlər başlanmışdır. Ümid edirəm ki, 2011-ci ildə həm su elektrik stansiyalarının 
tikintisi davam etdiriləcək, eyni zamanda, günəş batareyalarının quraşdırılması prosesi daha da sürətlə 
gedəcəkdir.

Bütün ölkədə qazlaşdırma prosesi gedir. Vəzifə qoyulubdur ki, bu il və gələn ilin sonuna qədər qazlaşdırma 
ilə bağlı bütün məsələlər öz həllini tapsın və ölkə əhalisinin 90-95 faizi təbii qazla təmin edilsin. Nəzərə alsaq 
ki, Azərbaycanda qazın qiyməti, elektrik enerjisinin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir, - qazın qiyməti qonşu 
ölkələrlə müqayisədə bir neçə dəfə aşağıdır və sabit olaraq qalacaqdır, - qazlaşdırma prosesi, eyni zamanda, 
böyük sosial məna daşıyır. Qeyd etməliyəm ki, qazlaşdırmaya qoyulan vəsait qazın istehlakından əldə olunan 
vəsaitə bərabər deyil, yəni qazlaşdırma prosesi biznes, ya da kommersiya xarakteri daşımır. Bu, sırf sosial
yönümlü təşəbbüsdür. Biz bunu etməliyik. Çünki hər bir bölgəmiz, hər bir kəndimiz qaz almalıdır. Nəzərə alsaq 
ki, Azərbaycan bu gün qazı dünya bazarlarına ixrac edir, əlbəttə ki, ölkə daxilində maksimum dərəcədə təbii 
qazla təminat təşkil olunmalıdır.

İçməli su və kanalizasiya layihələri bu gün gündəliyimizdə duran məsələlərdən biridir. Çox vacib məsələdir. 
Nəzərə alsaq ki, qazlaşdırma sahəsində və elektrik enerjisi ilə təchizat sahəsində böyük uğurlar əldə olunub, 
mən ümid edirəm ki, bu sahədə də bu il biz ciddi dönüşü görəcəyik. Hazırda beynəlxalq maliyyə qurumları ilə 
aparılmış danışıqlar öz nəticələrini verməkdədir. Bəzi bölgələrdə içməli su, kanalizasiya layihələrinin icrası 
başlanmışdır, bəzi bölgələrdə hələ hazırlıq işləri gedir. Mən bütün rayonlarda olarkən birinci növbədə 
maraqlanıram ki, içməli su, kanalizasiya layihəsi necədir, başlanıbdır, yoxsa yox. Harada ki, ləngimələr var, 
oraya xüsusi diqqət göstərilməlidir və ən uzağı 2012-ci ilin sonuna qədər hər bir rayon mərkəzində bu layihələr 
başa çatmalıdır. Yaxşı olar ki, daha da tez başa çatsın. Çünki yenə də deyirəm, maliyyə məsələlərinin əksər 
hissəsi öz həllini tapıbdır. Sadəcə olaraq, gərək yerlərdə işlər bir az daha da çevik şəkildə təşkil olunsun.

Meliorasiya ilə bağlı məsələlər öz həllini tapır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, biz taxılçılığın inkişafı üçün yeni 
əkin sahələrini müəyyən etməliyik, suvarma məsələlərinin vacibliyi daha da artır. Son illər ərzində bu sahədə 
müəyyən işlər görülmüşdür. Hazırda tikilməkdə olan Şəmkirçay su anbarı başa çatandan sonra on minlərlə hek
tar torpaq sahəsi suvarılacaq və beləliklə, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlavə imkanlar yaradılacaqdır. Digər 
layihələr də icra edilir və biz elə etməliyik ki, əkin sahələrinin ərazilərini genişləndirək.

Bununla bərabər, kənd təsərrüfatının intensiv şəkildə inkişafı, həmişə olduğu kimi, bizim üçün çox vacib 
məsələdir. Ancaq biz gərək reallıqlara da diqqətlə yanaşaq, intensiv metodları nə qədər tətbiq etsək belə, yenə 
də yeni əkin sahələrinin dövriyyəyə çıxarılması məsələləri öz aktuallığını itirməyəcəkdir. Bir müddət bundan 
əvvəl mənim tərəfimdən verilmiş göstərişlər indi icra edilir. Biz taxılçılıq üzrə böyük fermer təsərrüfatlarının 
yaradılmasına başlamalıyıq. Hazırda miivafıq dövlət qurumları yeni sahələri müəyyən ediıiər. Mən hesab edirəm 
ki, biz bu məsələyə, əlbəttə, kompleks şəkildə yanaşmalıyıq. Təkcə o yerləri müəyyən etməklə 
kifayətlənməməliyik. Bütün infrastruktur yaradılmalıdır. İlk növbədə suvarma, digər infrastruktur layihələri, 
texnika, gübrələr, toxumlar və sair. Saatlı rayon İcra hakimiyyətinin başçısı məlumat verdi ki, rayonda 9 min 
hektar yeni sahələr müəyyən edilibdir. Çox yaxşı göstəricidir. Mən hesab edirəm ki, bütövlükdə ən azı 100 min, 
bəlkə də 200 min yeni torpaq sahəsini əkin üçün dövriyyəyə çıxarmalıyıq.

Beləliklə, ərzaq təhlükəsizliyimizin əsas sahəsi olan taxılçılığı inkişaf etdirəcəyik və özümüzü təmin etmək
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iiçiin bunun çox böyük rolu olacaqdır. Bildiyiniz kimi, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün kompleks tədbirlər 
görülür. Texnikalar alınır, lizinqə verilir, aqroservislər yaradılır, subsidiyalar verilir, güzəştli şərtlərlə gübrələr, 
yanacaq verilir və sair. Növbəti illərdə, xüsusilə bu il bu məsələlərə daha da böyük diqqət göstərilməlidir. 
Maldarlığın inkişafı üçün tədbirlər görülür. Cins mal-qara gətirilir. Bu yaxınlarda yenə də əlavə vəsait ayrıldı 
ki, xaricdən cins mal-qara alınsın və kənd təsərrüfatı hərtərəfli inkişaf etsin.

Hesab edirəm ki, taxılçılıqla bərabər, biz üzümçülüyün inkişafına da xüsusi diqqət göstərməliyik. Sirr deyil 
ki, vaxtilə Azərbaycanda ulu öndər Heydər Əliyevin səyləri və təşəbbüsü nəticəsində üzümçülük çox sürətlə 
inkişaf etmişdi. O, 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərliyə gələndə üzüm istehsalı 300 min ton idi. Amma onun 
dövründə görülmüş işlər nəticəsində bu rəqəm 2 milyon tona qalxmışdı. Bu, həm Azərbaycan Respublikasının 
inkişafına xidmət edirdi, ilk növbədə isə insanların rifah halının yaxşılaşdırılmasına çox müsbət təsir 
göstərmişdi.

Kənddə yaşayan insanlar üzümçülüyün inkişafı sayəsində özlərinin həyat səviyyəsini böyük dərəcədə 
yüksəldə bilmişdilər.

Hazırda Azərbaycanda üzüm istehsalı 120 min ton səviyyəsindədir. Əlbəttə ki, bunun da səbəbləri vardır. O 
səbəbləri biz bilirik. 1980-ci illərin sonlarında Sovet İttifaqının rəhbərləri antialkoqol kampaniyasına 
başlamışdılar və nədənsə, bu kampaniyanın ən böyük ziyanı və zərbəsi Azərbaycana dəymişdi. Azərbaycanda 
bütün üzüm bağlarını məhv etdilər, insanları pis vəziyyətə qoydular, insanlar gəlir mənbələrindən məhrum 
oldular. Azərbaycanda böyük səylər nəticəsində, böyük zəhmət hesabına yaradılmış üzümçülük, demək olar 
ki, tamamilə məhv edildi. Biz yaxşı bilirik ki, burada da Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı ayrı-seçkilik 
tətbiq olundu. Üzüm istehsalı təkcə Azərbaycanda inkişaf etmirdi. Digər respublikalarda üzümçülüyün 
inkişafına o qədər də böyük ziyan vurulmadı. Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova -  bu respublikalarda 
da üzümçülük inkişaf edirdi. Yəni oralarda bu, Azərbaycandan daha da əvvəl ənənəvi xarakter daşıyırdı. Ancaq 
o respublikalarda üzüm bağları məhv edilmədi. Azərbaycana qarşı qərəzli və mənfi münasibət isə ona gətirib 
çıxardı ki, burada üzümçülüyün kökü kəsildi.

Bu münasibəti biz ondan sonra, 1988-ci ildə də gördük. Sovet İttifaqının rəhbəri və rəhbərliyi erməni 
millətçilərinin başladığı oyunlara qoşulmuşdur və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanmasında faktik olaraq 
Sovet ittifaqının rəhbərlərinin fəaliyyəti həlledici rol oynamışdır. Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı tarix 
boyu ədalətsizliklər olmuşdur, bizə qarşı qərəzli münasibət olmuşdur. Biz həmişə ikili standartlarla üzləşirik, 
bu gün də üzləşirik. Vaxtilə bu siyasət Sovet İttifaqı rəhbərliyindən, - xüsusilə 1980-ci illərin sonlarında biz 
bunu görürdük, - gəlirdi, indi isə biz bunu başqa yerlərdən görürük. Bu, bir şeyi göstərir ki, biz daha da güclü 
olmalıyıq, öz siyasətimizi inamla aparmalıyıq, Azərbaycan xalqının gözəl gələcəyini təmin etməliyik, öz 
gücümüzə güvənməliyik, arxalanmalıyıq və ölkəmizi Azərbaycan xalqının iradəsi ilə idarə etməliyik. 
Azərbaycanın bugünkü reallıqları onu göstərir ki, bu işdə biz böyük və tarixi nailiyyətlərə çata bilmişik. 
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi güclənir, möhkəmlənir. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi öz müstəqil 
siyasətini aparır. Bizim müstəqil siyasət aparmağımızdan kiminsə xoşu gəlmir, bu, kimisə qıcıqlandırır və istər- 
istəməz, müxtəlif yollarla, bəzi hallarda təxribat xarakterli yollarla Azərbaycana təzyiq etmək cəhdləri də olur. 
Yəni biz bilməliyik ki, bunun səbəbi nədir. Səbəbi də məhz ondadır ki, biz müstəqil siyasət aparırıq və 
Azərbaycan xalqının maraqlan bizim üçün hər şeydən üstündür.

Bu, tarixi bir məqamdır. Biz bunu yadda saxlamalıyıq.
Ancaq sözüm ondadır ki, ola bilər, biz üzümçülüyün inkişafı üçün xüsusi bir proqram da qəbul edək. Maliyyə 

resurslannı da cəlb edək, xüsusi proqram çərçivəsində üzümçülüyün inkişafı üçün lazım olan bütün tədbirləri 
görək. Çünki hamı yaxşı bilir ki, üzümçülüyün inkişafı uzun bir prosesdir. Bəzi hallarda bir ilə, iki ilə, hətta üç 
ilə verilən kreditlər hesabına üzümçülüyün inkişafını irəliyə apara bilmərik. Yəqin ki, burada uzunmüddətli 
kreditlər haqqında fikirləşməliyik. Bəlkə əlavə bir vəsait də ayrılsın, yaxud üzümçülüyün inkişafı üçün xüsusi 
bir fond da yaradıla bilər ki, orada uzunmüddətli, misal üçün, 10 ilə veriləcək kreditlər təşkil olunsun, sahələr 
müəyyən edilsin. Yenə də böyük fermer təsərrüfatlarının yaradılması, inkişafı üçün səylər göstərilsin. Hər halda, 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu məsələlərlə bağlı bütün hazırlıq işlərini aparsın və yaxın zamanlarda mənizə etsin.

Bununla bərabər, biz ölkəmizdə toxumçuluğun inkişafına da böyük diqqət göstərməliyik. Hazırda bu 
istiqamətdə işlər başlanıbdır. Mən bu yaxınlarda böyük toxumçuluq zavodunun fəaliyyəti ilə tanış olmuşdum 
və bu sahədə böyük perspektivlər var. Həm gəlirli sahədir, həm də bizim üçün lazım olan sahədir. O vaxt mənə 
verilən məlumata görə, hazırda biz özümüzü toxumla təxminən 30 faiz təmin edə bilərik. Elə etməliyik ki, 
özümüzü toxumla 100 faiz səviyyəsində təmin edək. Bu məqsədlə ya mövcud olan zavodların fəaliyyəti 
genişləndirilməlidir, ya da ki, yeni zavodlar tikilməlidir, yaxud da hər iki iş bərabər, paralel şəkildə aparılmalıdır.
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Hər halda, bu, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox vacib sahədir. Bu il və gələn illərdə buna xüsusi diqqət 
göstərilməlidir.

Sahibkarlığın inkişafı üçün yaradılmış fondun xətti ilə son vaxtlar soyuducu anbarların tikintisinə müəyyən 
vəsait ayrılmışdır və biz bu təşəbbüsün gözəl nəticələrini dərhal gömrük. Bütün bölgələrdə soyuducu anbarlar 
tikilibdir. Yəqin ki, növbəti illərdə yeni anbarlar da tikilməlidir. Ancaq hazırda biz bu gözəl təşəbbüsün 
nəticələrini görürük. Yığılan məhsullar orada saxlanılır, xarab olmur. Bundan həm fermerlər bəhrələnirlər, həm 
də ölkə vətəndaşları. Çünki bu, istehlak qiymətlərinin normal səviyyədə saxlanılmasına imkan yaradır. Növbəti 
illərdə bu sahəyə yenə də diqqət göstərilməlidir. Ancaq hesab edirəm ki, Azərbaycanda qısa müddətdə, 1-2 il 
ərzində heç vaxt bu səviyyədə müasir soyuducu kombinatlar, soyuducu anbarlar tikilməmişdir. Taxıl anbarları 
da tikilibdir. Yəqin ki, hazırda tikilmiş taxıl anbarları artıq bizim tələbatımızı, demək olar, ödəyir. Əgər əlavə 
ehtiyac olarsa, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə əlavə kreditlər də verilə bilər.

Mən artıq qeyd etdim ki, bu il Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə 125 milyon manat vəsait 
veriləcəkdir. Əlbəttə ki, bu vəsait işləyəcək, yeni iş yerlərinin yaradılmasına kömək göstərəcək və biz yenə də 
yerli istehsalın stimullaşdınlmasına öz dəstəyimizi verəcəyik.

Bütövlükdə son illər ərzində - 2004-cü ildən başlayaraq, ölkəmizdə 900 mindən artıq yeni iş yeri açılmışdır 
və deyə bilərəm ki, yoxsulluğun səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı düşməsində bu proqramın böyük rolu 
olmuşdur. 2010-cu ilin yekunlarına görə, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 9,1 faiz təşkil edir. Əgər əvvəlki 
illərdəki 49-44 faizlə müqayisə etsək, bıı, böyük nailiyyətdir. Ancaq 9,1 faiz də çoxdur. Baxmayaraq ki, hətta 
inkişaf etmiş ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsi bundan da artıq olur. Ancaq onu da qeyd etməliyik ki, burada 
biz statistika ilə gərək ədalətli rəftar edək, orada meyarlar əlbəttə ki, daha da yüksəkdir. Orada yoxsul hesab ol
unan, burada yoxsul hesab edilmir, bu da var. Ona görə bir halda ki, biz ölkəmizi müasirləşdiririk və strateji 
xəttimiz güclü dövlət yaratmaqdır, biz əlbəttə ki, gərək bütün meyarları bilək. İnkişaf etmiş ölkələrin meyarlarını 
bilirik. Hədəfimiz ondan ibarətdir ki, biz də inkişaf etmiş ölkəyə çevrilək. Mən hesab edirəm ki, burada ilk 
növbədə, Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin təcrübəsi daha da dərindən öyrənilməlidir. Avropa İttifaqına üzv 
olan ölkələrlə ikitərəfli münasibətlərimiz çox yaxşıdır, səmərəlidir. Bu münasibətlər qarşılıqlı maraqlar üzərində 
qurulub, qarşılıqlı hörmət əsasındadır. Məncə, Avropa İttifaqının təcrübəsi dünyada ən qabaqcıl təcrübədir və 
orada istər iqtisadi sahədə, istər sosial müdafiə sahəsində, siyasi islahatlar sahəsində, mövcud olan meyarlar 
əlbəttə ki, ən yaxşı səviyyədədir. Biz o təcrübəni öyrənirik və öyrənməliyik ki, Azərbaycanda da bütün meyarlar 
inkişaf etmiş ölkələrdəki səviyyədə olsun.

Mən hesab edirəm ki, biz Azərbaycanda gübrə zavodunun tikintisinə başlamalıyıq. Artıq bunun vaxtı çatıb, 
bəlkə də, bunu çoxdan etməli idik. Ancaq müəyyən araşdırmalar aparılırdı, müəyyən variantlar təhlil edilirdi. 
Hesab edirəm ki, bu il Azərbaycanda bizə lazım olan və bizim tələbatımıza hesablanmış müasir gübrə zavodu 
tikilməlidir. Bu məsələ ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilibdir və hesab edirəm ki, bu zavodun böyük əhəmiyyəti 
olacaq, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafı üçün.

Mən artıq giriş sözümdə qeyd etdim ki, Azərbaycanda istehsal edilən məhsullar yüksək keyfiyyətə malik 
olmalıdır. Kənd təsərrüfatı sahəsində emal müəssisələri yaradılır. Onların böyük əksəriyyəti, hazırda yaradılan 
müəssisələr dünya səviyyəsinə cavab verir. Elə etməliyik ki, ən qabaqcıl texnologiyalar tətbiq olunsun ki, sonra 
xarici bazarlara çıxmaq üçün problemlər yaranmasın. Hazırda bizim üçün əsas bazarlar qonşu ölkələrin 
bazarlarıdır. Bu bazarlar böyükdür və bizim üçün çox məqbuldur, əlverişlidir -  həm məsafə baxımından, həm 
o bazarlara daxil olmaq üçün bizim qarşımızda heç bir problem yoxdur. Biz bütün qonşularla yaxşı, işgüzar 
münasibətlər qurmuşuq və bu, əlbəttə ki, biznes sahəsində də öz müsbət təsirini göstərir. Ancaq elə etməliyik 
ki, bizim istehsal etdiyimiz məhsullar dünyanın istənilən nöqtəsində satıla bilsin. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, 
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyəti çox yüksəkdir və başqa ölkələrlə müqayisədə onlar 
təbiidir. İndi buna dünyada “orqanik”, yəni bizim dilimizdə desək, təbii deyirlər. Yəni gübrəsiz, kimyəvi 
maddələrdən təmiz olan və dadlı məhsullardır. Xaricdən gələnlər Bakıda bizim tərəvəzi, meyvələri yeyərkən 
başa düşürlər ki, əsl meyvə-tərəvəz necə olmalıdır. Yəni bu, bizim böyük üstünlüyümüzdür və ekoloji cəhətdən 
təmiz məhsullarla dünya bazarlarına çıxa bilərik. Sadəcə, emal müəssisələri, paketləmə - bu gün Şahin 
Mustafayev bu barədə dedi,- və müasir yanaşma olmalıdır. Bu, bizim böyük sərvətimizdir və bu sərvətdən 
səmərəli şəkildə istifadə etməliyik.

Xarici bazarlara çıxmaq üçün, əlbəttə, dövlət də öz dəstəyini verməlidir və verir. Mən xarici səfərlərə 
gedərkən bir çox hallarda özümlə iş adamlarından ibarət böyük qrup da aparıram. Orada biznes forumlar da 
keçiririk ki, bizim üçün tərəfdaş olan ölkələrdə Azərbaycan biznesini təbliğ edək, onlar üçün şərait yaradaq. 
Onlar da bu ölkələrdə, başqa ölkələrdə aparılan tenderlərdə iştirak etməlidirlər və indi iştirak edirlər. Bəzi
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ölkələrdə bizim şirkətlərimiz işləyir. Mənim həmkarlarım, digər ölkələrin dövlət başçıları onların fəaliyyəti 
haqqında mənə məlumat verirlər. Çox şadam ki, bizim şirkətlərin fəaliyyəti müsbətdir və o ölkələrdə ictimai 
rəy də bunu müsbət qarşılayır. Biz gərək bütün səylərimizi ona yönəldək ki, dövlət tərəfindən dəstək daha da 
güclü olsun ki, firmalarımız xarici bazarlara daha da sürətlə çıxsın.

Xarici ölkələrdə Azərbaycan Evlərinin, Azərbaycan Ticarət Evlərinin yaradılması məsələləri də müzakirə 
olunur. Mən hesab edirəm ki, inkişaf etmiş ölkələrin əsas şəhərlərində Azərbaycan Evləri yaradılmalıdır. Bunu 
etmək üçün indi xüsusi plan hazırlanır. Hesab edirəm ki, bu işlərdə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun vəsaiti 
də öz rolunu oynamalıdır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Neft Fondunun vəsaitinin xərclənməsinin şaxələndirilməsi 
üçün müəyyən təkliflər vardır. Bu vəsaitin bir hissəsi daşınmaz əmlaka da qoyula bilər ki, orada həm gəlir daha 
da çox olacaq, həm də ki, biz bütün aktivlərimizi bir maliyyə alətində saxlaya bilmərik. Yəni vəsait Neft Fon
dundan gələ bilər və inkişaf etmiş ölkələrin aparıcı şəhərlərində mərkəzi yerlərdə Azərbaycan Ticarət, 
Mədəniyyət evlərinin yaradılması prosesi başlanmalıdır. Mən hesab edirəm ki, artıq bu il biz işə başlamalıyıq. 
Müəyyən yerlər seçilsin, bu, həm ticarət nöqteyi-nəzərdən səmərəli təşəbbüs olacaqdır, Azərbaycan öz 
imkanlarını daha da açıq şəkildə nümayiş etdirəcəkdir. Eyni zamanda, xarici ölkə vətəndaşlarına Azərbaycan 
haqqında dolğun və dəqiq məlumat çatdırılacaq və bu, həm də bizim təbliğat mexanizmlərimizdən biri olacaqdır. 
Bununla bərabər, Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin bir hissəsini bu işlərə yönəltməklə biz, eyni zamanda, Fondun 
vəsaitini daşınmaz əmlaka da qoymuş olacağıq. Yəni bu təşəbbüsü reallaşdırmaqla biz bir neçə məqsədi təmin 
edəcəyik.

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 
orqanları, bələdiyyələr bu torpaqlardan səmərəli istifadəni təmin etməlidir. Bu sahədə qanun pozuntularına yol 
verənlər ciddi şəkildə cəzalandırılacaqlar. Kənd təsərrüfatı istehsalını stimullaşdırmaq üçün subsidiyalar verilir 
və bu prosedur sadələşdirilməlidir. Buna böyük ehtiyac var. Ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməliyik və 
inhisarçılığa qarşı daha da ciddi mübarizə aparılmalıdır. Hazırda bu mübarizə lazımi səviyyədə deyil. Ərzaq 
təhlükəsizliyi ilə bağlı biz elə etməliyik ki, hazırda ölkəmizdə lazımi səviyyədə istehsal olunmayan ərzaq 
məhsullarının inkişafı üçün və yeni müəssisələrin yaradılması üçün əlavə tədbirlər görülsün. Mənə verilən bəzi 
rəqəmlər onu göstərir ki, bəzi məhsullarla özümüzü təmin edirik, amma bəzi hallarda daha çox idxaldan asılıyıq. 
Misal üçün, Azərbaycanda 93 faiz ət istehsal olunur, demək olar ki, burada vəziyyət yaxşıdır. Quş əti istehsalı 
artıbdır, hazırda özümüzü 80 faiz səviyyəsində təmin edirik. Süd və süd məhsullarının 85 faizi Azərbaycanda 
istehsal olunur. Amma bitki yağına, kərə yağına gəldikdə, daha çox idxaldan asılıyıq. Şəkərlə özümüzü 150 
faiz təmin edirik, ixrac da edirik. Ona görə o sahələrdə ki, biz idxaldan asılı deyilik, orada qiymətin süni artımına 
qətiyyən yol vermək olmaz.

Ona görə mən giriş sözümdə qeyd etdim ki, neftin bahalaşması, istər-istəməz, bütün idxal olunan ərzaq
mallarının bahalaşmasına gətirib çıxaracaqdır. Yəni bununla mübarizə aparmaq çətindir. Amma Azərbaycan
daxilində istehsal olunan kənd təsərrüfatı, ərzaq məhsullarının süni şəkildə bahalaşması yolverilməzdir. Bunu
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edənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və iqtisadi inkişaf Nazirliyi, digər qurumlar istehlak mallarının 
qiymətlərinə ciddi nəzarət etməlidir. Həm inzibati tədbirlər görməliyik, eyni zamanda, inhisarçılıqla mübarizə, 
bax, ən gözəl addım olacaqdır. Bu sahədə işlər daha da sürətlə getməlidir. Bostan məhsulları, meyvə-tərəvəzlə 
biz özümüzü, əlbəttə ki, 100 faiz, ondan da artıq təmin edirik.

Ölkəmizdə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Hazırda bütövlükdə vəziyyət 
müsbətdir. Ancaq çatışmayan cəhətlər var. Azərbaycanda biznes mühiti inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsində 
olmalıdır. Daha heç nə icad etmək lazım deyil, orada necədirsə, burada da elə olmalıdır. Biz onların təcrübəsini 
bilirik və burada da eyni təcrübəni tətbiq etməliyik. Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün bütün dövlət 
qurumları daha da fəal işləməlidir, bütün nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır. Bu nöqsanlar və çatışmayan cəhətlər 
bizə bəllidir. Sadəcə olaraq, bütün bu işlər düzgün qurulmalıdır.

Ölkəmizdə biznesin inkişafı, yeni müəssisələrin yaradılması prosesi sürətlə gedir və əlbəttə ki, yeni 
müəssisələrdə peşəkar kadrlar işləməlidir. Bu barədə bu gün Sumqayıt Texnoparkmın nümayəndəsi öz çıxışında 
qeyd etdi. Tamamilə düzgün fikirdir. Azərbaycanda peşəkar kadrların hazırlanması prosesi daha da sürətlə 
getməlidir. Bu barədə müvafiq göstərişlər verilib, Təhsil Nazirliyi bu işlə məşğuldur. Texniki peşə məktəblərinin 
tikintisi və onların müasir səviyyəyə çatdırılması prosesi daha da sürətlə getməlidir. Bununla bərabər, müxtəlif 
qurumlar tərəfindən kurslar da təşkil olunmalıdır. Bizə həm texniki mütəxəssislər lazımdır, həm də menecerlər 
lazımdır. İndi xarici şirkətlərdə hər şeyi idarəçilik təmin edir. Bu gün bir adam bir sahədə işləyir, ondan sonra 
başqa sahədə işləyir. Əgər o, yaxşı menecerdirsə, hər bir yerdə işləyə bilər. Bizdə keçmişdə və bu günə qədər 
bu prinsip hələ ki, o qədər də geniş vüsət almayıbdır. Bizdə hesab olunur ki, əgər sən neftçisənsə, gərək elə
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ömür boyu neftlə məşğul olasan. Əgər sən energetiksənsə, gərək energetikada işləyəsən. Sən əgər qaz hasilatında 
işləyirsənsə, orada məşğul olmalısan. Belə yanaşma bəlkə də nə vaxtsa özünü doğruldurdu, amma bu gün yox.

Dünya təcrübəsi onu göstərir ki, aparıcı transmilli şirkətlərdə bu gün bir adam hansısa neft şirkətinin 
başındadırsa, sabah telekommunikasiya şirkətinin başındadır, ondan sonra böyük bir qida məhsulu istehsalı 
şirkətinin başındadır. Bax, bizdə də belə olmalıdır. Ona görə biz peşəkar menecerlərin hazırlanması işinə çox 
böyük diqqət göstərməliyik. Menecerlərə olan tələbatımız getdikcə daha da artacaqdır. Çünki ölkə iqtisadiyyatı 
o qədər sürətlə inkişaf edir ki, o qədər yeni müəssisələr, müasir istehsallar yaradılır ki, mən bilirəm, bəzi hallarda 
yeni müəssisələrə xaricdən menecerlər gətirilir. Mən buna etiraz etmirəm, bu, təbiidir. Azərbaycan dünya bir
liyinin bir parçasıdır. Burada işləmək üçün gələnlər, əlbəttə ki, ancaq qonaqpərvərlik görürlər və görəcəklər. 
Amma elə etməliyik ki, öz kadrlarımızı da sürətlə hazırlayaq.

Ölkəmiz üçün, o cümlədən sahibkarlığın inkişafı üçün vacib olan məsələlərdən biri də Azərbaycanda kor
rupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizəni gücləndirməkdir. Bu barədə mən öz sözümü ilin əvvəlində Nazirlər 
Kabinetinin iclasında demişəm, müvafiq göstərişlər verilibdir. İndi deyə bilərəm ki, ölkəmizin bütün yerlərində 
bu məsələ ilə bağlı ciddi proseslər gedir. Biz ilkin müsbət nəticələri görürük və elə etməliyik ki, bu nəticələr 
daha da gözəgörünən, daha da təsirli olsun. Bu proses birillik, ya ikiillik proses deyil və bu, kampaniya deyil, 
bizim şüurlu seçimimizdir. Əgər biz doğrudan da Azərbaycanı müasir ölkə kimi görmək istəyiriksə və bütün 
sahələrdə inkişafı görmək istəyiriksə, xoşagəlməz hallara qarşı mütləq ciddi mübarizə aparmalıyıq. Korrupsiya 
və rüşvətxorluq böyük bəladır, böyük yaradır və bizim üçün böyük ləkədir. Elə etməliyik ki, bütün sahələrdə 
şəffaflıq təmin edilsin. Burada, əlbəttə ki, həm inzibati tədbirlər görülür və görüləcəkdir. Cəza tədbirləri görülür 
və görüləcəkdir. Eyni zamanda, biz struktur islahatlarını elə aparmalıyıq ki, korrupsiya, rüşvətxorluq tamamilə 
aradan götürülsün. Son müddət ərzində mənim tərəfimdən imzalanmış sərəncamlar bu məqsədi güdür. Yəni 
biz struktur islahatlarından, institusional metodlardan korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizəni 
gücləndirmək üçün istifadə etməliyik. Ancaq əlbəttə ki, təkcə struktur islahatları aparmaqla biz istədiyimiz 
nəticəyə nail ola bilməyəcəyik. Ona görə bütün dövlət qurumları, bütün dövlət şirkətləri, yerli icra orqanları, 
mərkəzi icra orqanları bilməlidir ki, hər bir məmur öz işində elə işləməlidir ki, həmişə üzüağ olsun, alnıaçıq 
olsun.

Mən yenə də demək istəyirəm ki, biz bu xoşagəlməz hallara qarşı ciddi mübarizənin birinci nəticələrini artıq 
görürük və ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda daha da böyük nəticələri görəcəyik. Mən bir daha Azərbaycan 
ictimaiyyətinə müraciət etmək istəyirəm. Bir dəfə artıq müraciət etmişəm və bu müraciətin çox yaxşı nəticəsi 
olmuşdur. Mənə, Prezident Administrasiyasına bütün bölgələrdən məktublar gəlir - həm təşəkkür məktubları, 
həm də şikayət məktubları. Bu canlı bağlantı həmişə olub və olacaqdır. Biz hamımız çalışmalıyıq ki, Azərbaycan 
müasir dövlətə çevrilsin, ölkəmizə yaraşmayan, ölkəmizi geriyə aparan, onun inkişafını əngəlləyən xoşagəlməz 
hallar Azərbaycanda olmasın. Bizim gözəl imkanlarımız, gözəl perspektivlərimiz var - güclü dövlət, güclü iqti
sadiyyat, güclü sosial siyasət, infrastruktur layihələri. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı bu günə qədər dünyada 
heç bir başqa ölkədə təkrarlanmayıbdır. Qısa müddət ərzində, 7 ildə iqtisadiyyat 2,8 dəfə artmışdır. Yoxsulluğun 
səviyyəsi 4,5 dəfə azalmış, 900 min iş yeri açılmışdır. Hər yerdə quruculuq, abadlıq, tikinti işləri gedir, 
Azərbaycan vətəndaşları sabitlik, təhlükəsizlik şəraitində yaşayırlar. Ən yaxşı kriminogen vəziyyət bizdədir. 
Azərbaycanda, 9 milyon əhalisi olan ölkədə gündə 30-35 cinayət baş verir. Bu, başqa ölkələrlə müqayisədə bir 
neçə dəfə azdır. Yəni təhlükəsizlik, sabitlik, rifahın yaxşılaşması var. Bununla bərabər, bizim cəmiyyətimizi 
içəridən sarsıdan xoşagəlməz hallar, rüşvətxorluq, əsassız tələblər var, bəzi hallarda insanları incidirlər, insanlara 
qarşı reketlik edirlər, əsassız tələblər irəli sürürlər. Axı, olmaz belə! Biz çalışırıq ki, insanlar yaxşı yaşasınlar. 
Biz Azərbaycanda 500 mindən artıq insana dövlət tərəfindən sosial yardım edirik. Yüz mindən artıq ailə hər ay 
dövlətdən 106 manat pul alır. Kimin imkanı yoxdursa, bu pulu ona veririk, o, yaşamalıdır. Hamı yaşamalıdır, 
yaxşı yaşamalıdır. Düzdür bu, insandan asılıdır. Azərbaycanda bütün imkanlar var. Kimin bacarığı var, biliyi 
var, imkanı var, daha da yaxşı yaşayır. Bu, hər yerdə belədir. Artıq bu məsələlərlə bağlı çox ciddi işlər gedir və 
gedəcəkdir. Hamı bunu bilməli və özü üçün nəticə çıxarmalıdır.

Bu il Azərbaycanda “Turizm ili” elan olunmuşdur. Təkcə Bakıda 5 beşulduzlu mehmanxana açılacaqdır. Bu 
yaxınlarda mən Naftalan şəhərində iki gözəl müasir mehmanxananın açılışında iştirak etmişdim. İki gün bundan 
əvvəl Qusar rayonunda Şahdağ Qış-Yay Turizm Mərkəzinin tikintisi ilə tanış oldum. Orada da gözəl mehmanx
analar tikilir. Turizmin inkişafı üçün bizdə çox gözəl şərait var, gözəl imkanlar var. Hər bir bölgədə müasir 
hotellər, turizm kompleksləri tikilməlidir və tikilir. Hesab edirəm ki, 2011-ci ildə bu işlər çox sürətlə gedəcəkdir. 
Beləliklə, həm ölkə vətəndaşları, həm xaricdən gələn qonaqlar gözəl, çox yüksək səviyyəli xidmətlə təmin olu
nacaqlar.
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Ölkəmizdə sənayeləşmə siyasəti aparılır və sənaye istehsalının inkişafı üçtin əlavə tədbirlər görülməlidir. 
Ənənəvi olaraq, Azərbaycanın bir neçə sənaye mərkəzi olmuşdur. Hazırda o mərkəzlərdə yeni sənaye 
müəssisələri yaradılır və biz Azərbaycanda bir neçə şəhəri məhz güclü sənaye mərkəzlərinə çevirməliyik. İlk 
növbədə, mən Sumqayıtı nəzərdə tuturam. Sumqayıt vaxtilə neft kimyası sənayesi mərkəzi kimi yaradılmışdır. 
İndi neft kimyası sənayesi canlanır və orada işlər düzəlir, islahatlar aparılır. Bununla bərabər, Sumqayıt müasir 
sənaye şəhərinə çevrilir. Sumqayıt texnologiya parkı, digər müəssisələr tikilir. Ona görə Sumqayıt yeni, müasir 
sənaye şəhəri kimi formalaşır. Orada böyük torpaq sahələri var. Vaxtilə tikilmiş və indi işləməyən zavodlar var, 
peşəkar işçi qüvvəsi, dəmir yolu var, Bakıya yaxındır. Yəni Sumqayıt ölkəmizin sənaye mərkəzlərindən biri 
kimi inkişaf etməlidir.

Eyni zamanda, Gəncə şəhəri də sənaye mərkəzi kimi inkişaf etməlidir. Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda 
da müasir sənaye mərkəzi yaradılmalıdır. Şübhəsiz digər şəhərlərdə də sənaye istehsalı yaradılmalıdır və 
yaradılır. Amma məncə, əsas bu üç mərkəz yaradılmalıdır və biz bu məsələyə planlı və kompleks şəkildə 
yanaşmalıyıq.

Bu il “Turizm ili” elan edilib, amma o demək deyil ki, “Ekologiya ili” başa çatıbdır. “Ekologiya ili” hər il 
olmalıdır. Keçən il böyük işlər görülüb -  ağaclar əkilib, neftlə çirklənmiş gölməçələr təmizlənib, içməli su 
layihələri icra edilmişdir. Baxmayaraq ki, bu il “Turizm ili”dir, ancaq “Ekologiya ili” bu il də davam etdirilməli 
və bütün yerli icra orqanları keçən il işlədikləri kimi, bu il də işləməlidirlər. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan 
ictimaiyyəti də bu məsələyə çox böyük həvəslə yanaşmışdır, bu iş davam etdiriləcəkdir.

Bir sözlə, görüləsi işlər çoxdur, proqramlar icra edilir. Ən əsası ondan ibarətdir ki, biz öz işimizi proqramlar 
əsasında qururuq. Hər bir sahə üçün, hər bir bölgə üçün, hər bir rayon üçün konkret proqramlar var və icra olu
nur. Biz vaxtaşırı belə geniş tərkibdə görüşürük, yaxud da ki, mən bölgələrdə olarkən görüşürük, məsələləri 
müzakirə edirik. Bu, daimi və canlı prosesdir və bizə imkan verir ki, məsələləri həll edək, problemləri araşdıraq, 
aydınlaşdıraq, təhlil edək, onların həlli yollarını müəyyən edək, maliyyə resurslarını, texniki imkanları, peşəkar 
kadrları cəlb edək və məqsədə çatmaq üçün bütün lazımi addımları ataq.

Mən şübhə etmirəm ki, bu gözəl meyilləı* növbəti illərdə Azərbaycanda daha da güclənəcək, ölkəmiz 
güclənəcək, möhkəmlənəcək, Azərbaycan xalqı isə ildən-ilə daha da yaxşı yaşayacaqdır. Sağ olun.

*
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nm icrasının üçüncü ilinin

yekunlarına həsr olunmuş konfrans

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin giriş nitqi

28 fevra l 2012-ci il

Ölkəmizin uğurlu inkişafı artıq reallıqdır. Bunu Azərbaycan əhalisi bilir və görür. Dünya ictimaiyyəti də 
Azərbaycanın uğurları haqqında kifayət qədər dolğun məlumat əldə edir. Uğurlarımızın təməlində düşünülmüş 
siyasət, ölkəmizdə mövcud olan ictimai-siyasi sabitlik və uğurlu iqtisadi islahatlar dayanır.

İctimai-siyasi sabitlik Azərbaycanda 1990-cı illərdə təmin edilmişdir. 1990-cı illərin əvvəllərində ölkəmizdə 
hökm sürən xaos, anarxiya ölkəmizi uçuruma aparırdı. Ölkəmiz üçün həlledici illərdə bütün xoşagəlməz hallara 
ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında son qoyuldu və Azərbaycanın uğurlu inkişafı təmin edildi. Məhz 
o illərdə yaradılmış və bu gün daha da möhkəmlənən ictimai-siyasi sabitlik ölkəmizə investisiyaların 
gətirilməsinə şərait yaratmışdır və ölkəmizin uğurlu inkişafına imkan vermi°dir. Eyni zamanda, bizim əsas iqti
sadi islahatlarımız da 1990-cı illərin ortalarında başlamışdır. Bu gün bu islahatlar davam edir və keyfiyyətcə 
yeni mərhələyə qədəm qoyur.

Ölkəmizin müasir inkişaf dövrü də çox uğurludur. İnkişafımızın təməlində, bir daha demək istəyirəm ki, 
siyasətimiz dayanır. Ölkəmizdə siyasət həm ictimai, həm də iqtisadi sahədə bir məqsədi güdür: Azərbaycan 
xalqının maraqlarını təmin etmək, ölkəmizi gücləndirmək, regionda mövqelərimizi möhkəmləndirmək! Bizim 
əsas istiqamətimiz bundan ibarətdir.

Müasir dövrdə ölkəmizin sürətli inkişafına nail olmaq üçün kifayət qədər geniş proqramlar icra edilir. Bu 
proqramların içində əlbəttə ki, ən önəmlisi və ən vacibi 2004-cii ildə qəbul edilmiş regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramıdır. Bu proqramın qəbul edilməsindən sonra ölkəmizin bölgələri çox sürətlə inkişaf 
etməyə başlamışdır.
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Proqramın qəbul edilməsi 2004-cii ilə təsadüf edir. Ancaq Proqram haqqında mən ondan əvvəlki illərdə də 
fikirləşirdim və 2003-cii ilin prezident seçkiləri ərəfəsində bildirmişdim ki, əgər xalq mənə etimad göstərərsə 
qəbul edilmiş proqramlar nəticəsində beş il ərzində - yəni, 2008-ci ilə qədər ölkəmizdə 600 minə qədər yeni iş 
yeri açılacaqdır. O vaxt bəziləri bu rəqəmlərə inanmırdı, bəziləri buna şübhə ilə yanaşırdı. Ancaq mən bilirdim 
ki, bunu etmək mümkündür. Çox şadam ki, qısa müddət ərzində - yəni, ondan da az dövrdə, təxminən dörd il 
ərzində 600 min yeni iş yeri yaradılmışdır. Bütövlükdə 2004-2008-ci illərdə ölkəmizdə 760 min yeni iş yeri 
açılmışdır ki, bu da həm işsizliyin aradan qaldırılması, həm də yoxsulluğun aşağı salınması üçün xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, 2004-cii ildə qəbul edilmiş Proqram bizim bütün iqtisadi inkişafımıza təkan 
vermişdir.

Əlbəttə, iqtisadiyyatımızın böyük hissəsi neft-qaz sektorunda formalaşır. Ancaq neft-qaz sektorunda böyük 
sayda iş yerlərinin yaradılması mümkün deyildir. Ona görə bizim əsas istiqamətimiz qeyri-neft sektoruna 
yönəldilmişdir. Bu sektorun inkişafı həm ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə, həm də işsizliyin aradan 
qaldırılmasına yönəldilməli idi və belə də oldu.

Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi hallarda bizim uğurlu iqtisadi inkişafımızı yalnız neft-qaz amili ilə 
bağlayırlar. Əlbəttə ki, neft-az amili mühüm rol oynayır və bundan sonra da oynayacaqdır. Ancaq demək 
istəyirəm ki, bizim əsas neft ixrac kəmərimiz - Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri yalnız 2006-cı ilin yayında 
istifadəyə verilmişdir. Proqram isə 2004-cii ildə qəbul edilmişdir. Qəbul edildikdən dərhal sonra Proqram icra 
edilməyə başlanmışdır.

Bir sözlə, keçən dövr haqqında kifayət qədər məlumat vardır və bir də görülən bütün bu işlər göz 
qabağındadır. 2009-cu ilin əvvəlində Proqramın yeni dövrü başlamışdır. Artıq o proqram Dövlət İnkişaf 
Proqramı adlandırıldı. Ancaq bu Proqramın əsas istiqaməti yenə bölgələrin inkişafına yönəldilmişdir. Artıq üç 
ildir ki, ikinci Dövlət Proqramı icra edilir. Deyə bilərəm ki, bütün vəzifələr artıqlaması ilə icra edilir. Birinci 
Proqrama gəldikdə, orada nəzərdə tutulmuş məsələlər, təbii ki, öz həllini tapmışdır. Onda əlavə tədbirlər də 
görülmüşdür. İndi də məhz belə mənzərə müşahidə olunur. Biz bu Proqramı daha da böyük həcmdə icra edirik 
və beləliklə, inkişafımıza davam edirik.

Birinci mərhələdə əsas istiqamət biznes imkanlarının genişlənməsinə, sənaye potensialının formalaşmasına 
yönəldilmişdi. Bu məqsədlə ilk növbədə elektrik enerjisi məsələləri öz həllini tapmalı idi. Ona görə biz bu 
məsələni prioritet kimi nəzərə almışdıq və qısa müddət ərzində enerji təhlükəsizliyimizi təmin edə bilmişdik.
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Çünki əvvəlki dövrdə bizdə istehsal olunan elektrik enerjisi tələbatımızı ödəmirdi. İndi biz elə güclü sistem 
yaratmışıq ki, nəinki öz tələbatımızı ödəyirik, eyni zamanda, bütün qonşu ölkələrə elektrik enerjisini ixrac 
edirik.

Ondan sonrakı mərhələdə infrastruktur layihələrinin icrası prosesi başlamışdır. Bu da çox geniş bir 
istiqamətdir. Biz infrastruktur deyəndə hər şeyi nəzərdə tuturuq. Məni yollar, həm elektrik enerjisi, qazlaşdırma, 
su ilə təchizat, sosial infrastruktur məsələləri də çox vacibdir. Proqramımızda yəni, indiki proqramda bütün bu 
məsələlər öz əksini tapır. Burada əlbəttə ki, istiqamətlərin biri infrastruktur layihələri ilə bağlıdır. Biz bu sahəni 
dövlət tərəfindən qoyulan vəsait hesabına inkişaf etdirə bilmişik. Digər istiqamət sosial infrastruktur ilə bağlıdır. 
Birinci Proqram qəbul olunandan sonra ölkəmizdə 2300-dən çox yeni məktəb tikilmişdir. Keçən il 200-dən 
çox məktəb tikilmiş və təmir edilmişdir. Bu il isə 400-dən çox məktəb tikiləcək və əsaslı təmir ediləcəkdir.

Səhiyyə infrastrukturunun yaradılması böyük əhəmiyyətə malik olan bir məsələdir. Azərbaycanda 400-dən 
artıq müasir tibb ocağı yaradılmışdır. Magistral yolların inkişafı böyük əhəmiyyətə malik idi. Çünki yollarımız 
çox bərbad vəziyyətdə idi. Yol olmadan inkişaf ola bilməz. Heç bir müəssisə, heç bir turizm obyekti tikilə 
bilməz. Biznesin inkişafı üçün yol, elektrik enerjisi əsasdır. İnsanların rahat yaşaması üçün isə sosial infrastruk
turun yaradılması prosesi sürətlə gedir və hazırda biz bu layihələri daha da sürətlə inkişaf etdiririk. Hazırda 
böyük su-kanalizasiya layihələri icra olunur ki, bu, bütün ölkəmizi əhatə edir. Bu layihə sırf sosialyönümlüdür. 
Əgər elektrik enerjisinin təchizatı ilə bağlı verilən göstərişlər həm sosialyönümlü, həm biznesyöniimliidürsə, 
su layihələri sırf sosial məna daşıyır, indi imkanımız var ki, sosial infrastrukturun yaradılmasına daha da böyük 
həcmdə vəsait qoyaq. Əlbəttə, bu imkanları biz özümüz əldə etmişik.

Dünyada neftlə zəngin olan kifayət qədər çox ölkələr vardır. Bizdən qat-qat çox neft, qaz hasil edən, ixrac 
edən ölkələr vardır. Ancaq heç də hər bir ölkədə iqtisadi inkişaf bizdəki kimi sürətli deyildir. Ona görə, mən bir 
daha demək istəyirəm ki, uğurlarımızın təməlində düşünülmüş iqtisadi siyasətdir, iqtisadi islahatlardır. Bu is
lahatlar dünya birliyi tərəfindən qiymətləndirilir. Dünyanın aparıcı iqtisadi qurumları Azərbaycanda gedən 
prosesləri dəstəkləyir, qiymətləndirir və bəzi hallarda bizdə gedən prosesləri heyranlıqla müşahidə edir. Böyük 
reytinq agentlikləri inkişaf etmiş ölkələrin kredit reytinqlərini aşağı salırlar, Azərbaycanın kredit reytinqlərini 
qaldırırlar. Böhranlı illərdə ən aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanda gedən islahatları yüksək 
qiymətləndirirlər. Yəni, bu da çox vacibdir. Əlbəttə, bizim üçün ən vacib olan məsələ odur ki, bildiyimizi edək, 
iqtisadi inkişafımızı, insanların yaxşı yaşamasını təmin edək. Ancaq görəndə ki, uğurlarımız mötəbər beynəlxalq 
qurumlar tərəfindən qeyd edilir, əlbəttə ki, bu, bizi daha da sevindirir.

2011-ci il də ölkəmizin inkişafı üçün ıığurlu il olmuşdur. 2011-ci ilin xüsusiyyətlərindən biri də ondan 
ibarətdir ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru sürətlə artmışdır. Əgər ümumi iqtisadi inkişaf təqribən 1 faiz 
ətrafında, bəlkə ondan da az idi, qeyri-neft iqtisadiyyatımızın inkişafı isə 10 faizdən çox olmuşdur. Bax, budur 
bizim vaxtilə qəbul etdiyimiz proqramların nəticəsi. Bizim məqsədimiz məhz bundan ibarətdir. Qeyri-neft sek
torunun, qeyri-neft sənayesinin inkişafı. İndi bu ilin birinci ayının yekunları da onu göstərir - qeyri-neft sənayesi 
10 faizdən çox artmışdır. Çox güclü sənayeləşmə prosesi gedir. Mən bu məsələ ilə bağlı bir neçə il əvvəl 
danışmışdım. Demişdim ki, Azərbaycanda sənayeləşmə prosesi sürətlə getməlidir və biz bunu görürük.

Yaradılan və yaradılmaqda olan yeni sənaye müəssisələri bizim uzunmüddətli inkişaf strategiyamızı 
müəyyən edəcəkdir. Azərbaycan dövləti öz üzərinə düşən bütün vəzifələri icra edir və artıqlaması ilə icra edir. 
Azərbaycandakı kimi özəl sektora dəstək bəlkə heç bir ölkədə yoxdur. Bu dəstək, ilk növbədə siyasi dəstəkdir.

Sahibkarlarla mənim təkcə Bakıda deyil, bölgələrdə də mütəmadi görüşlərim olur. Mənim iştirakımla 
bölgələrdə 500-ə qədər sənaye müəssisəsi açılmışdır. Ancaq mənim iştirakım olmadan çoxlu müəssisələr 
açılmışdır. Bütövlükdə 40 mindən çox yeni müəssisə yaradılmışdır. Müəssisə yaradılması iş yerləridir, maaşdır, 
yerli istehsaldır, idxalı əvəzləmək üçün imkanlardır, ölkəmizin inkişafıdır, canlanmasıdır.

Azərbaycan dövləti sahibkarlara siyasi dəstəkdən başqa, iqtisadi dəstək də verir. Sahibkarlığa Kömək Milli 
Fondunun xətti ilə bu günə qədər, əgər 2012-ci ili də nəzərə alsaq, güzəştli şərtlərlə 900 milyon manat kredit 
verilmişdir. Onların mütləq əksəriyyəti bölgələrə və demək olar ki, hamısı iqtisadiyyatın real sektoruna 
yönəldilib. Beləliklə, bu kreditlərin hesabına böyük işlər görülür və mən çox şadam ki, sahibkarlar da dövlətin 
bu dəstəyinə çox böyük məsuliyyətlə yanaşırlar. Kreditlərin hamısı vaxtında qaytarılır və hazırda bu il üçün 
nəzərdə tutulmuş 200 milyon manat kreditin böyük hissəsini əvvəlki illərdə verilən və qaytarılan kreditlər təşkil 
edir. Yəni, bu, artıq böyük bir məbləğdir. Əlbəttə ki, sahibkarlara veriləcək kreditlərin həcmi ildən-ilə artacaq 
və hər bir sahibkara daha da böyük məbləğdə kreditin verilməsi mümkündür.

Uğurlarımızın təməlində bir daha demək istəyirəm ki, həm iqtisadi siyasət, islahatlar, eyni zamanda, ölkədə 
mövcud olan ictimai-siyasi sabitlik, icra stmkturlarındakı güclü nizam-intizam dayanır. Nizam-intizam olmadan,
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biz uğurlara nail ola bilməzdik. Mən bütün icra orqanlarının rəhbərlərinə demişdim, bu gün də deyirəm ki,
sahibkarlarla bir yerdə olun, onlara kömək edin, onların işinə qarışmayın, onlara maneçilik törətməyin. • •
Ölkəmizin inkişafı sahibkarlığın inkişafından asılıdır. Biz bu istiqaməti seçmişik və bu istiqamət bizə uğurlar 
gətirir. Ancaq bununla bərabər, indi böhran içində çabalayan inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini öyrənərək və 
görərək bir daha yəqin edirik ki, sırf bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bəzi hallarda işləmir. Avropada biz nəyi 
görürük? Dövlət öz üzərinə böyük öhdəliklər götürür. Bankları, böyük müəssisələri müflisləşmədən xilas etmək 
üçün dövlət tərəfindən vəsait qoyulur. Biz bu siyasəti 2004-cti ildən başlamışıq. Xatırlayıram, o vaxt biz bəzi 
hallarda daha çox beynəlxalq maliyyə qurumlarının kreditlərindən asılı idik. Bizə məsləhətlər, tövsiyələr verilirdi 
ki, dövlət bu işlərə qarışmasın, özəl sektor özü inkişaf etsin, dövlət kənarda dayansın. Necə ola bilər? Bu, bizim 
ölkəmizdir. İstər dövlət, istər özəl şirkət olsun, bu, Azərbaycan şirkətidir. Necə ola bilər ki, biz ona kömək 
etməyək?! Ona görə bizim dəstəyimiz vacibdir. Həm siyasi sahədə, həm ümumiyyətlə Azərbaycanda hökm 
sürən gözəl ictimai ab-hava bu dəstəyi gücləndirdi.

Maliyyə dəstəyi, kreditlərin verilməsi və eyni zamanda, xüsusilə kiçik sahibkarlar üçün biznes planların 
hazırlanması da artıq dövlət işi olmuşdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi çox dəqiq tövsiyə planları hazırlamışdır. 
Onlar sahibkarların imkanları ilə bağlı olan planlardır. Kimin nəyə imkanı çatır, o həcmdə də özü üçün biznes 
qura bilər. Yəni, biz buna da razıyıq, təki inkişaf olsun. Eyni zamanda, sahibkarlar yaxşı bilirlər ki, nə qədər 
güzəştlər verilir. Sahibkarlar kənd təsərrüfatında bütün vergilərdən, - toıpaq vergisi istisna olmaqla, - azaddırlar.

Bu qərar 1990-cı illərdə o vaxt kənd təsərrüfatını stimullaşdırmaq üçün verilmişdi. İndi kənd təsərrüfatını 
stimullaşdırmaq üçün o qədər də böyük ehtiyac yoxdur. Ancaq bu qərar qüvvədədir, biz onu ləğv etmirik ki, 
sahibkarlara kömək edək.

Gübrələr, yanacaq güzəştli şərtlərlə verilir. Hər hektar taxıl əkini üçün vəsait verilir. Yəni, biz bunu edirik 
və etməliyik. Sahibkarlar da öz tərəfindən öz işi ilə həm özlərinə, həm də dövlətə qulluq etməlidirlər. Mənim 
sahibkarlardan tələblərim bundan ibarətdir ki, yaşadıqları bölgələrdə və fəaliyyət göstərdikləri sahələrdə yaxşı 
işləsinlər, vergiləri vaxtında versinlər. Dövlət qarşısında onların heç bir borcu olmasın. İş yerləri yaratsınlar, 
bizneslərini daha da genişləndirsinlər, daha da yaxşı yaşasınlar, daha da zəngin olsunlar. Mən hesab edirəm ki, 
bu fikirlə sahibkarların fikirləri arasında heç bir fərq ola bilməz.

Əlbəttə ki, sahibkarlar müxtəlif sosial layihələrə qoşulduqda bu, mənim onlara, necə deyərlər, münasibətimi 
daha da yaxşılaşdırır. Mən deyə bilərəm ki, son illərdə sahibkarlar bu sahədə də məsuliyyət göstərirlər və sosia
lyönümlü layihələri icra edirlər. Bölgələrdə, xüsusilə məktəb tikintisinə, sosialyönümlü tədbirlərə, yardımlar 
edirlər. Mən bunu dəstəkləyirəm. Ancaq yenə də demək istəyirəm ki, belə bir tələb sahibkarlar qarşısında qoyul
mur. Bu, könüllü məsələdir. Etsələr, sağ olsunlar. Etməsələr, edənlərə baxıb onlar da çalışsınlar, bu işlərə öz 
dəstəklərini versinlər...

Azərbaycan dövləti bundan sonra da ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün əlindən gələni edəcəkdir. Bizim 
düşünülmüş proqramımız, siyasətimiz vardır. 2013-cii ilə qədər ikinci Dövlət Proqramı icra ediləcəkdir. Mən 
əminəm ki, 2009-cu ildə qəbul edilmiş Proqram artıqlaması ilə icra ediləcəkdir. Beləliklə, 2013-cii ilin sonuna 
qədər ölkəmizdə əsas infrastruktur məsələləri öz həllini tapmalıdır və tapacaq. Çünki icrası davam edən və 
bitmək üzrə olan böyük infrastruktur layihələri artıq bu inamı yaradır. Əlbəttə, mən hesab edirəm ki, gələcək 2 
il ərzində biz hamımız çox fəal işləməliyik ki, Dövlət Proqramını vaxtından əvvəl və böyük həcmdə icra edək, 
ölkəmizin uğurlu inkişafını təmin edək.

Azərbaycana böyük həcmdə investisiya qoyulur. Bu, çox müsbət haldır. Biz xarici investisiyaları alqışlayırıq. 
Bizim uğurlu iqtisadi inkişafımız məhz xaricdən gələn investisiyalar hesabına başlamışdır. “Əsrin kontraktf’nın 
imzalanması Azərbaycanı dünyaya tanıtdırdı və birinci dövrdə əlbəttə ki, xarici şirkətlər qeyri-neft sektoruna 
vəsait qoymaq istəmirdilər. Onları məcbur etmək də mümkün deyildi. Ancaq biz neftin satışından əldə edilən 
gəlirləri qeyri-neft sektoıuna istiqamətləndirdik və beləliklə, dövlət investisiya yükünü öz üzərinə götürmüşdür. 
Əgər neft-qaz sektorunda bu vaxta qədər əsas investisiyalar xaricdən gəlirdisə, - halbuki indi bu balans da 
dəyişilir, - qeyri-neft sektorunda əsas yük Azərbaycan dövlətinin üzərindədir. Keçən il ölkəmizə 20 milyard 
dollardan çox investisiya qoyulmuşdur və onlardan 13 milyardı daxili investisiyalardır. Builki Dövlət İnvestisiya 
Proqramı da çox böyükdür. Ümumiyyətlə, ancaq dövlət xətti ilə bu il ölkə iqtisadiyyatına 7 milyard manat in
vestisiya qoyuluşu gözlənilir. Onlardan 5,7 milyard manatı Dövlət İnvestisiya Proqramı, yəni büdcə hesabına 
1,3 milyard dövlət zəmanətli kreditlər hesabına qoyulacaqdır. Bu, çox böyük məbləğdir. Bu məbləğ bizə imkan 
verəcək ki, 2012-ci ildə iqtisadi inkişafımızı, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafını yüksək templərlə təmin 
edə və daha da böyük işlər görə bilək. Mən ümid edirəm ki, bu il özəl sektorda təxminən o səviyyədə sərmayə 
qoyulmalıdır.
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Bunun üçiin imkanlar vardır. İcrada olan vo yeni başlayan layihələr belə imkanları yaradır. Mən hesab edirəm 
ki, bu il də ölkə iqtisadiyyatına qoyulacaq investisiya 20 milyard dollardan aşağı olmamalıdır. Beləliklə, biz 
bu investisiyaların nəticəsində ölkəmizin hərtərəfli inkişafını daha da sürətlə təmin edəcəyik. Proqramın icrası 
və əslində ölkəmizin inkişafı daha da uğurlu olacaqdır.

Bir daha demək istəyirəm ki, bütövlükdə ölkə qarşısında iqtisadi sahədə mən heç bir problem görmürəm. 
Biz dünya maliyyə və iqtisadi böhranı illərində - 2008-2009-cu illərdə də uğurlu inkişafımızı təmin edə bilmişik. 
Azərbaycan əhalisi demək olar ki, o böhranın fəsadlarını hiss etməmişdir, indi böhranın ikinci mərhələsi 
haqqında dünyada müzakirələr gedir. Ancaq Azərbaycanda bu da hiss olunmur. Nəyə görə?! Çünki bizim 
siyasətimiz düşünülmüş siyasətdir, ağıllı siyasətdir. Biz imkanlarımıza görə öz proqramlarımızı icra edirik. 
Bizə lazımdır ki, bax belə vəziyyətdə, belə şəraitdə, sakit şəraitdə Azərbaycan inkişaf etsin.

Mən dəfələrlə demişəm, bu gün də demək istəyirəm ki, hədəfimiz inkişaf etmiş'ölkələrin sırasına daxil 
olmaqdır. Əgər bir neçə il bundan əvvəl mən bu sözləri deyəndə ola bilər, bəziləri buna şübhə ilə yanaşırdı. 
İndi mən əminəm, hamı görür ki, bu, mümkündür. Ölkəmizin siyasi çəkisi artır. Biz dünya işlərində həlledici 
sözə malik oluruq. Bizi dünya ictimaiyyəti dəstəkləyir. Biz BMTTəhlükəsizlüc Şurasına üzv olmuşuq. Regionda 
imkanlarımız genişlənir. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyənlərin sayı artır. İndi Azərbaycan investisiyalarını öz 
ölkələrinə cəlb etmək üçün başqa ölkələrdə müəyyən dərəcədə işlər gedir. Biz indi öz sərmayəmizlə, öz 
şirkətlərimizlə xarici bazarlara çıxırıq. Bu barədə hələ mən danışacağam, biz öz şirkətlərimizi nəinki 
Azərbaycanda, xaricdə də dəstəkləməliyik. Bizim Dövlət Neft Şirkəti beynəlxalq enerji şirkətinə, böyük nüfuza, 
böyük biznes imkanlarına malik olan şirkətə çevrilibdir. Avropada, başqa qitələrdə SOCAR-ın fəaliyyət dairəsi 
genişlənir. Bəzi ölkələrin yanacaq balansında Azərbaycanın rolu 20-30 faizə çatıbdır. Biz enerji təhlükəsizliyi 
məsələlərini uğurla həll edirik. Bugünkü toplantı əlbəttə ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına həsr edilibdir. 
Ancaq biz yaxşı bilirik ki, əgər enerji siyasətində hər hansı birimiz səhv buraxsaydıq, bugünkü uğurlardan 
danışmaq mümkün olmazdı.

Bizim enerji siyasətimiz qüsursuzdur. Neft strategiyamızın təməlini ulu öndər 1990-cı illərin əvvəllərində 
qoymuşdur və bu strategiya davam edir. Əlbəttə ki, indi yeni məsələlər, yeni çağırışlar ortaya çıxır. Azərbaycan 
həm neft, həm qaz ixrac edən ölkəyə çevrilir və dünya üçün qaz ixrac edən ölkə kimi bəlkə daha da önəmlidir. 
Biz bu məsuliyyətə hazırıq. Biz ölkə daxilində və bizim strateji tərəfdaşlarımızla birlikdə elə təşəbbüslər irəli 
sürürük ki, bu təşəbbüslər yalnız və yalnız Azərbaycana uğur gətirəcəkdir. Biz heç bir mövqeyimizi əldən 
verməmişik, əksinə mövqelərimizi möhkəmləndirə, iradəmizi müdafiə edə bilmişik.

Bu gün Azərbaycanın qaz resursları Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün vacib rol oynayır. 
Gələcək illərdə bu rol daha da artacaqdıı. Biz bunu bilirik. Onu da bilirik ki, qaz bərpa olunan enerji növü deyil
dir. Avropanı qazla təchiz edən bəzi ölkələrin qaz ehtiyatları tükənir. Avropada qaza tələbat getdikcə artacaqdır. 
Bunu da biz bilirik ki, nə dərəcədə artacaqdır. Nəzərə alsaq ki, Yaponiyada baş vermiş dəhşətli qəza nəticəsində 
bəzi Avropa ölkələrində nüvə enerjisinə qadağa qoyulur, qaza olan tələbat daha da artacaqdır. Belə olan halda, 
Azərbaycan qazına tələbat daha da böyük dərəcədə artacaqdır.

Bizim enerji siyasətimiz ondan ibarətdir ki, çoxşaxəli ixrac imkanları yaradaq və əslində yaratmışıq. Bizim 
dörd qaz kəmərimiz vardır. Hazırda əksər qonşulara Azərbaycan qazı nəql edilir. Gələcəkdə daha da böyük 
həcmdə nəql olunacaqdır. Bu sahədə əlbəttə ki, biz qazın sahibi və ixracatçısı kimi öz siyasətimizi müdafiə 
edirik. Bizim siyasətimiz istehlakçıların maraqlarına da uyğundur. Biz indi böyük transmilli layihələr üzərində 
işləyirik. Bu layihələr həyata keçirilərsə ölkəmizin uzunmüddətli uğurlu inkişafı təmin ediləcəkdir. Onsuz da 
təmin ediləcəkdir, amma bu layihələrlə Azərbaycan daha da güclü dövlətə çevriləcəkdir. Azərbaycanın sözü 
daha da əhəmiyyətli olacaqdır. Həm regionda, həm dünyada mövqelərimiz daha da təsirli olacaqdır. Mən bunu 
istəyirəm. Biz güclü dövlət yaradırıq. Güclü iqtisadiyyat və güclü siyasət əsasında güclü dövlət yaradırıq.

Bizim iqtisadi potensialımız, şaxələndiriİmiş iqtisadiyyat, neft-qaz amili, tranzit imkanlarımız, - hansı ki, 
biz özümüz yaratmışıq, - çox böyük dəyərlərdir. Biz, yenə də deyirəm ki, öz gücümüzü bilirik. Sadəcə olaraq, 
bəzi hallarda bunu göstəmıək istəmirik. Amma lazım gəldikdə göstəririk. Biz özümüzə çox arxayınıq. 
Azərbaycanın güclü olması, mən hesab edirəm ki, bölgə üçün, dünya üçün çox vacib olan məsələdir. Çünki 
bizim siyasətimiz xoşniyyətlidir. Bizim siyasətimiz əməkdaşlığa yönəldilibdir. Bizim enerji siyasətimiz də 
düşmənçiliyə yox, dostluğa yönəldilibdir. Biz enerji siyasətində də bir çox hallarda dostlarımıza kömək 
göstəririk. Çünki əvvəla, buna onların ehtiyacı vardır. İkincisi, ona görə ki, bizim fəlsəfəmiz belədir. Üçüncüsü 
isə, dostluq münasibətləri bizim biznes maraqlarımızı daha da böyük dərəcədə təmin edəcəkdir. Biz görürük 
ki, bu gün enerji sahəsində Azərbaycan ilə işləmək istəyənlərin sayı artır. Azərbaycanı, SOCAR-ı özəlləşdirmə 
layihələrinə dəvət edirlər. Yəni, bizə inanırlar, güvənirlər və bizimlə hesablaşırlar.
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Biz bundan sonra da biitiin istiqamətlər üzrə müstəqil siyasətimizi davam etdirəcəyik. Azərbaycan bu gün 
artıq regional müstəvidən çıxıbdır, dünya müstəvisindədir. Biz artıq “Böyük iyirmilik”in toplantılarında iştirak 
edirik. Bu yaxınlarda Meksikada keçirilmiş “Böyük iyirmilik”in xarici işlər nazirlərinin yığıncağında bizim 
xarici işlər naziri iştirak etmişdir. Oraya cəmi 10, yəni “iyirmiliyə” daxil olmayan ölkələr dəvət edilmişdi. On
lardan biri Azərbaycan idi. Reallıq bundan ibarətdir.

Ölkəmizi daha da sürətlə inkişaf etdirmək üçün, mən bir daha qayıdıram bizim əsas mövzumuza. Biznes 
şəraitinin yaxşılaşdırılması davam etdirilməlidir, sahibkarlığa daha da yaxşı şərait yaradılmalıdır. Dövlət öz 
üzərinə düşən vəzifəni icra edir. Eyni zamanda, ölkədə hələ də mövcud olan xoşagəlməz hallara qarşı ciddi 
mübarizə aparılır. Korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə bir gün də dayanmır. Bu mübarizənin artıq yaxşı 
nəticələri var, daha da yaxşı nəticələri olacaqdır. Biz bu böyük bəlanı ölkəmizdən yığışdırmalıyıq, 
təmizləməliyik. Elə etməliyik ki, Azərbaycan hər sahədə - həm siyasi, həm iqtisadi, həm korrupsiyaya, 
rüşvətxorluğa qarşı mübarizə sahəsində nümunə olsun və olacaqdır.

Beləliklə, bugünkü toplantının keçirilməsi, mən hesab edirəm ki, proqramın icrasına yeni təkan verəcəkdir. 
Bugünkü iclasda həm sahibkarlar, həm yerli icra orqanlarının rəhbərləri iştirak edirlər. Bu format artıq ənənəvi 
xarakter daşıyır. Bu gün aparılan müzakirələr və bundan sonra veriləcək qərarlar 2012-ci ildə Dövlət 
Proqramının icrası üçün yeni imkanlar yaradacaqdır.

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin yekun nitqi

2012-ci ildə Dövlət İnvestisiya Proqramında nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər əminəm ki, öz həllini 
tapacaqdır. Ölkəmiz üçün bu il də uğurlu olmalıdır, xüsusilə qeyri-neft sektorunda böyük inkişaf gözlənilir.

Əvvəlki dövrdə başlanmış və indi davam edən layihələr öz bəhrəsini verməkdədir. Eyni zamanda, 2012-ci 
ildə də böyük müəssisələr, zavodlar açılacaqdır. Beləliklə, qeyri-neft potensialımız daha da artacaqdır. 
Sahibkarlığın inkişafı üçün bir daha demək istəyirəm ki, bütün imkanlar vardır. Burada sahibkarların və icra 
hakimiyyəti başçılarının çıxışlarında bölgələrdə gedən proseslər haqqında məlumatlar verildi.

Deyə bilərəm ki, biz hər bir bölgədə, hər bir rayonda təxminən eyni mənzərəni müşahidə edirik. İnkişaf, 
abadlıq, quruculuq, sosial layihələrin icrası və ümumiyyətlə, böyük canlanma prosesi gedir. Bu, məni çox sevin
dirir. Mən miitəmadi qaydada bölgələrdə oluram, vəziyyətlə tanış oluram və hər dəfə müsbətə doğru 
dəyişiklikləri görəndə çox sevinirəm. Ölkəmizin çox böyük imkanları, böyük potensialı vardır. Bu potensialı 
Azərbaycan xalqının istedadı yaratmışdır və biz elə etməliyik ki, müəyyən olunmuş bütün vəzifələr həm dövlət 
qurumları, həm də özəl sektor tərəfindən icra edilsin.

Son illərdə özəl sektorun ümumi daxili məhsuldakı çəkisi artır. Ümumiyyətlə ümumi daxili məhsulumuz 
çox sürətlə artır. Son 8 il ərzində 3 dəfə artmışdır. Heç bir başqa ölkədə belə nəticə olmamışdır. Çox sevindirici 
haldır ki, özəl sektorun çəkisi artır, təxminən indi bu pay 83 faiz civarındadır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda 
bazar iqtisadiyyatına keçid prosesi artıq çoxdan başa çatmışdır. Mən bir müddət bundan əvvəl demişəm ki, biz 
artıq keçid dövrümüzü başa vurmuşuq. Azərbaycan indi keçid dövrünü yaşayan ölkə deyildir. Biz sürətli inkişaf 
dövrünü yaşayan ölkəyik, inkişafda olan ölkəyik və bir daha demək istəyirəm ki, inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmək 
üçün biz siyasətimizi davam etdirəcəyik.

Giriş sözümdə qeyd etdiyim kimi, böyük Dövlət İnvestisiya Proqramı icra ediləcəkdir. Yeddi milyard manat 
böyük məbləğdir. Elə etməliyik ki, bu məbləğ böyük səmərə ilə istifadə olunsun və bütün layihələrdə işlər 
getsin. Heç bir yubanma olmasın, biz bürokratik əngəlləri gərək tamamilə aradan qaldıraq və eyni zamanda, 
bu böyük dövlət layihələrinə nəzarət daha da güclü olmalıdır. Çünki nəzarət olan yerdə işin keyfiyyəti də təmin 
edilir.

Bu il əvvəlki illərdəki kimi, infrastruktur layihələrinə böyük vəsait ayrılacaqdır. Xüsusilə yol tikintisinə. 
Magistral yollarda işlər gedir. Keçən il olduğu kimi, bu il də kənd yollarına eyni qaydada böyük sərmayə 
qoyulmağa başlamışdır. Əvvəlki dövrlərdə də biz bu sahəyə diqqətimizi əsirgəməmişdik.

Ancaq xüsusilə 2012-ci və 2013-cü illərdə bu sahəyə daha da böyük məbləğdə vəsait qoyulacaqdır. Kənd 
yollarının tikintisi birbaşa yerli icra orqanlarına tapşırılmışdır. Onlar bu işi böyük səmərə ilə və böyük 
keyfiyyətlə görməlidirlər. Bu, böyük məsuliyyətdir, çünki əvvəlki dövrdə bu işlərlə mərkəzi icra orqanları 
məşğul idi. Ancaq mərkəzi icra orqanlarının digər layihələri vardır. Onlar əsas diqqəti magistral, şəhərlərarası 
yollara yönəltməlidirlər. O ki qaldı kənd yollarına, yerli icra orqanları bu işləri daha yaxşı bilir. Artıq keçən 
ildən başlayaraq hər bir bölgədən sifarişlər gəldi, məruzələr edildi və plan tərtib olundu. Gördüyünüz kimi, ilin
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əvvəlindən həm dövlət büdcəsi, həm Prezidentin ehtiyat fondu hesabına bölgələrə vəsait ayrılır. Qarşıya məqsəd 
qoyulubdur ki, biz bütün kənd yollarını abadlaşdıraq. Bu, əlbəttə ki, maksimum məqsəddir.

Eyni zamanda, 2013-cü ilin sonuna qədər qarşıya real məqsəd də qoyulmuşdur, bütün hesablamalar 
aparılmışdır, həm maliyyə imkanlarımız, həm texniki imkanlar. Beləliklə, kəndlərdə yaşayan əhalinin 80 faizi
2013-cü ilin sonuna qədər gözəl yollardan istifadə edəcəkdir, imkanlarımız hələ ki, buna çatır. Əgər daha da 
sürətli inkişafa nail ola bilsək, həm bu il, həm gələn il bu Proqrama əlavələr edə bilərik. Ancaq qarşıya hədəf 
qoyulubdur ki, kəndlərdə yaşayan əhalinin 80 faizi mütləq əsaslı təmir edilmiş və tikilmiş yollardan artıq istifadə 
edəcəkdir. Məqsəd isə əlbəttə ki, kənd yollarının 100 faiz qaydaya salınmasıdır. Biz bu məqsədə də çatacağıq.

Bölgələrdə qazlaşdırma prosesi gedir. Dövlət Neft Şirkətinə müvafiq göstərişlər verilmişdir. Baxmayaraq 
ki, Dövlət Neft Şirkəti böyük şirkətdir, eyni zamanda, biz dövlət dəstəyini də əsirgəmirik. Dövlət İnvestisiya 
Proqramında bölgələrin dövlət büdcəsi hesabına qazlaşdırılması üçün böyük məbləğ nəzərdə tutulubdur. Yenə 
də qarşıya real məqsəd qoyulubdur ki, 2013-cü ilin sonuna qədər Azərbaycanda qazlaşdırma 95 faizə çatsın. 
Bu, real hədəfdir və biz buna çatsaq, hesab edirəm ki, qazlaşma ilə bağlı bütün məsələləri həll etmiş olarıq. Bu, 
böyük vəsait tələb edən məsələdir, böyük texniki imkanlar olmalıdır. Həm yeni xətlər çəkilir, həm vaxtilə 
çəkilmiş, çürümüş xətlər dəyişdirilir. Bu proses həm bölgələrdə, həm Bakıda gedir. Biz iki istiqamət üzrə hərəkət 
etməliyik. Əvvəlki illərdə yaradılmış, köhnəlmiş infrastrukturun bərpası və yeni infrastrukturun yaradılması 
paralel şəkildə aparılır. Yeni texnologiyalar, yeni boru kəmərləri, xətləri var ki, onların ömrü çox uzundur və 
biz onlardan istifadə edirik.

Mən giriş sözümdə qeyd etdim ki, biz birinci Proqramın icrası ilə bağlı infrastruktur layihələrinin içərisində 
daha çox elektrik enerjisi təchizatına fikir vermişik. Baxmayaraq ki, artıq biz özümüzü elektrik enerjisi ilə tam 
təmin etmişik, bu gün də bu məsələ aktualdır. Çünki ölkə iqtisadiyyatı artır, bizim strateji inkişaf planımız, 
strateji baxışlarımız vardır. Biz bilirik ki, 10 ildən, 20 ildən sonra iqtisadiyyatımız sürətlə artacaqdır. Yeni 
müəssisələr, biznes üçün yaradılan yeni şərait gözəl imkanlar açır. Beləliklə, bizdə tələbat daim artacaq, daxili 
istehlak daim artacaqdır. Bizdə mövcud olan enerji gücləri daxili istehlakdan ən azı 10 faiz artıq olmalıdır. Bax
mayaraq ki, biz bu gün enerji təhlükəsizliyimizi təmin etmişik və xaricə ixrac edirik, hazırda böyük layihələr 
icra edilir. Onlardan ən böyüyü Şirvan şəhərində yerləşən 780 meqavat gücündə “Cənub” Elektrik Stansiyasıdır. 
Bu stansiya bu il istifadəyə verilməlidir. Şiivəlan qəsəbəsində yerləşən 400 meqavat gücündə “Şimal-2” 
stansiyasının təməli keçən il qoyulmuşdur və gələn il istifadəyə verilməlidir.

Bu il 25 meqavat gücündə Füzuli Su Elektrik Stansiyası istismara verilməlidir. Gələn il Taxtakörpü Su 
Anbarında 25 meqavat gücündə Su Elektrik Stansiyası istifadəyə verilməlidir. Keçən il təməl daşını 
qoyduğumuz və bu il inşası davam etdirilən yeni layihələrlə bərabər, kiçik çaylarda, kiçik həcmli su elektrik
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stansiyalarının tikintisi davam edir. Bəıpa olunan enerji növlərinin yaradılması başlamışdır. Mən keçən il Qo
bustan rayonunda birinci stansiyanın açılışında iştirak etdim. Çox gözəl təcrübədir, bu layihələrin böyük pers
pektivi vardır. Aıtıq Azərbaycanda günəş panelləri istehsal edən müəssisə yaradılır. Günəş-külək enerjisindən 
daha da geniş şəkildə istifadə etməliyik və Bakıda 300 meqavat gücündə yeni elektrik stansiyasının tikintisi də 
nəzərdə tutulur. Yəqin ki, bu il texniki layihələndirmə işləri aparılmalıdır. Eyni zamanda, bu ilin investisiya 
proqramında ötürücü xətlərin bərpasına vəsait nəzərdə tutulur. Bu sahədə hələ ki, görüləsi işlər çoxdur. Ötürücü 
xətlərin müəyyən hissəsi nasaz vəziyyətdədir. Bölgələrdə külək əsən kimi bəzən dirəklər yıxılır və kəndlər 
işıqsız qalır. Ona görə “Azərenerji”yə göstəriş verilmişdir ki, bu sahəyə xüsusi diqqət göstərilsin və dövlət 
büdcəsi tərəfindən dəstək veriləcəkdir.

İçməli su və kanalizasiya layihələri icra edilir. Burada bu layihələr haqqında söylənildi. Bir daha demək 
istəyirəm ki, bu çox böyük sosialyönümlü, böyük vəsait tələb edən layihədir. Yüz milyonlarla manat, bəlkə 
milyardlarla manat vəsait tələb edən layihədir. Bakı, Bakıətrafı qəsəbələr, bütün şəhərlər, rayon mərkəzləri 
kanalizasiya, içməli su ilə təmin edilməlidir və bu istiqamətdə atılan addımlar ümidvericidir. Qarşıya böyük 
hədəflər qoyulub. Amma yenə də deyirəm, bu hədəflər reallığı əks etdirməlidir.

Əlbəttə, mən çox istərdim ki, 2013-cü ilə qədər bütün şəhər və rayonlarımızda bu layihələr başa çatsın. 
Ancaq yəqin ki, bu, mümkün olmayacaqdır. Ona görə real hədəf ondan ibarətdir ki, gələn ilin sonuna qədər 
əksər şəhər və rayonlarımızda içməli su, kanalizasiya layihələri başa çatsın. Mən hesab edirəm ki, biz buna 100 
faiz nail olacağıq. Yenə də baxarıq, bu il, ya gələn il əlavə maliyyə imkanlarımız yaranarsa, biz bu vəsaiti, ilk 
növbədə içməli su, kanalizasiya layihələrinə yönəltməliyik. Belə olan halda biz bəlkə daha da çox işlər görə 
bilərik. Ancaq hazırda bütün bölgələrdə, hər bir rayonda içməli su, kanalizasiya layihələri ya başlamışdır, ya 
da ki, başlamaq üzrədir. Bununla bərabər, - burada bu barədə də deyildi, - çaylar boyu yerləşən kəndlərdə modul 
tipli sutəmizləyici qurğuların quraşdırılması prosesi davam etdirilməlidir. Mənə verilən məlumata görə, hazırda 
188 kənddə belə qurğular quraşdırılıb. Vaxtilə insanlar çaylardan, kanallardan su içirdilər. İndi təmizlənmiş su 
içirlər və belə insanların sayı 300 mindən çoxdur. Artıq kəndlərdə 340 min əhali bu imkanlara malikdir. Göstəriş 
verilmişdir ki, bu il və gələn il əlavə tədbirlər görülsün və çaylar boyu yerləşən kəndlərdə əhalini biz maksimum 
dərəcədə təmiz su ilə təmin etməliyik.

Bu il və gələn il yenə də meliorasiya məsələləri diqqət mərkəzindədir. Bu barədə artıq deyildi. İki böyük 
layihə icra edilir. Həm bu sahədə ən böyük layihələr və bəlkə də ölkə miqyasında, qeyri-neft sektorunda ən 
böyük investisiyalar məhz bu sahəyə yönəldilir. Biz iki böyük su anbarı yaradırıq. Əslində böyük göllər yaradırıq 
- Taxtakörpü və Şəmkirçay anbarları. On minlərlə hektar yeni torpaq sahələri dövriyyəyə daxil ediləcəkdir və 
beləliklə, kənd təsərrüfatına çox güclü təkan veriləcəkdir. Bunlar çox böyük vəsait tələb edən layihələrdir. Bu, 
gələcəyə qoyulan investisiyalardır. Bu investisiyalar dərhal qayıtmayacaq və qarşıya məqsəd də qoyulmayıb 
ki, onlar dərhal qayıtsın. Bu investisiyalar əlavə məhsulun yetişdirilməsi nəticəsində, ilk növbədə fermerlərin 
cibinə qayıdacaq və ondan sonra dövlətə. Yəni, bu da dövlət tərəfindən özəl sektora verilən böyük dəstəkdir. 
Çünki bizdə kənd təsərrüfatı tamamilə özəl sektor tərəfindən idarə edilir, yəni, özəl sektorun sərəncamındadır. 
Beləliklə, biz bu layihələri də sahibkarlığın inkişafına atılmış addımlar kimi qiymətləndirsək, səhv etmərik.

Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər görüləcəkdir, kifayət qədər ciddi proqramlar qəbul edilib
dir. Taxılçılıqla bağlı yeni təşəbbüslər icra edilir. Bir il bundan əvvəlki müşavirədə demişdim ki, biz tezliklə 
taxılçılıq üzrə iri fenner təsərrüfatlarının yaradılmasına başlamalıyıq. Ancaq bir il keçdi, hələ ki, nəticə yoxdur. 
Mən bilirəm ki, bu, böyük, ciddi məsələdir. Burada həm yeni torpaq sahələri müəyyən edilməli, infrastruktur 
layihələri icra olunmalı, suvarma məsələləri öz həllini tapmalıdır. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu işlərə daha 
da böyük diqqət göstərilməlidir. Hesab edirəm ki, gələnilki müşavirədə artıq biz birinci uğurlardan danışmalıyıq, 
əks-təqdirdə mənim göstərişlərimə laqeyd yanaşanlar cəzalandırılacaqlar. Bunu bilin. Bu, ölkəmizin ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün lazımdır. Bu, çox gözəl, vaxtında irəli sürülmüş təşəbbüsdür. Yubanmadan 
icra edilməlidir və mən bu barədə bütün müvafiq qurumlara göstəriş vermişəm. Çünki bu iş miivafıq qurumlar 
tərəfindən əlaqələndirilmiş şəkildə aparılmalıdır. Bütün miivafıq qurumlar bu işlərlə məşğul olmalıdır. Ümumi 
nəzarət Nazirlər Kabinetinə tapşırılır.

Heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı böyük addımlar atılır. Bu yaxınlarda Prezidentin ehtiyat fondundan Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinə 10 milyon manat vəsait ayrılmışdır ki, yenidən o cins mal-qaranın gətirilməsinə nail 
olsun. Artıq bir neçə ildir ki, bu proses başlamışdır. Beləliklə, biz böyük dərəcədə mal-qaranın cinsini 
yaxşılaşdıracağıq. Xaricdən gətirilən mal-qara çox məhsuldardır və biz çalışmalıyıq ki, tədricən böyük 
heyvandarlıq və südçiilük fenner təsərrüfatları yaradılsın, artıq burada Ağcabədidən olan iş adamı bu barədə 
danışdı. O, doğrudan da Azərbaycanın ən böyük südçiilük müəssisəsidir. Çox şadam ki, artıq orada heyvandarlıq
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da, maldarlıq məsələləri də öz həllini tapır. Belə müəssisələr bizə lazımdır. Mən bir azdan sonra deyəcəyəm, 
ümumiyyətlə, daxili istehsal tələbatımızı nə qədər təmin edir. Siidçülük, heyvandarlıq, taxılçılıq sahələrinə xü
susi diqqət göstərilməlidir.

Keçən ilin sonunda üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. Bu da dövlətin niyyətini 
göstərir. Mən keçən il üzümçülüklə bağlı öz fikirlərimi geniş şəkildə bildirdim. Vaxtilə Azərbaycanda 
üzümçülük nə üçün məhv edildi. O barədə də danışdım və təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Bu Proqram dövlətin 
prioritetlərini göstərir. Özəl sektor əlbəttə ki, bu işlərlə məşğul olub, məşğul olur və olmalıdır. Yeni üzüm bağları 
salınır, biz bunu alqışlayırıq.

Proqramın məqsədi ondan ibarətdir ki, biz özəl sektora necə daha da böyük dərəcədə kömək edə bilərik ki, 
üzümçülük Azərbaycanda inkişaf etsin və 1980-ci illərdə ulu öndər tərəfindən yaradılmış gözəl ənənə bərpa 
edilsin. Bu, həm ölkə iqtisadiyyatı, həm də, ilk növbədə, fermerlər üçün lazımdır. Çünki fermerlər yaxşı bilirlər 
ki, üzümçülükdə əldə edilən gəlirləri başqa sahədə bəlkə də əldə etmək mümkün deyildir. Bu proqramın da 
təməlində yenə də sahibkarlığın inkişafı dayanır ki, fermerlər, kəndlilər daha da çox pul qazansınlar, daha da 
yaxşı yaşasınlar.

Bağçılıqla, xüsusilə müasir texnologiyalar əsasında bağçılıqla bağlı layihələr başlamışdır. Mən keçən il 
Quba rayonunda bir təsərrüfatla tanış olmuşam, intensiv bağçılıq təsərrüfatıdır. Baxmayaraq ki, Quba zonası, 
ümumiyyətlə, bağçılıqla məşhurdur, gözəl alma bağları var, amma yeni sistem məhsuldarlığı bəlkə bir neçə 
dəfə artırır. Bu da əlavə gəlirlər, əlavə məhsul yetişdirilməsi deməkdir. İntensiv bağçılıq da daim diqqət 
mərkəzindədir.

Biz bütövlükdə kənd təsərrüfatında müasir texnologiyaları daha da geniş şəkildə tətbiq etməliyik. Bu 
məqsədlə kənd təsərrüfatında böyük inkişafa nail olmuş ölkələrə heyətlər göndərilmişdir, onların təcrübəsi 
öyrənilmişdir və biz ən müasir texnologiyaları gətirməliyik. Necə ki, inşaatda, yol tikintisində, memarlıqda, 
başqa sahələrdə biz ən müasir texnologiyaları gətiririk, bu sahəyə də gətirməliyik. Onda məhsuldarlıq, hətta 
indiki toıpaq fondunu nəzərə almaqla, məhsuldarlıq böyük dərəcədə artacaqdır. Nəzərə alsaq ki, qeyd etdiyim 
kimi, böyük meliorasiya layihələri icra edilir, on minlərlə, bəlkə, yüz min hektara qədər yeni toıpaq dövriyyəyə 
veriləcəkdir, görün, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün nə qədər şərait yaradılacaqdır.

Ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri hər bir ölkə üçün vacibdir. Biz bu məsələlərlə bir neçə ildir ki, məşğuluq. 
Görəndə ki, biz öz daxili istehsalımıza arxalanmalıyıq, bu sahədəki addımlarımız daha da təsirli olmuşdur. Yenə 
də iqtisadi, maliyyə böhranı, ondan sonra bəzi ölkələrdə quraqlıq ona gətirib çıxarmışdır ki, bir neçə il bundan 
əvvəl taxılla bağlı problemlər yaranmışdı. Ənənəvi təchizatçılar ixracata qadağa qoymuşdular. Baxmayaraq ki, 
kontraktlar bağlanmışdı, ancaq taxılın idxalı dayanmışdı və biz onda fikirləşməyə başladıq ki, nəinki taxılçılıq 
sahəsində, hər bir sahədə tələbatımızı daxildə təmin etməliyik. Buna imkan var -  bizim gözəl torpağımız, 
zəhmətkeş insanlarımız, dövlət dəstəyi vardır. Ona görə ərzaq təhlükəsizliyi enerji, nəqliyyat təhlükəsizliyi ilə 
bərabər çox ciddi məsələdir.

Biz keçmişdə özümüzü heç vaxt ərzaq məhsulları ilə təmin etməmişdik. Sovet dövründə iimumxalq 
təsərrüfatı kompleksi var idi və bütün əsas ərzaq məhsulları başqa respublikalardan gəlirdi. Biz qısa müddət 
ərzində ciddi dönüş yarada bilmişik. Ancaq hələ ki, ərzaq təhlükəsizliyimizi tam şəkildə təmin etməmişik, bax
mayaraq ki, çox ciddi irəliləyiş vardır. Ona görə, mən indi bəzi rəqəmləri səsləndirmək istəyirəm. Əlbəttə, biz 
bunu daim diqqət mərkəzində saxlayırıq və biz bu rəqəmlər əsasında Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti 
ilə kreditlərin verilməsini də müəyyən edirik. Biz daha çox o sahələrə kreditləri verməliyik ki, həmin istehsal 
daxili tələbatı ödəyə bilsin.

Beləliklə, taxıl istehsalı hazırda tələbatımızın 65 faizini təşkil edir. Görüləcək tədbirlər nəticəsində 2013-cü 
ilin sonunda 84 faiz olacaqdır. 84 faiz olarsa, bu, yaxşı rəqəmdir, ancaq son rəqəm deyildir. Ət -  özümüzü 88 
faiz səviyyəsində təmin edirik. 2013-cü ildə proqnoz 95 faiz olacaqdır. Quş əti -  hazırda 81 faizdir. Bu 
yaxınlarda quşçuluğa daha da çox kreditlər verildi. Ona görə də istehsal artdı və 2 ildən sonra, gələn ilin sonuna 
qədər 92 faiz olmalıdır. Kartof istehsalı artıq 102 faizdir, 114 faiz olacaqdır. Meyvə - 117 faiz, yəni ki, ixrac 
potensialı vardır. Bostan məhsulları 100 faiz, yumurta 77 faiz, gələn ilin sonunda 100 faiz olmalıdır. Şəkər 
istehsalı 160 faizdir. Ancaq o da həqiqətdir ki, şəkərin xammalı əsasən xaricdən gətirilir. Ancaq bununla bərabər, 
daxili istehsal 160 faizdir, böyük ixrac imkanları vardır. Azərbaycanda duz istehsalı 47 faizdir, 75 faiz olmalıdır. 
Süd və süd məhsulları hazırda tələbatımızın 70 faizini ödəyir, gələn ilin sonunda təxminən 80 faiz olacaqdır. 
Bitki yağı -  65 faiz, kərə yağı 50 faizdir. Bu da artmalıdır. Yəni bu, əsas ərzaq məhsullarıdır və bu rəqəmlər 
nəyi göstərir. Birinci növbədə onu göstərir ki, doğrudan da çox ciddi dönüş yaradılıbdır. İkinci nəticə ondan 
ibarətdir ki, gələn ilin sonuna aid gətirdiyim rəqəmlər, artıq reallığa əsaslanır. Bu, bizim niyyətimiz deyil.
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Veriləcək kreditlər hesabına və işə salınacaq yeni müəssisələrin fəaliyyəti nəticəsində bu, belə olacaqdır. Ancaq, 
eyni zamanda, rəqəmlər onu göstərir ki, biz bəzi pozisiyalar üzrə hələ ki, daxili tələbatı ödəyə bilmirik. Ola 
bilər ki, buna 4-5 il vaxt lazım olacaqdır. Ancaq biz bunu təmin etməliyik. Həm kərə yağı, həm bitki yağı, həm 
taxıl -  biz bunu təmin etməliyik. Əlbəttə ki, biz investisiya planlarımızı müzakirə edərkən, ilk növbədə, bax, 
bu cədvəli qabağımıza qoymalıyıq və kənd təsərrüfatının inkişafını bunun əsasında təmin etməliyik.

Eyni zamanda, biz hər bir sahədə olduğu kimi, qabağa baxmalıyıq ki, 10 il, 20 il bundan sonra nə olacaqdır.
m m

Umid edirəm ki, 2015-ci ilə qədər əsas ərzaq məhsulları ilə özümüzü 100 faiz təmin edəcəyik. Həm kreditlər
veriləcək, yeni torpaqlar dövriyyəyə daxil ediləcək və s. Ondan sonra nə olacaq? Ondan sonra biz yeni bazarlar
axtarmalıyıq, yeni bazarlar tapmalıyıq və ənənəvi bazarlara daha da böyük həcmdə öz məhsullarımızı
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çıxarmalıyıq. Mən artıq iqtisadi inkişaf Nazirliyinin qarşısında belə vəzifə qoydum ki, yeni bazarların 
araşdırılması prosesi indidən başlanmalıdır, indidən ki, biz hazırlıqlı olaq. 2015-2016-cı illərdə bizim çox böyük 
həcmdə ixracyöniimlü kənd təsərrüfatı məhsulumuz olacaqdır. Biz onları ixrac etməsək, onda kənd təsərrüfatının 
inkişafını təmin edə bilmərik. Çünki daxili bazar dolacaq, - düzdür, əhali artır, tələbat aıtır, amma o qədər də 
böyük həcmdə artmır. Bizdə əhali hər il 1,5, 1,7 faiz artır. Ona görə yeni bazarlara çıxışımız olmasa, bu, kənd 
təsərrüfatının inkişafını məhdudlaşdıracaqdır. Yeni bazarlara çıxış üçün işləməliyik, işləyirik və bu məsələdə 
müvafiq qurumlar əlaqəli şəkildə işləməlidirlər. Biz idxalı əvəzləyəcəyik, eyni zamanda, ixracyönümlü 
məhsullarla başqa ölkələrin bazarlarına çıxmalıyıq. Ona görə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazir-
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liyi və Xarici işlər Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı gərək müzakirə aparsınlar, lazım olarsa, işçi qrupu yaradılsın.
Bizim dünyadakı tərəfdaşlarımızın sayı artır. Mən giriş sözümdə də dedim, Azərbaycan ilə əməkdaşlıq etmək 

istəyənlərin sayı artır, biz də istəyirik əməkdaşlığımızı genişləndirək və öz məhsullarımızla yeni bazarlara çıxaq 
- həm ənənəvi bazarlara, həm yeni bazarlara. Biz xüsusilə Avropa bazarlarına kənd təsərrüfatı məhsulları ilə 
çıxmalıyıq. Bunun üçün təkcə bizim istəyimiz kifayət deyildir. Bunun üçün keyfiyyətli məhsullar 
yetişdirilməlidir. Bizim kənd təsərrüfatı məhsullarımız -  meyvələr, tərəvəz keyfiyyətlidir, təbiidir, tərkibində 
heç bir kimya yoxdur, olmamalıdır. Bu da çox vacib məsələdir. Biz kəmiyyət dalınca qaçmamalıyıq. Çünki 
indi kəmiyyət dalınca qaçanlar keyfiyyəti itirirlər. Elə olmasın ki, bir neçə ildən sonra bizdə də bu meyvə- 
tərəvəz süni dad versin, necə ki, bəzi ölkələrdə yeyəndə heç bilmirsən hansı meyvədir, ya tərəvəzdir. Ona görə 
biz bu təbiiliyi, keyfiyyəti mütləq saxlamalıyıq, kəmiyyəti keyfiyyətin hesabına artırmamalıyıq. Emal 
müəssisələrimiz indi çox müasirdir, xüsusilə son illər ərzində tikilən müəssisələr. Orada bütün sertifikatlar, 
standartlar olmalıdır. Avropa İttifaqının bazarlarına çıxmaq üçün biz elə müəssisələr yaratmalıyıq ki, bu imkanlar 
olsun. Yəni, bu, çox ciddi məsələdir. Bu, bu günün məsələsi deyil, gələcəyə yönəlmiş bir məsələdir. Amma biz 
bununla bu gün məşğul olmasaq, gecikərik.

Eyni zamanda, biz inşaat materiallarının istehsalını daxildə artırmalıyıq və artıracağıq. Mən burada da bir- 
iki rəqəmi gətirmək istəyirəm. Hazırda Azərbaycanda sement istehsalı daxili tələbatın 44 faizini təmin edir,
2013- cü ildə 75 faiz, 2014-cü ildə 125 faiz olacaqdır. Azərbaycanda tikilməkdə olan yeni sement zavodları 
istifadəyə veriləcək və 2 ildən sonra bizdə 25 faiz əlavə ixrac məhsulu olacaqdır. Biz bunu hara satacağıq? İndi 
sement bazarları üçün mübarizə gedir. Biz özümüz bunu bilirik. Bizə sement satmaq istəyənlər çoxdur və hər 
tərəfdən xahişlər gəlir ki, bizdən alın. Yəni, bu, reallıqdır, indi biz də daxili tələbatımızı təmin edəndən sonra, 
əlbəttə ki, xaricdən sement almayacağıq. Hara satacağıq, bu barədə nə vaxt fikirləşməliyik? Bu gün. Çünki bu,
2014- cü ildə 125 faiz olacaqdır. İndidən işlərimizi elə qurmalıyıq ki, 2014-cü ildə heç bir problem olmasın. 

Ondan başqa, dövlətin dəstəyi ilə yaradılan böyük müəssisələr işə düşür. Gəncədə alüminium zavodu açıldı,
50 min ton yüksək keyfiyyətli alüminiumun istehsalı təmin edildi. Açılış zamanı mənə məlumat verildi ki, bu
rəqəm 100 minə, 200 minə qalxacaqdır. Alüminium elə məhsuldur ki, o, istənilən yerə satılır. Yəni, bu məhsula
görə bazar axtarmaq lazım deyildir. Ancaq biz nə etməliyik? Gəncə alüminium zavodunun yanında texnopark
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yaratmalıyıq. Ozəl sektor bu işə qoşulmalıdır. Dövlət yerlər ayırmalıdır, infrastrukturu təmin etməlidir, özəl
sektor isə hazır məhsulları buraxmalıdır. Çünki biz əlbəttə, alüminiumu külçə kimi də sata bilərik, ancaq bu,
yarımçıq bir iş olacaqdır. Biz niyə alüminium məhsullarını xaricdən almalıyıq? Özümüz alüminium istehsal
edirik, özümüz də hazır məhsulu istehsal edək, daxildə sataq, xaricdən gələnin qabağını kəsək və sonra xaricə
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də ixrac edək. Xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə ciddi məşğul olun, həm sahibkarlar, həm iqtisadi inkişaf Nazirliyi. 
Gəncədə alüminiumyönümlü texnopark yaradılmalıdır.

Kimya sənayesində texnoparkın yaradılması prosesi başlamışdır. Böyük neft-kimya kompleksi tikiləcəkdir. 
“Azərikimya”ya bütün göstərişlər verilmişdir, Sumqayıtda torpaq sahələri ayrılmışdır. Biz kimya sənayesində 
də hazır məhsulun buraxılmasına nail olacağıq. Kimya texnoparkının yaradılması artıq başlamışdır. Bütövlükdə 
texnoparkların yaradılması prosesi gedir. Bu, müsbət prosesdir. Sumqayıt texnoparkı fəaliyyət göstərir, orada
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1 О-a yaxın müəssisə fəaliyyətdədir, minlərlə iş yeri açılmışdır, hazır məhsul da istənilən ölkəyə ixrac edilə bilər. 
Bir texnopark da Balaxanıda məişət tullantılarının yandırılması zavodunun yanında yaradılacaqdır. Orada da 
iş yerləri açılacaqdır və bir sahəni də Balaxanı texnoparkı öz üzərinə götürəcəkdir. Beləliklə, dəfələrlə qeyd et
diyim sənayeləşmə prosesinə daha da ciddi təkan veriləcəkdir.

Biz Azərbaycan şirkətlərini xarici bazarlara çıxarmalıyıq. Hazırda Dövlət Neft Şirkəti xaricdə fəal işləyir. 
Biz çalışmalıyıq ki, digər dövlət şirkətlərinə də kömək göstərək. O şirkətlər ki, onlar xarici bazarlarda işləyə 
bilər. Dövlət Neft Şirkətinin imkanları artıq genişlənir. Mən hesab edirəm ki, bizim aviaşirkətimiz “AZAL” 
xarici bazarlara çıxmalıdır, baxmalıdır, bəlkə hansısa başqa aviaşirkəti almaq olar. Hansısa başqa ölkələrdə iş 
qurmaq olar, yəni, bu da dövlət dəstəyi hesabına mümkün olacaqdır. “Azərenerji”, - düzdür, indi daxildəki 
layihələrlə məşğuldur və bu da təbiidir. Amma vaxt gələcək daxildə bu layihələr başa çatacaq və onunla paralel 
olaraq xarici bazarlara çıxmalıdır. Bizim Dövlət Neft Şirkəti bəzi ölkələrdə qaz şəbəkəsini artıq idarəçiliyə 
götürmüşdür. “Azərenerji” şirkəti də bu istiqamətdə addımlar ata bilər. Xəzər Gəmiçiliyi xarici fəaliyyətini 
genişləndirməlidir, ölkə daxilində dövlət tərəfindən verilən vəsait hesabına bərələr, tankerlər, gəmilər alınır. 
Biz eyni sistemi xaricdə də yarada bilərik. Bu barədə də düşünmək lazımdır.

Eyni zamanda, biz özəl şirkətlərə də kömək göstərməliyik ki, xarici bazarlara çıxsınlar. Yenə də Xarici İşlər 
Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi birgə işləsinlər və mənə konkret təklif versinlər. Mən birinci dəfə deyil ki, 
bu barədə danışıram. Ancaq hələ ki, mən belə real nəticə görmürəm. Mənə konkret təkliflər verilsin. Bizim 
başqa ölkələrlə hökumətlərarası komissiyalarımız vardır. O komissiyalarda bu məsələ müzakirə edilməlidir. 
Azərbaycan şirkətləri üçün tərəfdaş olduğumuz ölkələrdə xüsusi güzəştli şərait yaradılmalıdır. Biz hesab edirik 
ki, bu, ədalətli olar. Beləliklə, biz özəl şirkətləri də xarici bazarlara çıxarmalıyıq. Bizim banklar xarici bazarlara 
çıxmalıdır, çıxır, daha da sürətlə çıxmalıdır. Bir yox, iki yox, beş, on bankımız niyə başqa ölkələrdə işləməsin?! 
Niyə orada böyük mövqelərə nail olmasın?! Dövlət öz tərəfindən dəstək verəcəkdir. Lazım olsa siyasi dəstək 
də, başqa dəstək də veriləcəkdir.

Biz Azərbaycanda böyük nəqliyyat və logistika mərkəzi yaradırıq. Beş beynəlxalq aeroportumuz, ən müasir 
təyyarə parkımız vardır. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu tikilir, yeni aerovağzal binası nadir memarlıq 
abidəsi olacaqdır. Yeni zolaqlar, Ələtdə Beynəlxalq Dəniz Ticarət limanı tikilir. Bu, Xəzərdə ən böyük liman 
olacaqdır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Azərbaycan dövlətinin təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə reallaşan 
layihədir, tikilməkdədir, ümid edirəm ki, gələn il istifadəyə veriləcəkdir. Beləliklə, Azərbaycan bu bölgədə icra 
edilən layihələr hesabına dünya miqyasında logistika və nəqliyyat mərkəzinə çevriləcəkdir. Bizim istəyimiz 
bundan ibarətdir, buna nail olacağıq və oluruq.

Bizim coğrafi vəziyyətimiz əlverişlidir. Ancaq coğrafi vəziyyət infrastruktur olmadan heç nəyi dəyişmir. 
Bizim bu sahədəki siyasətimiz çox düzgündür. Avtomobil yolları, dəmir yolları, hava nəqliyyatı, dəniz 
nəqliyyatı. Azərbaycan dövləti hər il bərələrin, tankerlərin, təyyarələrin alınmasına, dəmir yolu layihəsinin 
icrasına və sairə büdcədən nə qədər vəsait ayırır.

Bütövlükdə gələcək haqqında söhbət aparanda mən artıq bir neçə dəfə bu fikri səsləndirmişəm və bir daha 
demək istəyirəm ki, əlbəttə, ikinci Dövlət proqramı uğurla icra ediləcəkdir. Heç bir şübhəm yoxdur ki, 2013- 
cü ilə qədər bütün məsələlər öz həllini artıqlaması ilə tapacaqdır. Bu barədə heç kimin şübhəsi olmamalıdır və 
yoxdur. Biz strategiyamızı müəyyən etmişik və növbəti onillik üçün strateji inkişaf planımızı hazırlamalıyıq - 
2013-2023-cü illəri əhatə edən strateji inkişaf planı.

Müvafiq göstərişlər verilmişdir. İndi mən artıq detallara toxunmaq istəmirəm, bir daha hədəfi müəyyən 
etmək istəyirəm. Hədəf ondan ibarətdir kİ, növbəti 10 ildə - 2013-2023-cü illərdə Azərbaycan əhalisi yüksək 
gəlirli ölkəyə çevrilməlidir. Növbəti 10 il ərzində qarşıya hədəf qoymalıyıq ki, ümumi daxili məhsul 2 dəfə 
artsın. Bu çox böyük, çətin hədəfdir. Nəzərə alsaq ki, ümumi daxili məhsulumuz artıq 3 dəfə artmışdır, indi 3 
dəfə artmış iqtisadiyyatı daha 2 dəfə artırmalıyıq. Yaxşı başa düşürük ki, artıq neft və qazın hesabına bunu 
artırmaq mümkün olmayacaqdır. Çünki biz neft hasilatının yüksək həddinə çatmışıq, ondan çox artırmaq da 
lazım deyildir. Mən hesab edirəm ki, hasilatı bu səviyyədə saxlamalıyıq ki, daha da uzun müddət ərzində 
insanlarımız bundan istifadə etsinlər. Ancaq biz buna qeyri-neft sektorunun hesabına nail ola bilərik. 2013- 
2023-cü illərdə dövlət və özəl qurumların birgə fəaliyyəti yeni mərhələyə qədəm qoyacaqdır. Yəni, dövlət və 
özəl qurumların birgə fəaliyyət planı işlənməlidir.

Əlbəttə, biz Dövlət inkişaf Proqramımızı qəbul edəcəyik. 2014-2018-ci illəri əhatə edən beşillik proqram 
qəbul ediləcəkdir. Amma eyni zamanda, dövlət və özəl qurumların birgə fəaliyyəti üzrə strateji istiqamətləri 
yenidən işlənməlidir. Nəzərə almalıyıq ki, özəl sektorumuz artıq 10 il əvvəlki özəl sektor deyildir. Özəl sekto
rumuz artıq dayanıqlı, güclü özəl sektordur və görüləcək tədbirlər nəticəsində daha da güclənəcəkdir. Dediyim
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vəzifələr icra olunarsa, - onlar olunmalıdır, - özəl sektor daha da güclü olacaqdır. Beləliklə, ümumi daxili 
məhsulu iki dəfə artırmalıyıq və Azərbaycanı daha da güclü ölkəyə çevirməliyik.

Bizim siyasi çəkimiz, iqtisadi gücümüz artır. Bunu bizi istəyənlər də görür, istəməyənlər də. Bizim 
uğurlarımıza sevinənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Amma istəməyən qüvvələr də, bədxahlar da vardır. Onları 
da bir neçə qrupa bölmək olar. Birinci növbədə bizim əsas düşmənlərimiz dünya erməniliyi və onların təsiri 
altında olan riyakar, korrupsioner, rüşvətxor siyasətçilərdir. O siyasətçilər ki, həqiqəti görmək istəmir və müxtəlif 
yerlərdə Azərbaycanı ləkələməklə məşğuldurlar. Bəzi parlamentlərin erməni lobbisinin pulu ilə dolanan üzvləri, 
bəzi siyasi xadimlər və sair. Onların hamısını biz yaxşı bilirik. Onların heç adlarını çəkmək lazım deyildir. Bir 
qrup onlardır. Digər qrup, ümumiyyətlə, Azərbaycanın müstəqil siyasətini qəbul etməyənlərdir. Yəni, qəbul 
etmirlər ki, Azərbaycan müstəqil siyasət apara bilsin. Biz müstəqil siyasət aparırıq və aparacağıq. Bu siyasət, 
bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət edir. Başqa heç kimin maraqlarına xidmət 
etmir və etməyəcəkdir. Azərbaycan xalqının maraqları hər şeydən üstündür. Bu maraqları təmin etmək üçün 
biz mübarizəmizi aparırıq və apacağıq. Nəticələr və yaxın tarix göstərir ki, biz hətta təkbaşına mübarizədə qalib 
gələ bilirik.

Üçüncü qrup isə sadəcə olaraq bizə paxıllıq edənlərdir. İndi Azərbaycanın reallıqları belədir ki, doğrudan 
da bizim tariximiz inkişaf edir və uğurlar tarixidir. Baxın, biz son müddət ərzində həm siyasi, həm iqtisadi 
sahədə nə qədər böyük nailiyyətlərə çatmışıq. Bir daha demək istəyirəm ki, inkişaf etmiş ölkələrin reytinqləri 
aşağı düşdüyü halda, bəzi inkişaf etmiş ölkələr defolt ərəfəsində olduğu halda, “Standard & Poor's” 
Azərbaycanın kredit reytinqini qaldırır.

Dünyanın iqtisadi sahədə ən mötəbər “beyin mərkəzi” olan Davos Dünya İqtisadi Forumu ölkələrin rəqabət 
qabiliyyətliliyinə görə Azərbaycanı 55-ci yerə layiq görür, bütün MDB məkanında birincidir. Bu, hansısa qon
darma qeyri-hökumət təşkilatı deyil ki, ağzına gələni danışsın. Dünya İqtisadi Forumu dünya şöhrətli beynəlxalq 
təşkilatdır, bu da onların rəyidir.

Azərbaycan gənc müstəqil ölkədir. Müstəqilliyimizin cəmi 20 yaşı vardır. Ancaq biz artıq dünyanın ən birinci 
qurumunun üzvüyük. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüyük. Biz bu haqqı çətin mübarizədə qazanmışıq. Çünki 
yolumuzdan dönməmişik, ədalətli olmuşuq və dünya ictimaiyyətinin böyük rəğbətini qazanmışıq. 155 ölkə 
Azərbaycanın namizədliyini dəstəkləmişdir. İctimai rəy və beynəlxalq ictimaiyyət deyəndə bu hadisəni yada 
salmaq lazımdır. Beynəlxalq ictimaiyyət hansısa təşkilatın üzvləri deyildir. O təşkilatın önəmindən asılı olub- 
olmayaraq, o təşkilat və onun üzvləri beynəlxalq ictimaiyyətin rəyini əks etdirmir. Beynəlxalq ictimaiyyət 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatıdır, orada 200-ə qədər ölkə vardır. Onların 155-i Azərbaycanı dəstəkləmişdir. Bu 
böyük siyasi uğurumuzdur və biz artıq dünyada gedən bütün proseslərə öz təsirimizi göstəririk, öz sözümüzü 
deyirik. Biz bu tarixi gündə, o quruma üzv seçilən gün mən demişəm ki, Təhlükəsizlik Şurasında ədaləti bərpa 
edəcəyik, ədaləti müdafiə edəcəyik və edirik də.

Ondan sonra “Böyük iyirmilik”in xarici işlər nazirlərinin toplantısına Azərbaycanı dəvət edirlər. Bu, nəyi 
göstərir? Onu göstərir ki, ölkəmiz dünya üçün çox əhəmiyyətlidir. “Böyük iyirmilik”ə 20 ölkə daxildir, ona 
görə də “Böyük iyirmilik” adlandırılır. O qrupa daxil olmayan 10 ölkə dəvət edilmişdi, onlardan biri Azərbaycan 
idi. Keçmiş Sovet İttifaqından ancaq Azərbaycan oraya dəvət edildi. Yəni, bizi istəməyənlər buna biganə qala 
bilərmi? Əlbəttə ki, yox.

Ondan sonra biz dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birində yaşayırıq. Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən 
biridir. Tarixən belə olub, indi də biz böyük əmək qoymuşuq, şəhərimizi daha da gözəlləşdirmişik. Üstəgəl 
bizim istedadlı gənclərimizin uğuru, “Eurovision” yarışmasında uğuru bütün Azərbaycan xalqının, dövlətimizin 
uğurudur.

Həm BMT Təhlükəsizlik Şurası, həm “Böyük iyirmilik”ə dəvətimiz, dünyanın mötəbər iqtisadi qurumları 
tərəfindən Azərbaycana yüksək qiymətin verilməsi, “Standard & Poor's”un qiymətləndirməsi, “Eurovision” 
müsabiqəsində qələbə. Yəni, bunlar bizi istəməyənlərin əlbəttə ki, gözünü deşir. Ona görə, biz 
təəccüblənməməliyik ki, haradasa kim nə isə yazdı, kim isə ağzını büzdü. Biz buna fikir verməməliyik, bu, 
təbiidir. Əsas odur ki, uğurlarımız hərtərəflidir və bu uğurlar hər sahədə davam edəcəkdir. Mən buna şübhə 
etmirəm. Azərbaycan daha da güclü olacaq və bizim haqqımızda, ölkə haqqında yazan, o böhtanlı məqalələrin 
müəlliflərinə də ən gözəl cavab bizim reallıqlarımızdır, bizim işimizdir, uğurumuzdur.

Azərbaycan dinamik ölkədir. Azərbaycan güclü ölkədir. Bizim dostlarımızın sayı artır. Amma istəməyənlər 
də var və olacaqdır. Ancaq onların ayağımıza dolaşması bizi seçdiyimiz bu yoldan döndərə bilməz. Bizim yolu
muz ədalət yoludur. Yolumuz haqq yoludur, inkişaf yoludur, tərəqqi yoludur. Biz bu yolla uğurla gedirik və 
gedəcəyik. Sağ olun!
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nm icrasının dördüncü ilinin

yekunlarına həsr olunmuş konfrans

12 fevra l 2013-ci il

Azərbaycan Prezidenti 
Illıam Əliyevin giriş nitqi

Bu gün biz ənənəvi olaraq, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasını müzakirə edəcəyik 
və 2013-cü ildə qarşıda duran vəzifələri təhlil edib növbəti tövsiyələri verəcəyik.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı artıq 9 ildir ki, uğurla icra edilir. Hesab edirəm ki, 
Proqramın qəbul olunması ölkə iqtisadiyyatı, sosial məsələlərin həlli üçün çox əhəmiyyətli idi. Proqramın icrası 
onu göstərir ki, 2004-cü ildə bəyan etdiyimiz niyyətimiz artıq reallığa çevrilir.

2004-cü ilin əvvəlində Proqramın qəbul edilməsinin bir neçə səbəbi var idi. İlk növbədə, bölgələrin inkişafı 
əlbəttə ki, diqqət mərkəzində duran vəzifə idi. Bölgələrin inkişafı üçün infrastruktur layihələrinin icrası 
məsələləri qarşıda dayanmışdı. Eyni zamanda, sahibkarlığın inkişafı, dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi və bütün 
bu məsələlərin bir-biri ilə əlaqəli şəkildə həll edilməsi Proqramın əsas mahiyyətini təşkil edirdi. Yerli istehsalın 
artırılması, idxaldan asılılığın azaldılması, iş yerlərinin yaradılması və beləliklə, yoxsulluğun, işsizliyin aradan 
qaldırılması məsələləri də böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Yəni, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı, əslində, ölkəmizin uğurlu, dayanıqlı inkişafı, iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi üçün ən vacib və 
ən əsas iqtisadi alətə çevrilmişdir.

Yadımdadır ki, biz 2004-cü ildə beşillik Proqramı qəbul edərkən işsizliyin aradan qaldırılması üçün qarşımıza 
müəyyən hədəflər qoymuşduq. Çox şadam ki, birinci beşillik Proqramın icrası nəticəsində iş yerlərinin açılması 
ilə bağlı əvvəldən verilmiş proqnozlar daha da nikbin olmuşdur, 600 mindən çox iş yerləri açılmışdır ki, biz 
2004-cü ildə bəyan etdiyimiz hədəflərə çata bildik. Ancaq bu proses ondan sonrakı dövrdə də davam etmişdir. 
Bildiyiniz kimi, 2009-cu ildə ikinci Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. Bu ilin sonunda bu Proqram başa 
çatacaqdır.

Əminəm ki, bu il qarşıda duran bütün vəzifələr uğurla icra ediləcək və beləliklə, ikinci beşillik Proqramımız 
yerinə yetiriləcəkdir. Onu bu gün deməyə əsas verən bir neçə amil var idi ki, 2004-cü ildə hələ o amillər mövcud 
deyildi. Bu gün iqtisadiyyatımız çox güclü iqtisadiyyatdır. Bizim çox böyük valyuta ehtiyatlarımız vardır. Bizim
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neft-qaz sahəsində irəli sürdüyümüz bütün təşəbbüslər demək olar ki, artıq reallaşır. 2004-cti ildə isə, sadəcə 
olaraq, biz öz niyyətimizi ortaya qoymuşduq və öz iradəmizi səfərbər etmişdik. 2004-cti ildə neft strategiyamızın 
tərkib hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri hələ tikilməmişdi. Hələ biz ölkə iqtisadiyyatına böyük 
həcmdə valyuta axınını təmin etməmişdik. Buna baxmayaraq, 2004-cii ildə hesab edirəm ki, bu cəsarətli və 
düşünülmüş addım iqtisadiyyatımızın hərtərəfli inkişafına təkan vermişdir.

Bu gün isə bu Proqramı uğurla başa çatdırmaq tiçün bizim büttin imkanlarımız vardır. Artıq, yenə də demək 
istəyirəm ki, güclü iqtisadi vəziyyətimiz vardır. Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya miqyasında ən stirətlə inkişaf 
edən iqtisadiyyatdır. Ölkəmiz bu baxımdan bütün mötəbər beynəlxalq qurumlar tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir. Bizim artıq gözəl təcrübəmiz vardır. Hazırda Azərbaycanda müxtəlif layihələrdə iştirak edən 
yerli şirkətlərin sayı böyük dərəcədə artmışdır. Son 9 il ərzində on minlərlə yeni müəssisə yaradılmışdır.

Bizim beynəlxalq əlaqələrimiz daha da genişləndirilmişdir. Əgər biz əvvəlki dövrdə layihələrin icrası üçün 
daha çox xarici maliyyə mənbələrindən asılı idiksə, bu gün artıq belə deyildir, Azərbaycan özü kredit verən 
ölkəyə çevrilibdir. Hətta Azərbaycan dövləti Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına da - bu qurum Dünya 
Bankının tərkib hissəsidir, - kredit ayırmışdır.

Yəni, şübhəsiz, bu illər ərzində ölkəmiz hər cəhətdən uğurla irəliyə getmişdir. Beləliklə, bu il Proqramı 
uğurla başa çatdırmaq üçün mən heç bir əngəl, heç bir problem görmürəm. Sadəcə olaraq, yerli icra orqanları, 
yerli sahibkarlar və mərkəzi icra orqanları həmişə olduğu kimi, əlaqəli şəkildə işləməli və verilən bütün 
tapşırıqları vicdanla, şərəflə yerinə yetirməlidirlər.

Bizim iqtisadi islahatlarımız 1990-cı illərin ortalarında başlamışdır. O dövrdə ulu öndər Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə ölkəmizdə əsaslı, köklü və radikal iqtisadi islahatlar başlamışdır ki, bu da ölkə iqtisadiyyatının 
liberallaşmasına xidmət etmiş və ölkəyə investisiyanın cəlb edilməsinə də kömək göstərmişdir. Şübhəsiz, ulu 
öndər tərəfindən başlanmış və bu gün uğurla icra edilən yeni neft strategiyası da bu sahədə bizə böyük dəstək 
olmuşdur. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrası üçün də əlbəttə ki, neft strategiyamız 
öz rolunu oynamışdır. Bizim maddi imkanlarımız artmış və maliyyə vəziyyətimiz yaxşılaşmışdır.

Ancaq bizim bütün uğurlarımızı neft amilinə bağlamaq əlbəttə, səhv və sadəlövhlük olardı. Baxmayaraq ki, 
bir müddət bundan əvvəl, xüsusilə 2000-ci illərin ortalarında bəzi xarici təhlilçilər və qurumlar uğurlarımızı 
yalnız neft-qaz amili ilə bağlayırdılar. Bəzi hallarda bilməyərəkdən, bəzi hallarda bizim uğurlu işlərimizə kölgə 
salmaq üçün sadəcə olaraq deyirdilər ki, Azərbaycanda neft var, ona görə Azərbaycan inkişaf edir. O vaxt bu 
əsassız fikirlərə biz tutarlı cavablarımızı vermişdik. Bu gün də demək istəyirəm ki, dünyada bizdən qat-qat çox 
neft-qaz hasil və ixrac edən ölkələr vardır. Əgər o ölkələrin bəzilərinin maliyyə durumuna baxsaq görərik ki, 
neft-qaz hələ ölkənin uğurlu inkişafını təmin etmir. Düşünülmüş siyasət, siyasi və iqtisadi islahatlar, xalqla iqti
dar arasında olan birlik, vəhdət, xalq tərəfindən ölkədə aparılan iqtisadi islahatlara dəstəyin verilməsi, liberal
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iqtisadiyyat, eyni zamanda, güclü hakimiyyət, sabitlik - budur, bizim uğurlarımızı şərtləndirən əsas amillər.
Bu gün artıq əvvəlki illərdə səslənən fikirlərə də biz xarici mətbuatda rast gəlmirik ki, Azərbaycanı “neft 

lənəti” gözləyir, Azərbaycanda “holland sindromu” olacaqdır, ölkə birtərəfli şəkildə inkişaf edəcəkdir. Artıq 
bu əsassız fərziyyələr arxada qaldı və keçən ilin iqtisadi göstəriciləri bir daha onu göstərir ki, bizim seçdiyimiz 
yol düzgün yoldur. Çünki keçən il iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektoru təxminən 10 faiz artmışdır. Bu artım 
onu göstərir ki, apardığımız islahatlar öz səmərəsini verir.

Bütövlükdə, əgər 2004-cü ildən bu günə qədər keçən dövrü təhlil etsək, görərik ki, biz bütün işləri ardıcıllıqla
• щ

aparmışıq və aparırıq. Ölkədə gedən proseslər müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Bu fikri təsdiqləyən statistik
rəqəmlər də vardır. Son doqquz il ərzində ölkə iqtisadiyyatı üç dəfədən çox artmışdır. Hesab edirəm ki, bu,

«•

dünya miqyasında analoqu olmayan göstəricidir. Sənaye istehsalı təxminən üç dəfə artmışdır, ölkə 
iqtisadiyyatına təxminən 130 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur və keçən il sərmayə qoyuluşu rekord həddə 
çatmışdır-2 2  milyard dollardan çox. Onlardan 13 milyardı yerli investisiyalar olmuşdur.

Beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanda gedən işləri yüksək qiymətləndirir və kredit reytinqlərinin 
təhlilini aparan aparıcı qurumlar Azərbaycanın kredit reytinqlərini artırmışlar. Baxmayaraq ki, Avropanın bəzi 
ölkələrinin kredit reytinqləri aşağı düşmüşdür. Xüsusilə son bir neçə ilin təcrübəsi çox müsbətdir. Çünki hətta 
dünyanı bürümüş maliyyə və iqtisadi böhran illərində Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etmiş və beləliklə, 
ölkəmizin uğurlu inkişafı təmin edilmişdir.

Biz, eyni zamanda, sosial məsələlərin həlli ilə ciddi məşğuluq. Bizim iqtisadi sahədəki islahatlar, eyni za
manda, güclü sosial siyasətlə də tamamlanır. Əgər yenə də son doqquz ilin statistikasına nəzər salsaq görərik 
ki, 2004-cü ildə Azərbaycanda orta əməkhaqqı təxminən 100 dollar səviyyəsində idi, bu gün 500 dollar 
səviyyəsindədir. Orta pensiya 20 dollar səviyyəsində idi, bu gün 200 dollar səviyyəsindədir. Əlbəttə, bu rəqəmlər 
də bizi qane etmir və mən hesab edirəm ki, orta pensiyanın, orta əməkhaqqının səviyyəsi artmalıdır və artacaqdır. 
Dövlət müəssisələrində çalışanların əməkhaqlan, pensiyaları artırılacaq, eyni zamanda, sahibkarlığın inkişafı 
üçün yaradılan şərait nəticəsində özəl sektorda çalışanlar da öz maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdıracaqlar. Ancaq 
yenə də deyirəm, bu böyük fərq onu göstərir ki, biz sosial məsələlərin həllində də böyük nailiyyətlərə çata 
bilmişik.

Son doqquz il ərzində 2500-ə yaxın məktəb, 500-dən çox tibb müəssisəsi, 35 Olimpiya İdman Kompleksi 
və digər sosialyönümlü obyektlər istifadəyə verilmişdir. İnfrastruktur layihələrinin icrası məsələləri daim diqqət 
mərkəzində olmuşdur. İnfrastruktur layihələri regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının tərkib 
hissəsidir. Çünki biz bölgələrdə infrastruktur layihələrini demək olar ki, sıfırdan başlamalı idik. Bölgələrdə 
çalışan sahibkarlar bunu yaxşı bilir. Elektrik enerjisi, qaz, içməli su ilə bağlı problemlər tədricən aradan qaldırılır. 
İndi biz kənd yollarının tikintisi ilə ciddi məşğuluq. Əlbəttə, biz bütün işləri, yenə də demək istəyirəm ki, 
ardıcıllıqla və prioritetlər çərçivəsində həll etməli idik.

Xüsusilə infrastruktur layihələrinə gəldikdə, ilk növbədə, magistral yolların tikintisi və təmiri aparılmalı 
idi. Ondan sonra kənd yollarının tikintisi aparılır. Yəni, bu proses davam edir və bölgələrdə yaşayış səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılması, iş yerlərinin açılması, infrastruktur, o cümlədən sosial infrastruktur layihələrinin icrası bu 
gün reallıqdır. Bölgələr, şəhərlərimiz gözəlləşir, abadlaşır. Bölgələrdə yaşamaq üçün yeni şərait yaradılır.

Hələ ki, problemlər çoxdur. Biz bu problemləri bilirik və bu problemləri həll edirik. Əlbəttə ki, bu il ikinci 
Dövlət Proqramı başa çatandan sonra yeni proqramlar ortaya qoyulacaqdır. Yəni, dövlət üzərinə düşən bütün 
vəzifələri icra edir. Eyni zamanda, biz sahibkarlığın inkişafı üçün əməli işlər görürük. Çünki hədəflərimizə çat
maq üçün dövlət və özəl sektor partnyoıiuğu xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı çox ciddi addımlar atılmışdır. İlk növbədə, sahibkarlığın inkişafı üçün çox 
güclü siyasi iradə vardır, sahibkarlara yüksək səviyyədə, Prezident səviyyəsində verilən dəstək əlbəttə ki, onları 
ruhlandırır və onların bəzi hallarda rastlaşdığı problemləri də aradan qaldırır. Hələ ki, bu problemlər var -  
biirokratiya, müəyyən əngəllər, onların işlərinə əsassız müdaxilələr. Əlbəttə, Prezident tərəfindən sahibkarlığın 
inkişafına, sahibkarlara verilən dəstək onların da biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına xidmət göstərir. Halbuki, 
bu sahədə hələ görüləsi işlər çoxdur, nöqsanlar da vardır.

Biz sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı çox böyük addımlar atmışıq. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bölgələrdə gedən 
böyük quruculuq işləri, infrastruktur layihələri sahibkarlıq üçün gözəl zəmin yaradır. Əgər şəhərdə işıq yoxdursa, 
yaxud da ki, fasilələrlə verilirsə, yollar, kommunal infrastruktur bərbad vəziyyətdədirsə, orada heç bir düz 
əməlli müəssisə yaradıla bilməz. Ona görə, dövlət tərəfindən qoyulan investisiyalar, o cümlədən sahibkarlığın 
inkişafına xidmət göstərirdi və göstərir. Eyni zamanda, sahibkarlığın inkişafı üçün verilən dövlət maliyyə dəstəyi 
də mühüm rol oynayır. Son illər ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə sahibkarlara güzəştli
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şərtlərlə 1 milyard 200 milyon manat kredit verilmişdir. Bu maliyyə dəstəyi əlbəttə ki, sahibkarlığın inkişafına 
böyük təkan vermişdir. Bu kreditlər vasitəsilə icra edilən layihələr əlbəttə ki, eyni zamanda, sahibkarların öz 
vəsaiti hesabına da icra edilir. Yəni, biz burada da dövlətin və özəl sektorun tərəfdaşlığını görürük. Kreditlər 
məqsədyönlü şəkildə verilir, ilk növbədə, ölkəmizin inkişafına lazım olan sahələrə, ərzaq təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi üçün, - bu məsələ ilə bağlı biz hələ danışacağıq, - biz bir neçə il bundan əvvəl qarşıya məqsəd 
qoymuşuq ki, əsas ərzaq məhsulları ilə özümüzü təmin etməliyik və məqsədə tədricən yaxınlaşırıq.

Əlbəttə, həm bölgələrdə, həm böyük şəhərlərdə sahibkarlığın inkişafı ölkəmizin uğurlu inkişafını təmin 
edəcəkdir. Çünki bizim seçdiyimiz yol bazar iqtisadiyyatı, liberal iqtisadiyyat yoludur. Biznes şəraiti, investisiya 
iqlimi Azərbaycanda yaxşıdır, daha da yaxşı ola bilər. Ancaq hesab edirəm ki, yaxşıdır. Əgər belə olmasaydı, 
biz keçən il xaricdən doqquz milyard dollar sərmayəni qəbul etməzdik. Sahibkarlığın qarşısında duran əngəllər 
də növbəti illərdə aradan qaldırılmalıdır.

Hesab edirəm ki, belə müşavirələrin hər il keçirilməsi çox əlamətdar hadisədir. Bir daha biz bütün işləri 
təhlil edirik, həm bugünkü toplantıda, həm toplantı ərəfəsində. Xüsusilə bu görüşdən sonra veriləcək göstərişlər 
əminəm ki, bölgələrdə işlərin daha da sürətlə getməsinə imkan yaradacaqdır.

Bu məsələlərlə bağlı bütün qurumlar əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərməlidir - yerli icra orqanları, sahibkarlar, 
mərkəzi icra orqanları. Çünki bu, bizim ümumi işimizdir. Dəfələrlə demişdim, bu gün də demək istəyirəm ki, 
mənim üçün özəl şirkətlə dövlət şirkəti arasında heç bir fərq yoxdur. Hər ikisi Azərbaycan şirkətidir, hər ikisi 
Azərbaycanda çalışır, Azərbaycan naminə çalışır. Ona görə özəl şirkətlərə, dövlət şirkətlərinə göstərilən diqqət 
eyni olmalıdır və hesab edirəm ki, biz buna nail oluruq. Əgər sahibkarlığın, özəl sektorun ümumi daxili 
məhsuldakı payına nəzər salsaq görərik ki, artıq 80 faizdən çoxdur. Son rəqəmlərə görə ümumi daxili məhsulda 
özəl sektor 83 faiz təşkil edir. Cəmi 20 il ərzində bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan ölkə üçün hesab edirəm 
ki, bu, böyük göstəricidir.

Bundan sonrakı illərdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin tam şəkildə təmin edilməsi, 
sənaye potensialımızın gücləndirilməsi, ixrac potensialının artırılması, idxaldan asılılığın azaldılması, biznes 
mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər aparılacaqdır və bu günədək aparılmışdır. Ölkəmizin uğurlu 
inkişafı, iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi və gözəl perspektivlər deməyə əsas verir ki, qalan problemlər, 
nöqsanlar, çatışmazlıqlar da aradan qaldırılacaqdır. Buna nail olmaq üçün əlbəttə ki, hər bir vətəndaş - istər 
dövlət məmuru, istər sahibkar ilk növbədə, öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Çünki bizim məqsədimiz ölkəmizi 
inkişaf etdirməkdir, Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir.

Əlbəttə, enerji siyasətində atılan addımlar bizi daha da gücləndirir. Çünki bu sahədə aparılan işlər və irəli 
sürülən təşəbbüslər uzunmüddətli maliyyə mənbələrimizi təmin edəcək və biz bu imkanlardan çox səmərəli 
şəkildə istifadə edirik. Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş yeni layihələr, yeni təşəbbüslər dünya birliyi 
tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan artıq öz üzərinə çox böyük məsuliyyət götürür. Xarici 
tərəfdaşlarla həm Azərbaycanda, həm xaricdə birgə fəaliyyətimiz yeni pilləyə qalxır. Bu gün artıq Azərbaycan 
öz investisiyalarını xarici ölkələrə qoymağa başlayır. Bu, bizim üçün yeni bir prosesdir. Ancaq biz hazırlaşmışıq 
və dünyada Azərbaycan çox etibarlı investor və dost ölkə kimi tanmır. Əlbəttə, beynəlxalq əlaqələrimiz, xüsusilə 
dost ölkələrin sayının artması və yeni biznes layihələri bizim iqtisadi maraqlarımızı da təmin etməlidir. Bu 
barədə də biz danışacağıq.

Mən keçən müşavirədə də demişdim ki, xarici bazarlara çıxmaq üçün yeni imkanlar araşdırılmalıdır. Əlbəttə, 
xarici bazarlara çıxmaq üçün, ilk növbədə, daxildə istehsal olunan məhsullar yüksək meyarlara cavab verməlidir. 
Çox şadam ki, son illər ərzində ən müasir standartlara cavab verən yeni müəssisələr artıq işə salınır və dövlət 
tərəfindən verilən kreditlər təkcə burada maliyyə məsələlərini həll etmir, eyni zamanda, dövlət nəzarəti də təmin 
edilir. Dövlət tərəfindən verilən tövsiyələr öz rolunu oynayır və beləliklə, ixracyönümlü məhsulların istehsalı 
da artmaqdadır. Çünki əgər biz gələcəkdə də kənd təsərrüfatını, aqrar sektoru uğurla inkişaf etdirmək istəyiriksə, 
mütləq bu gün aıtıq böyük ixrac imkanlarımızı təmin etməliyik, yeni bazarlara çıxmalıyıq. Baxmayaraq ki, 
Azərbaycan inkişaf edir və əhali də artır, bizim bazarımız kifayət qədər məhdud bazardır.

Ancaq potensialımız çox böyükdür. Ona görə, əgər xarici bazarlara çıxışımız olmasa, bu zaman müəyyən 
ildən sonra bizim aqrar sektorda aparılan işlər yəqin ki, dondurulmayacaq, ancaq müəyyən səviyyəyə çatandan 
sonra o səviyyədən artıq inkişaf edə bilməz. Ona görə biz indidən bu işlərlə məşğuluq. Mən də və bizim digər 
qurumlar da xarici tərəfdaşlarla görüşlər əsnasında bu məsələləri müzakirə edirik. Xarici ölkələrə investisiya 
qoyuluşu ilk növbədə, bizim investisiya portfelimizi şaxələndirir. Eyni zamanda, biz investorlar kimi bir çox 
ölkələrdə böyük etimad qazanırıq. Bu etimad nəticəsində gələcəkdə bizim o ölkələrə ixrac imkanlarımız da 
artacaqdır.
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Burada əlbəttə ki, özəl qurumlar dövlət qurumları ilə sıx əlaqədə olmalıdırlar. Çünki bəzi hallarda özəl qu
rumlar üçün xarici bazarlara çıxmaq o qədər də asan deyil, bəzi hallarda onlar heç maraqlı da deyillər. Ancaq 
yenə də deyirəm, ölkənin iqtisadi siyasəti vardır. Bu iqtisadi siyasət ilk növbədə, Azərbaycanın hərtərəfli 
inkişafını təmin etməlidir. Daxili resurslardan maksimum səmərəli şəkildə istifadə edilməlidir və biz xarici 
bazarlara daha da geniş şəkildə çıxmalıyıq.

Bu gün biz bu məsələlərlə bağlı danışacağıq.

Azərbaycan Prezidenti 
ilham Əliyevin yekun nitqi

Bu ilin sonuna qədər ikinci Dövlət Proqramının icrası təmin ediləcəkdir. Beləliklə, 10 ili əhatə edən bir 
dövr arxada qalacaqdır. Ancaq artıq bu gün də demək olar ki, həm 2004-cü ildə, həm 2009-cu ildə qəbul edilmiş 
iki Dövlət Proqramının icrası ölkəmizin inkişafı üçün çox böyük rol oynamışdır. Əgər bu proqramlar qəbul 
edilməsəydi, indi bölgələrdə gedən inkişafdan söhbət aparmaq belə yersiz olardı. Məhz, 2004-cü ildə qəbul 
edilmiş bu qərar ölkəmizin hərtərəfli, dayanıqlı və şaxələndirilmiş şəkildə inkişafını təmin etmişdir.

Birinci Proqram artıqlaması ilə icra edilmişdir. Proqramda 2004-cü ildə nəzərdə tutulmayan məsələlər ondan 
sonrakı illərdə əlavə edilmişdir. 2009-cu ildə də qəbul edilmiş Proqrama çoxsaylı əlavələr edilmişdir. Çünki 
həyat yerində durmur, ölkə qarşısına yeni vəzifələr çıxır. Biz bu proqramların icrası əsnasında yeni məsələlərin 
həlli ilə bağlı təşəbbüslər irəli sürmüşük. Bir sözlə, bu Proqram daim yenilənir. Beləliklə, bölgələrdən gələn 
təkliflər, sifarişlər, mənim bölgələrdə olduğum zaman yerli vətəndaşlarla görüşlər zamanı verilən təkliflər, 
əlbəttə ki, bu proqramlara əlavə edilir. Eyni zamanda, 2009-cu ildə ikinci Proqram qəbul olunandan sonra Prezi
dentin ehtiyat fondundan bölgələrin inkişafına böyük həcmdə vəsaitin ayrılması təmin edilmişdir. Xüsusilə in
frastruktur, nəqliyyat, kənd yollarının bərpası və abadlıq işlərinin görülməsi üçün.

Bu gün səslənən fikirlər və ümumiyyətlə, ölkədə gedən müsbət dəyişikliklər deməyə əsas verir ki, bu ilin 
sonuna qədər ikinci Dövlət Proqramının tam icrası təmin ediləcəkdir. Bu Proqram, yenə də demək istəyirəm 
ki, artıqlaması ilə icra ediləcəkdir. Bu ilin sonuna qədər Dövlət İnvestisiya Proqramında və regionların sosial- 
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər öz həllini tapmalıdır.

Hesab edirəm ki, bu il ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcmi keçənildəkindən az olmamalıdır. 
Keçən il 22,1 milyard dollar vəsait qoyulmuşdur. Bu il də hesab edirəm ki, bu qədər vəsait qoyulmalıdır. Çünki 
həm dövlət xətti ilə və özəl sektorun fəaliyyəti nəticəsində hesab edirəm ki, biz bu rəqəmə çatacağıq. Bu da 
şübhəsiz, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının uğurla başa çatdırılmasına xidmət göstərəcəkdir.

İlk növbədə, infrastruktur layihələrinin davam etdirilməsi vacibdir. Bu istiqamətdə görülən işlər müsbət 
qiymətləndirilə bilər və davam etdirilməlidir. Xüsusilə magistral yolların tikintisi və tamamlanması, kənd 
yollarının təmiri və tikintisi məsələləri ön plandadır. Demək olar ki, kənd yollarının tikintisi indi bütün 
bölgələrdə geniş vüsət almışdır. Bölgələrdən gələn əhali tərəfindən verilən təkliflər, edilən xahişlər əsasında 
biz bu layihələri icra edirik. İlk növbədə, biz əhalinin ən çox sıx məskunlaşdığı bölgələrdə, ən çox kəndləri 
birləşdirən yolları bərpa edirik. Qarşıya məqsəd qoyulubdur ki, bütün kənd yollarımız yüksək səviyyədə təmir 
edilsin, beləliklə, bu məsələ də öz həllini tapsın.

Elektrik enerjisinin təchizatı ilə bağlı son illər ərzində görülən işlər nəticəsində, demək olar ki, artıq qıtlıq 
hiss olunmur. Çünki son illərdə 1500 meqavat gücündə yeni elektrik stansiyalarının tikintisi təmin edilmişdir. 
Bu proses davam etdirilir. Bu il Şirvan şəhərində “Cənub” Elektrik Stansiyasının işə düşməsi nəticəsində biz 
təqribən 800 meqavata qədər yeni güclər əldə edəcəyik. “Şimal-2” elektrik stansiyasının tikintisi davam edir. 
Bu da təqribən 400 meqavata yaxındır. Yəni, bu, bizim enerji potensialımızı böyük dərəcədə 
möhkəmləndirəcəkdir. Eyni zamanda, su elektrik stansiyalarının tikintisi davam etdirilir. Keçən il biz kiçik çay
larda bir neçə stansiyanın açılışını qeyd etmişik. Eyni zamanda, böyük layihələrin icrası ilə paralel olaraq su 
elektrik stansiyalarının və bərpa olunan alternativ enerji növlərinin yaradılması prosesi gedir. Mən onların 
arasında bu yaxınlarda Füzuli Su Elektrik Stansiyasının açılışını qeyd edə bilərəm. İyirmi beş meqavat gücündə 
olan stansiya bərpa olunan enerji növüdür.

Bakıda, Balaxanıda məişət tullantıları zavodunun tərkib hissəsi olan elektrik stansiyasının tikintisi artıq başa 
çatmışdır. Biz orada da təqribən 20 meqavata yaxın elektrik enerjisi əldə edəcəyik.

Taxtakörpü su anbarı tikilir və bu il bu nəhəng infrastruktur layihəsi istifadəyə veriləcəkdir. On minlərlə 
hektar torpaq sahələri suvarılacaq və eyni zamanda, bu layihənin tərkib hissəsi olan 25 meqavat gücündə olan 
su elektrik stansiyası da tikiləcəkdir. Yəni, bizdə kifayət qədər enerji gücləri vardır.
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Bildiyiniz kimi, Azərbaycan hazırda qonşu ölkələrə elektrik enerjisi ixrac edir. Ancaq ötürücü xətlərin 
vəziyyəti bizi qane edə bilməz. Bu məsələ ilə bağlı artıq göstərişlər verilmişdir. Bu ilin investisiya proqramında 
da ötürücü xətlərin yeniləşdirilməsi məsələsi nəzərdə tutulur. Biz bu məsələyə daha da ciddi fikir verməliyik 
və bütün ötürücü xətlərin vəziyyətini qısa müddət ərzində yaxşılaşdırmalıyıq. Bölgələrdə və Bakıda buna böyük 
ehtiyac vardır.

Bərpa olunan enerji növlərinin yaradılması ilə bağlı işlər başlamışdır. Ümid edirəm ki, bu istiqamət də çox 
perspektivli olacaqdır. Beləliklə, bizim zəngin qaz, neft yataqlarımız, ehtiyatlarımız var və bundan sonra ən azı 
100 il ərzində Azərbaycanda daxili mənbələrlə, yəni, enerji mənbələri ilə heç bir problem olmayacaqdır. Ancaq 
hesab edirəm ki, bərpa olunan enerji növlərinin yaradılması və bu prosesin genişləndirilməsi də zəruridir. İlk 
növbədə bu, bizə əlavə maliyyə imkanları yaradacaqdır. Digər tərəfdən, bu yeni texnologiyaların, bərpa olunan 
texnologiyaların, “yaşıl energetika”nın yaradılması hesab edirəm ki, dünyada gedən ekoloji problemlərin həllinə 
də bizim töhfəmiz olacaqdır.

İnfrastruktur layihələri arasında qazlaşdırma prosesi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Əminəm ki, əvvəlki dövrdə 
verdiyim tapşırıqlar yerinə yetiriləcək və bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda qazlaşdırma 90 faizə çatacaqdır. 
Bu sahədə böyük investisiya layihələri icra edilir. Bütün bölgələrdə qazlaşdırma prosesi gedir. Biz rayonların 
əksəriyyətində qazlaşdırmanı 100 faizə çatdırmalıyıq və çatdıracağıq. Bəzi dağlıq rayonlarda isə təqribən ondan 
aşağı səviyyədə ola bilər. Ancaq yenə də bütün bölgələrdə, bütün kəndlərdə dayanıqlı enerji növləri ilə bağlı 
öz işimizi görəcəyik. Əhalini dayanıqlı enerji ilə, qazla təmin edəcəyik.

İnfrastruktur layihələri arasında içməli su və kanalizasiya layihələrinin icrası xüsusi yer tutur. Keçən il 
Dövlət İnvestisiya Proqramı çərçivəsində bu məqsədlərə böyük həcmdə vəsait qoyulmuşdur. Bu il də təxminən 
800 milyon manata yaxın, bəlkə ondan da çox vəsait nəzərdə tutulur. Yenə də biz məqsədi maksimum şəkildə 
götürürük ki, bütün yaşayış məntəqələrində - Bakıda, bütün şəhərlərdə və kəndlərdə dayanıqlı, təmiz, Dünya 
Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun içməli su layihələri icra edilsin.

Bu işlər bütün bölgələrdə geniş vüsət almışdır. Bütün dövrlərdə qarşımızda duran bu böyük problem əminəm 
ki, yaxın illərdə öz həllini tapacaqdır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz bu layihələri əhalinin artımını nəzərə 
almaqla elə qururuq ki, ən azı 2035-ci ilə qədər öz səmərəsini təmin etsin. Beləliklə, bu məsələ həll ediləndən 
sonra demək olar ki, bütün bölgələrdə kommunal və infrastruktur layihələri icra olunacaqdır.

İnvestisiya Proqramında böyük yer tutan layihələrdən biri də meliorasiya layihələridir. Bu layihələr bilavasitə
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kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlıdır. Ölkəmizdə iki nəhəng, bəlkə də qeyri-neft sektoruna qoyulan ən böyük 
investisiya tutumlu layihə - Taxtakörpü və Şəmkirçay su anbarları layihələri icra edilir. Bayaq qeyd etdiyim 
kimi, Taxtakörpü su anbarı bu il, Şəmkirçay su anbarı isə yəqin ki, iki ildən sonra istifadəyə verilməlidir. Bu 
iki əvəzolunmaz layihənin icrası nəticəsində 10 minlərlə hektar yeni torpaq sahələri dövriyyəyə buraxılacaqdır. 
Giriş sözümdə dediyim kimi, bu, həm ərzaq təhlükəsizliyimizin təmin edilməsi üçün çox vacibdir, eyni za
manda, əlavə ixrac potensialı da yaradacaqdır. Bu layihələrin icrası nəticəsində dövriyyəyə buraxılacaq on 
minlərlə hektar torpaq sahələrində aqrotexniki tədbirlərin görülməsi üçün biz indidən öz planlarımızı tutmalıyıq. 
Əlavə texnika alınmalıdır. Biz bir neçə ildir ki, “Aqrolizinq” xətti ilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə 
texnikanın alınması ilə məşğuluq və texnika əhaliyə, fermerlərə icarə şərtləri ilə verilir. Yəqin ki, əlavə texnika, 
gübrələr alınmalı və digər tədbirlər görülməlidir ki, fermerlər dövriyyəyə buraxılacaq bu yeni torpaqlardan 
səmərəli şəkildə istifadə etsinlər.

Eyni zamanda, yeni suvarılacaq torpaqları su ilə və digər lazımi avadanlıqlarla təmin etmək üçün kompleks 
tədbirlər planı olmalıdır. Hesab edirəm ki, bu işlər indidən başlanmalıdır. Düzdür, müvafiq göstərişlər 
verilmişdir. Amma hesab edirəm ki, yaxın aylarda mənə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
tərəfindən daha konkret təkliflər verilməlidir. Yeni suvarılacaq torpaqların hüdudları meliorasiya şirkəti ilə 
bərabər müəyyən edilməlidir ki, biz artıq bütün yeni torpaqların becərilməsinə hazır olaq və beləliklə, vaxt 
itirməyək.

iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması prosesi başlamışdır. Bildiyiniz kimi, mən bu tapşırığı bir neçə il bun
dan əvvəl vermişdim. Ancaq keçənildəki müşavirədə öz iradlarımı bildirmişdim ki, baxmayaraq, göstərişlər 
verilib, heç bir iş görülmür. İndi hesab edirəm ki, keçən il ərzində görülən işlər bu prosesə də təkan vermişdir. 
Artıq beş min hektara qədər torpaq sahələri ayrılıb, Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında iri fermer-taxılçılıq 
təsərrüfatlarının yaradılması artıq təmin edilibdir. Biz əlbəttə, o sahələrdən bol məhsul gözləyirik. Hesab edirəm 
ki, orada məhsuldarlıq da yüksək olmalıdır. Bu layihələrin icrası nəticəsində biz taxılla özümüzü təmin etmək 
üçün çox ciddi addım atmış oluruq. Mən özümüzü təminetmə sahəsində gedən işlərə indi toxunacağam. Ancaq 
demək istəyirəm ki, verilən məlumata görə, ən azı 50 böyük fermer-taxılçılıq təsərrüfatları yaradılmalıdır ki, 
biz özümüzü taxılla tam şəkildə təmin edək. Özümüzü təmin etmək niyyətimiz bir neçə səbəbə söykənir. İlk 
növbədə, ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri. Ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri son illərdə artıq gündəliyə çıxan 
məsələlərdir. Daha əvvəl biz ən çox enerji, nəqliyyat təhlükəsizliyi məsələləri ilə məşğul idik və deyə bilərəm 
ki, bu məsələlərin həllində böyük uğurlar əldə etmişik.

Azərbaycan tərəfindən nəqliyyat və enerji sahələrində irəli sürülmüş təşəbbüslər və layihələr nəinki bizim 
maraqlarımızı və bölgə maraqlarını, qitə maraqlarını təmin edir və edəcəkdir. Azərbaycan artıq bu sahələr üzrə 
əvəzolunmaz tərəfdaşa çevrilibdir. Deyə bilərəm ki, Avropa ölkələrinin bəzilərinin enerji balansında Azərbaycan 
neftinin payı 30-40 faizə çatır. Beləliklə, artıq biz neft resurslarımızla bəzi ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təmin 
edirik. Bizim təşəbbüsümüzlə başlanan TANAP layihəsi isə Azərbaycan qazının müxtəlif ölkələrə nəql 
olunmasını təmin edəcəkdir. Beləliklə, Azərbaycan qaz sahəsində də enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həlli 
işində əvəzolunmaz tərəfdaşa çevriləcəkdir. O cümlədən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinin başa 
çatması nəticəsində biz yeni, daimi dəhliz yaradırıq. Bu dəhlizdən istifadə edəcək ölkələrin sayı artacaqdır. 
Artıq aparılan ikitərəfli danışıqlar əsnasında biz bir çox yerlərdən bu layihəyə marağı görürük. Onu da qeyd 
etmək istəyirəm ki, bu layihənin başlanması Azərbaycan dövlətinin iradəsinə söykənir. Əlbəttə, biz bu layihənin 
təşəbbüskarı kimi üzərimizə böyük məsuliyyət götürmüşük. Çox şadam ki, bizimlə bərabər bu layihənin 
icrasında iştirak edən qonşu ölkələr də öz dəyərli səylərini, töhfələrini verirlər.

Ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri isə nisbətən yeni bir anlayışdır. Yəni, bu, anlayış kimi yeni deyilsə də, amma 
problem kimi son illər ərzində yaranmışdır. Bunun bir neçə səbəbi vardır. Mən bu barədə çox danışmaq 
istəmirəm. Bəzi hallarda inhisarçılıq, bəzi hallarda quraqlıq, bəzi hallarda alternativ yanacağın istehsalı üçün 
bitkilərdən istifadə edilməsi və əkin sahələrinin istiqamətinin dəyişdirilməsi. Hər halda biz özümüz də bir neçə 
il bundan əvvəl bu problemlə üzləmişdik. Yəqin, indi hamımızın yadındadır ki, bağlanmış kontraktların icrası 
da, yəni idxalla bağlı icrası da artıq sual altına düşmüşdü. Çünki bəzi istehsalçı ölkələrdə quraqlıq baş vermişdir. 
Onlar taxılla öz daxili tələbatlarını ödəyə bilmirdilər. Biz əlbəttə ki, bu vəziyyətdən də çıxdıq, çıxılmaz vəziyyət 
yoxdur. Ancaq bu, bizim üçün bir siqnal idi. Öziinütəmin məsələlərinə bir daha baxdıqda gördük ki, burada 
inkişaf üçün çox böyük yer vardır.

Əlbəttə, Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır, biz dünya iqtisadiyyatına çoxdan inteqrasiya 
etmişik və bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə sadiqik. Ancaq eyni zamanda, hesab edirəm ki, hər bir ölkədə, 
xüsusilə təbii iqlim şəraiti imkan verdikdə əsas ərzaq məhsulları ilə özünıitəmin məsələləri həll edilməlidir. Biz
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də son illər ərzində bu istiqamətdə böyük işlər görmüşük. Mən bu barədə bir qədər sonra bəzi rəqəmləri 
diqqətinizə çatdıracağam.

Mən kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı əvvəlki müşavirədə də demişdim, bu gün də təkrar etmək istəyirəm. 
Çünki hesab edirəm ki, bu sahədə hələ ki, çox ciddi işlər görülməmişdir.

Rayonlar arasında və rayonlar üzrə ixtisaslaşma aparılmalıdır. Hər bir rayonun öz xüsusiyyətləri, öz təbiəti, 
iqlimi vardır. Bu iqlim şəraiti nəzərə alınmalıdır. Hər rayon üzrə ixtisaslaşma layihələri icra edilməlidir. 
Göstərişlər verilmişdir. Ancaq mən hələ ki, konkret nəticələri görmürəm. Hesab edirəm ki, yaxın zamanda mənə 
hər rayon üzrə konkret təkliflər verilməlidir. Hansı rayonda hansı kənd təsərrüfatı məhsullarını daha da çox is
tehsal etməliyik və bunu etmək üçün hansı əlavə tədbirlər görülməlidir. Çünki biz ümumi göstərişlər veririk. 
Məsələn, hər bir kənd təsərrüfatı məhsulunun Azərbaycanda istehsalı hesabına daxili tələbatı ödəmək, ixrac 
imkanlarını artırmaq üçün ümumi göstərişlər verilir. Amma bunlar bu rayonlar arasında necə bölünür, yəqin 
ki, bu məsələ ilə bağlı daha dəqiq təkliflər verilməlidir.

Hesab edirəm ki, aqrar sahədə yeni texnologiyaların tətbiqi üçün artıq vaxt yetişib. Bildiyiniz kimi, 
ümumiyyətlə, yeni texnologiyaların, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi Azərbaycanda 
geniş vüsət almışdır. Biz bu sahədə bölgədə birinci yerlərdəyik. Ümumiyyətlə, dünya miqyasında reytinq 
siyahılarında qabaqcıl yerlərdəyik. Aqrar sahədə də İKT məsələlərinin həlli hesab edirəm ki, vacibdir. Onların 
arasında fermerlərin elektron qeydiyyat sisteminin yaradılması məsələsi dayanır. Bu layihə bir neçə məqsədi 
güdəcəkdir. Həm subsidiyaların səmərəsini artıracaq və həm də pay torpaqlarının sərhədləri bir daha 
dəqiqləşdiriləcəkdir. Buna da böyük ehtiyac var və ümumiyyətlə, biz müasir texnologiyaları kəndlərə də 
gətirməliyik. Artıq bu sahədə böyük layihə icra edilməyə başlayır. Biz bütün şəhərlərə genişzolaqlı internet 
xətləri çəkəcəyik. Bu, bir neçə milyon manat dəyərində olan layihədir. Əhəmiyyəti nəzərə alınaraq bu layihə 
Dövlət Neft Fondunun xətti ilə və Rabitə və İnformasiya Nazirliyinin nəzarəti altında birbaşa maliyyələşdirilir. 
Yəni, biz genişzolaqlı interneti hər kəndə gətirməliyik və gətirəcəyik. Bu, bizim niyyətimizdir. Paralel olaraq 
kənd təsərrüfatının inkişafında informasiya texnologiyalarından istifadə etməliyik. Elektron hökumət layihəmiz 
vardır. Hesab edirəm ki, kəndlərdə də bu məsələ öz həllini tapmalıdır.

Bayaq qeyd etdiyim kimi, biz keçən il iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması ilə məşğul olmağa başlamışıq 
və artıq nəticələr vardır. Bu təşəbbüs sırf ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinin həllini nəzərdə tutur. Burada xüsusi 
dövlət dəstəyi verilmişdir. Bu da təbiidir, çünki ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri ön planda dayanmalıdır. Ancaq 
biz bilməliyik ki, kənd təsərrüfatı istehsalının mütləq əksəriyyətini təmin edən xırda fermer təsərrüfatlarıdır. 
Əlbəttə, onlar da yaddan çıxmır və çıxmayacaqdır. Son doqquz il ərzində bölgələrdə, xüsusilə kənd təsərrüfatı 
və emal sahələrində aparılan işlər və verilən dəstək məhz xırda fermer təsərrüfatlarına verilən dəstək olmuşdur. 
Yəni, bu sahə daim diqqət mərkəzində olmalıdır.

Bildiyiniz kimi, biz kənd təsərrüfatını stimullaşdırmaq, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək və bölgələrdə 
işsizliyin aradan qaldırılması üçün kompleks tədbirlər görürük. Bildiyiniz kimi, ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən 1990-cı illərin ortalarından kəndlərdə köklü iqtisadi islahatlar başlamışdır. Fermerlər toıpaq vergisi 
istisna olmaqla bütün vergilərdən azad edilmişdir və bu gün də biz bu güzəştləri qüvvədə saxlayırıq. Baxma
yaraq ki, artıq 20 ilə yaxın vaxt keçir və fermerlər də artıq ayağa durdular, böyük imkanlara malikdirlər. 
Azərbaycan da çox böyük inkişaf yolu keçmişdir. Ancaq biz bu güzəştləri qüvvədə saxlayırıq, hesab edirəm 
ki, bu, düzgün siyasətdir.

Hər bir dövlət fermerləri dəstəkləməlidir. Hər bir dövlət subsidiyaları verməlidir. Biz də bunları edirik. Bizim 
verdiyimiz subsidiyalar, həm də kreditlər çoxşaxəlidir. Mən qeyd etdim, 1 milyard 200 milyon manat güzəştli 
şərtlərlə kredit verilmişdir. Onlardan 83 faizi bölgələrin aqrar sektoruna ödənilmişdir. Texnikanın alınması, 
aqrolizinqin yaradılması bizim təşəbbüsümüz olmuşdur. Maldarlığın inkişafı. Dövlət xətti ilə damazlıq mal- 
qara gətirilir. Dünən növbəti Sərəncam imzalanmışdır. Dövlət, hökumət tərəfindən metodik tövsiyələr verilir. 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bu sahədə artıq gözəl təcrübəsi vardır. Fermerlərə hətta metodik qaydada göstərilir 
ki, nə qədər vəsaitlə hansı işləri görmək mümkün olacaqdır. Əlbəttə, subsidiyalar, yəni, maddi təminat. Bu 
subsidiyaları biz veririk. Amma əfsuslar olsun ki, biz bəzi hallarda bu sahədə şəffaflığa nail ola bilmirik. Sub
sidiyalar ya ünvana çatmır, ya kimsə onları mənimsəyir, özünə götürür. Bəzi hallarda fermerə çatacaq 
subsidiyaların bir hissəsi dövlət məmurlarının cibinə gedir. Bəzi hallarda ümumiyyətlə, istehsal olunan məhsulun 
həcmi, torpaq sahələri artırılır ki, subsidiyalar daha çox götürülsün. Bəzi hallarda xaricdən lazım olan 
avadanlıqlar və digər vasitələr yüksək qiymətlə gətirilir. Yəni, bu sahədə biz tam şəffaflığı təmin etməliyik. 
Dövlət öz kəndlisinə öz dəstəyini verir və verəcəkdir. Elə etmək lazımdır ki, bu təminat fermerlərə maksimum 
dərəcədə - 100 faiz çatsın.
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Ona görə hesab edirəm ki, yaxın aylarda subsidiyaların verilməsində birinci növbədə əldə edilmiş təcrübə 
bir daha təhlil edilsin, təkliflər verilsin, müsbət tərəfləri ilə yanaşı, nöqsanlar da aydınlaşdırılsın. Bu işlərdə 
mən xüsusilə fermerlərə müraciət edirəm, onlar öz təkliflərini versinlər Prezident Administrasiyasına, hökumətə, 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə və yerli icra orqanlarına. Təklifləri versinlər ki, biz 
daha dəqiq bilək ki, onları narahat edən məsələlər nədir. Mən bilirəm ki, burada problemlər var, şəffaflıq lazımi 
səviyyədə təmin edilməyibdir. Bu nöqsanlar tezliklə aradan qaldırılmalıdır. Fermerə nə qədər çatmalıdır, o 
qədər də o, bunu almalıdır. Heç kim onun puluna gözünü dikməsin!

Özümüzü təminetmə ilə bağlı bir neçə rəqəmi səsləndirmək istəyirəm. Biz əsas ərzaq məhsulları üzrə 
aşağıdakı səviyyəyə çatmışıq. Ət və ət məhsulları ilə biz keçən il özümüzü 92 faiz səviyyəsində təmin etmişik, 
bu il 95 faiz səviyyəsində təmin edəcəyik. Quş əti - 88 faiz, bu ilin sonuna qədər olacaq 93 faiz. Yumurta 96 
faiz, bu il verilən proqnoza görə 100 faiz olacaqdır. Bitki yağları 70 faiz, qalxacaqdır 75 faizə. Kərə yağı 50 
faiz, bu il olacaq cəmi 52 faiz. Bu, çox aşağı göstəricidir. Bu barədə düşünmək lazımdır. Süd və süd məhsulları 
ilə özümüzü 73 faiz səviyyəsində təmin edirik. Bu ilin sonunadək 78 faiz olacaqdır. Taxıl 65 faiz, olacaqdır 70 
faiz və dediyim kimi, 50 iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması nəticəsində biz 100 faizə çatacağıq. Üzüm 94 
faiz, 96 faiz olacaqdır. Kartof istehsalı təxminən 100 faizdir. Bu səviyyədə də qalacaqdır. Bostan məhsulları 
100 faiz. Artıq bu ildən böyük ixrac imkanları yaranacaqdır, faizin səviyyəsi 104 olacaqdır. Meyvə və giləmeyvə 
- 126 faiz, olacaq 130 faiz. Yəni, böyük ixrac imkanlarımız vardır. Tərəvəz 99 faiz, olacaq 108 faiz. Duz 71 
faiz, olacaqdır 75 faiz. Şəkər və şəkərdən hazırlanan məhsullar. Burada biz bilməliyik ki, cəmi 12 faiz yerli 
xammal ilə təmin olunur. Ancaq idxal edilən digər xammallar ilə təmin olunan şəkər və məhsullar 180 faiz 
olacaqdır.

Bu cədvəl ilk növbədə, bu sahədə görülən işləri göstərir. Çünki misal üçün, əgər biz bəzi pozisiyalaı* üzrə 
2009-cıı illə müqayisə aparsaq görərik ki, quş əti o vaxt 66 faiz idi, bu il olacaq 93 faiz. Ət 84 faiz idi, olacaqdır 
95 faiz. Bu da nəyin hesabına -  Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə verilən kreditlərin hesabına. 
Çünki iki il bundan əvvəl biz görəndə ki, quşçuluq bizdə bir qədər az inkişaf edir, o istiqaməti götürdük və quş 
fabriklərinin yaradılması prosesi geniş vüsət almışdır.

Yəni, bu cədvəl onu göstərir ki, əslində, bəzi pozisiyalar istisna olmaq şərtilə biz ərzaq təhlükəsizliyi 
məsələlərini həll edə bildik. Bu da böyük və tarixi nailiyyətdir. Bundan sonrakı illərdə, harada ki, hələ biz 
özümüzü təmin edə bilmirik, o sahələrə xüsusi diqqət verilməlidir, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bunu bilir. O 
sahələrə verilən kreditlərin həcmi artmalıdır və elə etməliyik ki, yaxın illərdə Azərbaycan özünü əsas ərzaq 
məhsulları ilə 100 faiz təmin etsin və bu, tarixi nailiyyət olacaqdır. Bayaq qeyd etdiyim kimi, biz ixrac 
imkanlarını da araşdırmalıyıq və xarici bazarlara ixrac məhsulları ilə çıxmalıyıq.

Heyvandarlıq, südçüliik, bağçılıq, üzümçülük -  bu sahələrin inkişafı üçün çox böyük imkanlar vardır, eyni 
zamanda, biz məhsuldarlığın artırılmasına da nail olacağıq. Son illər ərzində yaradılan, yaxud da ki, 
yaradılmaqda olan yeni müəssisələr məhz ona hesablanıbdır. Orada yeni texnologiyalar, bütün məsələlər kom
pleks şəkildə həll olunur. Yeni fermer təsərrüfatlarında məhsuldarlıq, məsələn, taxılda 40-50 sentnerə çatmalıdır. ■
indi bizdə orta hesabla hər hektardan 27 sentner məhsul əldə etmişik ki, bu da əvvəlki illərə nisbətən yaxşı 
göstəricidir. Ancaq inkişaf etmiş ölkələrdə hektardan 50, 60, bəzi yerlərdə 70 sentner götürülür. Biz də o 
səviyyəyə çatmalıyıq. Bizdə artıq həm təcrübə, həm imkanlar, həm iradə, həm də vəsait vardır. Onları 
yönəltməliyik ki, məhsuldarlığı biz böyük dərəcədə artıraq. Ona görə yeni əkin sahələrinin dövriyyəyə 
buraxılması prosesi gedəcəkdir. Meliorativ tədbirlər nəticəsində dediyim kimi, 10 minlərlə hektar əkin sahələri 
dövriyyəyə buraxılacaqdır. Amma biz bilməliyik ki, sərhədlərimizin hüdudları vardır. Biz daim əkin sahələrini 
artıra bilmərik. Ona görə, intensiv metod üstünlük təşkil etməlidir və dediyim kimi, ixrac imkanlarını da biz 
artırmalıyıq, yeni bazarlara çıxmalıyıq. Yəqin ki, bu sahədə də, yeni, bazarlara çıxmaq üçün, əlbəttə, ikitərəfli 
xarici əlaqələr öz rolunu oynayır və oynayacaqdır. Eyni zamanda, istehsal olunan məhsulların tədarükü ilə bağlı 
yeni sistem təşkil edilməlidir. Mən hesab edirəm ki, dövlət bu məsələ ilə bağlı yalnız öz dəstəyini verməlidir, 
öz istiqamətini göstərməlidir və tədarüklə məşğul olan qurumlar - özəl şirkətlər olmalıdır. Hesab edirəm ki, lo- 
gistika və tədarük mərkəzlərinin yaradılması növbəti mərhələdə prioritet kimi qəbul edilməlidir, həm 
Azərbaycanda, həm də məhsul ixrac edəcəyimiz ölkələrdə Azərbaycanın investisiyalarının qoyuluşu nəticəsində 
o ölkələrdə logistika və tədarük bazaları tikilməlidir. Artıq müəyyən işlər görülür.

Hesab edirəm ki, bu il bu məsələ ilə bağlı müvafiq ölkələrlə, onların dövlət qurumları ilə ciddi danışıqlar 
aparılmalıdır ki, biz bu işləri də təşkil edək. Çünki məhsulların satışı ilə də bağlı problemlər var və bu problemlər 
öz həllini tapmalıdır. Əvvəlki illərdə istehsal aşağı səviyyədə olduğu üçün problem yox idi. İndi istehsal artır, 
məhsullar bəzi hallarda satılmır. Biz gərək fermerlərə kömək göstərək.
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Kreditlərə gəldikdə, bu il Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə 250 milyon manat kredit veriləcəkdir. 
Bu vəsaitin böyük hissəsi əvvəlcə verilmiş kreditlərin qaytarılması hesabına olacaqdır. Bu da çox gözəl 
göstəricidir. Onu göstərir ki, kreditləri alan sahibkarlar bu məsələyə çox məsuliyyətlə yanaşırlar. Demək olar 
ki, verilmiş bütün kreditlər vaxtında qayıdır. Sahibkarlara dəstək üçün yerli icra orqanlarının daha da ciddi 
fəaliyyəti olmalıdır.

Mən bir daha demək istəyirəm ki, sahibkarlığa dəstək ölkəmizin uğurlu inkişafını təmin edəcəkdir. Mən 
daim sahibkarlarla görüşürəm, həm Bakıda, həm bölgələrdə açdığım müəssisələrin sayı bəlkə də indi yüzlərlə, 
minlərlə ölçülür. Ancaq hər bir yerdə yerli icra orqanlarının rəhbərləri, icra başçıları, vəzifəli şəxslər sahibkarlara 
kömək göstərməlidirlər. Onların fəaliyyətinə dəstək verməlidirlər, onları incitməməlidirlər, onların işinə 
müdaxilə etməməlidirlər, qanunsuz tələblər irəli sürməməlidirlər. Belə hallar vardır. Deyə bilmərəm ki, bu, belə 
geniş vüsət alıbdır, amma var və buna son qoyulmalıdır. Sahibkarlığın inkişafı dövlət siyasətidir və yerli icra 
başçısı yerlərdə dövlət siyasətini aparan şəxsdir və o, dövlət siyasətindən kənarda heç bir iş görə bilməz. Ona 
görə bir daha deyirəm, bütün icra başçıları bilsinlər, sahibkarları incidən cəzalandırılacaqdır. Onlardan qanunsuz 
tələbdə olan şəxslər öz cəzasını alacaqdır. Onlara yalnız kömək göstərmək lazımdır ki, öz işlərini daha da 
səmərəli şəkildə qura bilsinlər.

Sahibkarların sosial məsuliyyəti məsələsi vardır. Keçən il də mən müşavirədə bu barədə danışmışam. Mən 
sahibkarların bu sosial məsuliyyət məsələlərinə olan diqqətini alqışlayıram. Bilirəm ki, bir çox yerlərdə sahibkar
lar öz təşəbbüsü ilə sosial layihələri icra edirlər -  məktəblər, bağçalar tikirlər. Bütün bunlar çox gözəl, 
təqdirəlayiq hallardır. Ancaq bütün bu işlər könüllü şəkildə öz həllini tapmalıdır. İcra başçıları sahibkarları 
məcbur etməməlidirlər. Belə hallar da vardır. Onlara abadlıq işləri gördürürlər, sonra pulunu vermirlər. Hər bir 
rayonun öz büdcəsi vardır. Hər bir rayona miitəmadi qaydada dövlət tərəfindən, Prezidentin ehtiyat fondundan 
vəsait ayrılır və o vəsaitlə iş görmək lazımdır. Sahibkarları bu işlərə cəlb etmək lazım deyildir. Kim istəyir 
kömək etsin. Amma bəzi hallarda onları məcbur edirlər, onlar böyük həcmdə xərc çəkirlər, sonra da pulunu 
vermirlər. Belə olmaz. Əgər kimsə fikirləşir ki, mənə bu məlumatlar çatmır, səhv edir. Bütün məlumatlar çatır 
və buna son qoyulmalıdır.

Sahibkarların sosial məsuliyyəti onların könüllü təşəbbüsüdür. Mən bunu alqışlayıram, amma heç kimi 
məcbur etmək olmaz. Bunu hər kəs bilsin.

Bütövlükdə bölgələrdə işlər müsbət istiqamətdə gedir, yerli icra orqanlarının rəhbərləri, nümayəndələri öz 
vəzifə borcunu yerinə yetirirlər. Bölgələrdə gedən işlər dövlət siyasətinin təzahürüdür. Yerli icra orqanları 
səmərəli, fəal işləyirlər. Əksər hallarda sahibkarlarla yerli orqanlar arasında münasibətlər sağlam zəmində qu
rulur, ancaq dediyim kimi, elə hallar vardır ki, biz bu hallardan çox ciddi narahatlıq keçiririk. Çünki bəzi hallarda 
yerli icra orqanlarının hərəkətləri, addımları dövlət siyasətimizə tamamilə ziddir.

Yerli icra orqanları, icra başçıları öz məsuliyyətlərini dərk etməlidirlər, dövlət siyasətini aparmalıdırlar. 
Dövlət siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır. Hər şeyi biz Azərbaycan vətəndaşı üçün edirik. 
Budur bizim məqsədimiz. Biz xalq üçün çalışırıq, qururuq, yaradırıq, ölkəmizi gücləndiririk. Biz istəyirik ki, 
Azərbaycan qüdrətli dövlətə çevrilsin. Hamımız istəyirik, hər bir normal vətənpərvər adam bunu istəyir ki, 
mövqeyimiz daha da möhkəm olsun, gücümüz də artsın. Nəyə görə?! Ona görə ki, insanlar daha da yaxşı 
yaşasınlar. Budur, əsas məqsəd. Bizim dövlətimiz nə qədər güclü olsa, insanlar da özlərini o qədər rahat hiss 
edəcəklər, təhlükəsizlik şəraitində yaşayacaqlar. Hiss edəcəklər və edirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan 
dövləti var ki, onları heç vaxt darda qoymaz, bütün zamanlarda onlara dəstək olacaqdır.

İnsan amili, insan kapitalı. Mən hələ bunu 2003-cü ildə demişəm, biz neft kapitalını insan kapitalına 
çevirməliyik. Bunu deyəndə təkcə elmə, texnologiyalara, təhsilə qoyulan vəsaitdən söhbət getmir. Söhbət ondan 
gedir ki, Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır, dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar 
edilməlidir, təhdid edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var?! Var! Kim bunu edir?! Dövlət məmurları! 
Kim incidə bilər vətəndaşı?! Dövlət məmuru! Mən yenə də deyirəm, bütövlükdə bölgələrdə icra 
nümayəndələrinin fəaliyyəti müsbətdir, ancaq belə hallar da vardır. Buna yol vermək olmaz. Hər bir dövlət 
məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Hər bir icra başçısını mən vəzifəyə təyin edərkən, onu qəbul edərkən ona 
bir neçə əsas istiqaməti göstərirəm: inkişaf, quruculuq, səmərəli iş, təvazökarlıq və insanlara xidmət! Hər birinə, 
burada oturan bütün icra başçılarına. Hamısını mən təyin etmişəm. Bəzi rayonlarda bir neçə dəfə dəyişmişəm. 
Nəyə görə? Çünki etimadımı doğrultmurlar. Hər birinə demişəm ki, gedin, insanlara arxa durun, gedin, köməklik 
göstərin. Gedin, hörmət edin insanlara. Amma bəzi hallarda mən bunu görmürəm. Görməyəndə də tədbirlər 
görürəm. Bəzi hallarda məmurlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar, onları saymırlar, onları təhqir edirlər, 
qudurğanlıq edirlər. Bütün bu hallar var, bunlar aradan götürülməlidir.
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Hər bir dövlət məmuru öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirməlidir, insanlara qulluq etməlidir və təvazökar 
olmalıdır. Ancaq bəzi hallarda təvazökarlıqdan, ümumiyyətlə, söhbət getmir. Özləri üçün böyük məclislər, 
təmtəraqlı toylar, yubileylər düzəldirlər. Yaraşının bu, dövlət məmuruna?! Mən öz 50 illiyimi Ağcabədidə 
köçkünlərlə keçirmişəm. Bu, mənim təbiətimdir, ikincisi, bununla bir yol göstərirəm. Belə olmaq lazımdır.

Təmtəraqlı toylar, ad günləri, yubileylər, bahalı hədiyyələr. Bunu yığışdırın, bəsdirin! Kim bunu edir, kimi 
mən nəzərdə tuturam bilir. Bu, həm yerli icra orqanlarına, həm də mərkəzi icra orqanlarının rəhbərlərinə aiddir. 
Ona görə, hesab edirəm ki, bu sözlərdən sonra özlərini yığışdıracaqlar, özləri və onların ailə üzvləri, uşaqları.

Bir neçə il bundan əvvəl mən göstəriş vermişdim ki, maşınların hamısının plyonkaları sökülsün və buna 
son qoyulsun. Özüm demişəm ki, mən Prezidentəm, mənim maşınımda plyonka yoxdur. Hansısa üçüncü, 
dördüncü dərəcəli məmurun maşınını plyonka ilə bağlayırlar. Kimdən gizlənirlər?! Ya qorxurlar ki, kimsə onları 
görəcək?! indi camaat onları görsə nə olar? Əriyərlər onlar?! Nə olacaq?!

Mən demişəm, o vaxt tədbirlər görüldü, söküldü. Mənə, bu gün səhər buraya gəlməzdən əvvəl 
maraqlanırdım, daxili işlər naziri deyir ki, təkcə keçən il 24 min plyonka sökülüb. Bu 24 min adamın qulağı 
yoxdur?! Onlar eşitmir ki, mən nə deyirəm?! Yaxud da ki, onların yadından çıxır?! Bu, bəlkə də o qədər də 
böyük məsələ deyildir. Amma bu, bir göstəricidir. Bu, nə ayrı-seçkilikdir cəmiyyətdə?! Sənin vəzifən var, pulun 
var, sən özünü fərqləndirirsən?! Sən get özünü öz işin ilə, öz əməlin ilə, ağlın ilə, ölkəyə verilən töhfə ilə 
fərqləndir, plyonka ilə, bahalı əşyalarla yox! Ona görə mən deyirəm, - bu gün də daxili işlər nazirinə dedim, - 
bir də eşitsəm, bilsəm ki, plyonkalı maşın var, o maşın müsadirə edilməlidir. İndi bilmirəm, burada, 
qanunvericilikdə hansı düzəlişlər etmək lazımdır, onu edərik. Belə olmaz! Harınlayırlar, qudururlar, heç kimi 
saymırlar! Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurğanlıq edirlər, insanları təhqir edirlər, özlərini apara bilmirlər. Kim 
onlara bu statusu verib cəmiyyətdə?! Onların, necə deyərlər, güvəndiyi adamları mən təyin etmişəm vəzifəyə, 
mən də çıxaracağam lazım bildikdə. Əgər bir də bilsəm ki, kiminsə ailə üzvü haradasa xuliqanlıq edir, nadanlıq 
edir, özünü apara bilmir, o adam həbs ediləcək, atası işdən qovulacaqdır. Bunu hamı bilsin! Şəhər küçələrini 
yarış meydanına çevirənlər də bilsinlər! Hamısı həbs ediləcək! Vəssalam! Daxili işlər naziri gündə mənə 
məlumat verəcəkdir. Avtoxuliqan, özünü apara bilməyən, ictimai asayişi pozan, qanunlara əməl etməyən, adət- 
ənənələrimizi yerə vuran hər bir kəs cəzalandırılacaqdır. Onu hamı bilsin!

Mən hesab edirdim ki, bu barədə bir neçə dəfə dediyim sözlər hamıya çatdı. Amma görürəm ki, sonra un
udulur. Bu, son xəbərdarlıqdır. Cəmiyyətdə normal davranış qaydaları var, olmalıdır. Bizi millət kimi saxlayan 
bizim ənənələrimizdir, adətimizdir, davranış qaydalarıdır. İndi bunu pozmaq istəyənlər öz cəzasını alacaqlar.

Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə gücləndirilməlidir. Hesab edirəm ki, biz bu işlərdə istədiyimizə 
nail ola bilməmişik. Baxmayaraq ki, mübarizə gedir və gedəcəkdir. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu mübarizə lazımi 
səviyyədə deyildir. Korrupsiya böyük bəladır. Biz doğrudan da, inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmək istəyiriksə 
koiTupsiyanı aradan götürməliyik. Bunu etmək üçün bir neçə amil lazımdır və onların hamısı Azərbaycanda 
vardır. Güclü siyasi iradə və beynəlxalq təcrübə. Biz bu təcrübəni öyrənirik, cəza tədbirləri, sistem xarakterli 
islahatlar mütləq olmalıdır və olacaqdır. Biz bu məsələyə kompleks şəkildə yanaşırıq, müəyyən işlər görülübdür. 
Ancaq demək istəyirəm ki, bu işlər məni qane etmir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə daha da ciddi olmalıdır, 
bunun daha da ciddi nəticələri olmalıdır. Ancaq bəzi hallarda korrupsiya xəstəliyinə yoluxmuş insanlar həbs 
edildikdə onların onlarla müdafiəçisi meydana çıxır. Müdafiə edirlər, komitələr yaradırlar, müraciətlər edirlər. 
Hər kəs qanun qarşısında cavab verməlidir və qanun qarşısında hər kəs eyni hüquqa malikdir. Ona görə bütün 
orqanlar, hüquq mühafizə orqanları daha da ciddi mübarizə aparmalıdırlar. Eyni zamanda, sistem xarakterli is
lahatlar da daha ciddi şəkildə aparılmalıdır. Onların arasında elektron xidmət, ASAN xidməti, elektron hökumət 
təşəbbüsü, bütün bunlar, eyni zamanda, korrupsiyaya qarşı ciddi bir alət olacaqdır. ASAN xidmət proqramı
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artıq tətbiq edilir, ilin sonuna qədər ən azı Bakı, Bakının bütün rayonları, Gəncə, Sumqayıt şəhərləri tam şəkildə 
əhatə olunacaqdır. Ən azı! Ola bilər, başqa şəhərlər də ilin sonuna qədər bu sistemlə təmin ediləcəkdir. Növbəti 
illərdə ölkəmizin bütün şəhərlərində bu sistem tətbiq edilməlidir. Biz bunun gözəl nəticələrini gömrük.

Bir neçə digər məsələ ilə bağlı fikirlərimi demək istəyirəm. Sənaye istehsalı ilə bağlı biz düzgün istiqamət 
seçmişik. Sənayeləşmə gedir. Keçən ilin göstəriciləri də bunu sübut edir. Qeyri-neft sektomnda sənaye istehsalı 
artmışdır, sənaye parkları tikilir. Yüksək texnologiyalar parkı, - xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu il “informasiya- 
kommunikasiya texnologiyaları ili”dir, - İnformasiya Texnologiyaları Universiteti yaradılacaqdır. Orada 
hazırlanan kadrlar həmin yüksək texnologiyalar parkında işləyəcəklər. Digər sahələrdə də sənaye istehsalı daha 
da sürətlə getməlidir.

İnşaat materialları sahəsində. Biz inşaat materialları ilə özümüzü tam şəkildə təmin etməliyik. Ümid edirəm 
ki, yeni istifadəyə verilmiş sement zavodu və tikilməkdə olan digər sement zavodları bir neçə ildən sonra
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sementlə özümüzü təmin etmək üçün bizə imkan yaradacaqdır. Alüminium istehsalı artıq müasir əsaslarla 
başlamışdır. Qarşıda metallurgiya sənayesinin dirçəldilməsi məsələləri dayanır. Onları da biz həll etməliyik. 
Yəni, bizim bütövlükdə sənaye istehsalının artırılması ilə bağlı düşünülmüş proqramımız vardır. Texnoparklarda 
xüsusi maliyyə və vergi rejimləri tətbiq edilir və dövlət yenə də öz tərəfindən sənayenin inkişafının dərinləşməsi 
üçün töhfəsini verəcəkdir.

Texnoparklar artıq yaradılır. Hesab edirəm ki, aqroparkların yaradılması üçün şərait artıq yetişib. Bu 
məsələlərlə bağlı artıq bir neçə ay bundan əvvəl müvafiq göstərişlər verilib, başqa ölkələrin təcrübəsi də öyrənilə 
bilər, harada ki, bu aqroparklar mövcuddur. Hesab edirəm ki, bu da müasir bir yanaşma və kənd təsərrüfatının 
inkişafı üçün növbəti bir təkan olacaqdır.

Ölkəmizdə demoqrafik vəziyyət müsbətdir. Birinci Proqram qəbul olunandan bu günə qədər əhalimizin.sayı 
1 milyon 86 min nəfər artıbdır. 2003-cü ildə əhalimiz 8 milyon 270 min, 2012-ci ildə 9 milyon 356 min 
olmuşdur. Yəni, bu da çox müsbət göstəricidir. Ölkəmizin ümumi inkişafını göstərir və mən çox şadam ki, 
Azərbaycanda əhali artır, çox istərdim ki, daha da sürətlə artsın. Hər halda, görülən işlər, ölkəmizdə hökm sürən 
sabitlik, əmin-amanlıq, ictimai-siyasi asayiş, iqtisadi inkişaf, bölgələrin inkişafı - bu amillər bu müsbət meylləri 
daha da gücləndirəcəkdir.

Bölgələrdə gedən işlərlə bağlı, eyni zamanda, turizmin inkişafını da qeyd etmək istəyirəm. Nəinki Bakıda, 
bölgələrdə müasir turizm kompleksləri yaradılır. Əlbəttə, bu komplekslər bölgələrdə yeni iş yerlərinin 
açılmasını, yeni infrastrukturun yaradılmasını təmin edəcəkdir. Mən şadam ki, artıq bu istiqamətdə işlər yüksək 
səviyyədə aparılır və bölgələrdə yaradılan yeni turizm obyektləri dünya səviyyəsindədir, yəni, dünya 
səviyyəsindən aşağı deyildir.

İnvestisiya qoyuluşu. Bəlkə də bu, bilavasitə regionların inkişafı ilə bağlı olan məsələ deyildir. Ancaq onu 
da qeyd etmək istəyirəm ki, biz xaricə qoyulan investisiyaların coğrafiyasını genişləndiririk. Biz regiondan 
başlamışıq. Biz ən çox investisiyaları region ölkələrinin iqtisadiyyatına qoyuruq. Ondan sonra investisiyaların 
bir hissəsini artıq Avropa ölkələrinə qoymağa başlamışıq. Hazırda, hesab edirəm ki, investisiya qoyuluşu üçün 
perspektivli olan bölgə Asiya qitəsidir. Asiya ölkələri ilə bütövlükdə bizim münasibətlərimiz çox uğurla, çox 
müsbət inkişaf edir. Bu münasibətlər bütövlükdə qarşılıqlı hörmət, etimad, bir-birinin işinə qarışmamaq, bir- 
birinə dərs oxumamaq prinsipləri əsasında qurulubdur. Ona görə, bu güclü siyasi əlaqələri nəzərə alaraq, biz 
Asiya ölkələri ilə iqtisadi əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməliyik. İlk növbədə, o bölgə investisiya qoyuluşu 
baxımından çox cəlbedicidir və hesab edirəm ki, bizim üçün çox münasibdir. Eyni zamanda, Asiya ölkələrinin 
şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi üçün yeni imkanlar açılır və mən bunu 
alqışlayıram.

Biz bütün ölkələrlə səmərəli, işgüzar münasibətlərə malikik. Bizim yeganə istəyimiz ondan ibarətdir ki, hər
bir ölkə Azərbaycan ilə öz münasibətlərini bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi qursun. Biz bunu istəyirik, bunu tələb
edirik və buna nail oluruq. Biz bütün ölkələrlə onların ölçüsündən asılı olmayaraq bərabərhüquqlu münasibətlər
qururuq. Bundan kənarda heç bir münasibət ola bilməz. Heç bir ölkə qarşısında heç bir öhdəliyimiz yoxdur,
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ola da bilməz, heç kim bizə dərs deyə bilməz. Uzv olduğumuz beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürülmüş 
öhdəlikləri yerinə yetiririk. Üzv olmadığımız beynəlxalq təşkilatların haqqı yoxdur ki, bizə hansısa irad tutsun. 
Bunu hamı bir daha eşitsin, siz və kimə aiddir, onlar da. Yəni, investisiya portfelimizin şaxələndirilməsi işində 
hesab edirəm ki, Asiya, Latın Amerikası istiqamətləri hazırda cəlbedici görünür.

Gələcək planlarımızla bağlı deyim ki, artıq bu ilin sonunda ikinci Dövlət Proqramı başa çatır. Yenə də demək 
istəyirəm, əminəm proqram uğurla başa çatacaqdır. Ancaq biz gələcəyə baxmalıyıq və baxırıq. Hesab edirəm 
ki, artıq üçüncü Dövlət Proqramının hazırlanması ilə bağlı işlər başlamalıdır. Əminəm ki, 2014-cii ildə üçüncü 
Dövlət Proqramı - beşillik proqram qəbul ediləcəkdir. O proqramda edə bilmədiyimiz, yəni, çatdıra 
bilmədiyimiz məsələlər öz əksini tapacaqdır və beləliklə, ölkəmizin uğurlu, dayanıqlı inkişafı təmin ediləcəkdir.

Azərbaycan düzgün yoldadır, bizim xarici siyasətimiz də çox müsbətdir. Biz dünyanın bir nömrəli qurumu 
olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüyük, rəqabət qabiliyyətliliyinə görə dünya miqyasında 46-cı, MDB 
məkanında birinci yerdəyik. Biz böyük, maliyyə imkanlarına malikik. Bizim valyuta ehtiyatlarımız ümumi 
daxili məhsulumuzun 70 faizini təşkil edir. Bu, dünya miqyasında çox yüksək göstəricidir. Yoxsulluq 6 faizə 
düşübdür, işsizlik aradan qaldırılır və biz gələcəyə baxırıq. Bir neçə gün bundan əvvəl birinci Azərbaycan 
telekommunikasiya peykinin kosmosa buraxılması tarixi hadisədir və Azərbaycanın ümumi inkişafını göstərir. 
Əminəm ki, bu inkişaf bundan sonra da uğurlu və dayanıqlı olacaqdır. Bu inkişafı təmin etmək üçün bütün qu
rumlar, vəzifəli şəxslər öz məsuliyyətini dərk etməli və ölkənin inkişafı üçün daha da səmərəli işləməlidirlər.

Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfrans

5 fevral 2014-cii il

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin giriş nitqi

Bu gün biz Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarının icrasını 
müzakirə edəcəyik. Bildiyiniz kimi, ikinci Dövlət Proqramı bir ay bundan əvvəl başa çatdı. Beləliklə, bu 
proqramların müzakirəsinə ehtiyac vardır. Əslində, biz hər il bu proqramların icrasını müzakirə edirik. Hər il 
təhlil edirik və görüləcək işlər haqqında göstərişlər verilir.



2004-cü ildə birinci proqramın qəbul edilməsi Azərbaycan regionlarının inkişafında xüsusi rol oynamışdır. 
Mən birinci proqramın qəbul edilməsi haqqında hələ 2003-cii ildə prezident seçkiləri ərəfəsində fikirlərimi 
bildirmişdim. Demişdim ki, əgər mənə etimad göstərilərsə, ilk növbədə Azərbaycanın regionlarının inkişafı ilə 
məşğul olacağam, xüsusi proqram qəbul ediləcəkdir.

Belə də oldu, proqram qəbul edildi. Birinci beşillik proqram demək olar ki, regionlarda böyük dönüş yarada 
bilmişdir. Ondan sonra ikinci proqram qəbul edildi. 2009-2013-cü illəri əhatə edən proqram başa çatdı. Deyə 
bilərəm ki, regionların inkişafında, ümumiyyətlə, Azərbaycanın iqtisadi potensialının gücləndirilməsində bu 
proqramların çox böyük rolu olmuşdur.

Azərbaycanda aparılan islahatlar, düşünülmüş siyasət ölkəmizin hərtərəfli inkişafına təkan verdi. Bu gün 
Azərbaycan gələcəyə çox böyük ümidlərlə, nikbinliklə baxır. Bunun əsas səbəbi iqtisadi müstəqillikdir, iqtisadi 
gücümüzdür və siyasi iradədir.

Son on il ərzində Azərbaycan dünyada ən sürətli templərlə inkişaf etmişdir, iqtisadiyyat 3,4 dəfə artmışdır. 
Heç bir başqa ölkədə son on il ərzində iqtisadiyyat bu qədər artmamışdır. Bunun başlıca səbəbi aparılan isla
hatlar, ölkəmizdə hökm sürən sabitlik, ictimai asayişdir. Əlbəttə ki, sabitlik və düşünülmüş siyasət iqtisadi
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Yəni, onları çox aşağı səviyyədə cəlb etmişik ki, ölkə borclanmasın. Bu gün inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstərici 
100 faizdən də çoxdur. Ancaq Azərbaycanda 8 faizdir. Misal üçün, xarici dövlət borcunun 50 faizi ümumi daxili 
məhsula nisbətdə məqbul hesab edilir. Biz hazırda 30 milyard dollar kredit resurslarını alsaq, yenə də bu 
göstərici ən yüksək səviyyədə olacaqdır. Yəni, bu, Azərbaycanın iqtisadi potensialını əyani şəkildə göstərən 
amildir. Gələcək illərdə xarici borcun aşağı səviyyədə saxlanması hesab edirəm ki, düzgün siyasət olacaqdır.

Son on il ərzində ölkəmizə 160 milyard dollar investisiya cəlb edilmişdir. Son illərdə sərmayənin həcmi 
daha da artır. Keçən il rekord səviyyəyə çatmışdır, Azərbaycan iqtisadiyyatına 28 milyard dollar sərmayə 
qoyulmuşdur. Daxili sərmayələr artıq xarici sərmayələri üstələyir. Bu da çox müsbət haldır. Düzdür, daxili 
sərmayələrin tərkibində dövlət investisiya xərcləri hələ ki, üstünlük təşkil edir. Bu da təbiidir. Çünki infrastruktur 
layihələri və ölkə iqtisadiyyatı üçün lazım olan digər proqramlar icra edilir. Ancaq özəl sektor da Azərbaycana 
investisiya qoyuluşunu artırır. Bu da ilk növbədə, ölkəmizdə hökm sürən sabitliyin hesabınadır və özəl sektorun 
Azərbaycanın gələcəyinə inamının təzahürüdür. Ona görə əminəm ki, gələcək illərdə investisiyanın həcmi,
qoyulan sərmayə azalmayacaqdır. Çünki görüləsi işlər çoxdur.

•  •

Ümumiyyətlə, 160 milyard dollar həcmində qoyulan sərmayə Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük təkan 
vermişdir. Bu müsbət meyllər güclənir. Gələcəkdə həm dövlət, həm özəl, həm xarici və daxili sərmayələrin 
qoyuluşu gözlənilir.

Azərbaycan, baxmayaraq ki, əsas neft kontraktları artıq imzalandı və icra edilir, yenə də xarici iş adamları 
üçün cəlbedici ölkə kimi çox maraqlıdır. Bu gün daha çox qeyri-neft sektorunun inkişafına vəsait qoyulur. 
Əlbəttə ki, biz bunu alqışlayırıq. Ölkəmizdə yaradılan investisiya iqlimi çox müsbətdir. Adambaşına düşən 
birbaşa xarici sərmayələrin qoyuluşuna görə Azərbaycan MDB məkanında ön sıralardadır.

Biz son on il ərzində, eyni zamanda, sahibkarlığın inkişafına çox böyük diqqət göstərmişik. Xüsusilə 
sahibkarların ölkə iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşunu təmin etmək üçün dövlət tərəfindən konkret proqramlar 
icra olunmuşdur, maliyyə resursları cəlb edilmişdir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu hesabına bir milyard 200 
milyon manat investisiya qoyulmuşdur. Sahibkarlara güzəştli şərtlərlə kreditlər verilmişdir. Sahibkarlığın 
inkişafı üçün xüsusi tövsiyə planları da tərtib edilmişdir. Ölkə iqtisadiyyatında ən çox lazım olan sahələri inkişaf 
etdirmək üçün artıq Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə kreditlər ayrılır.

Beləliklə, biz son illər ərzində əsas ərzaq məhsullarımızla özümüzü daha da böyük səviyyədə təmin edirik. 
Mən bir neçə il bundan əvvəl qarşıya vəzifə qoymuşdum ki, biz özümüzü 100 faiz təmin edək. Hələ ki, buna 
çatmamışıq. Bu barədə danışacağıq. Ancaq sahibkarların fəaliyyəti hesabına və düşünülmüş dövlət siyasəti 
sayəsində bu istiqamətdə də çox ciddi addımlar atılmışdır.

Mən sahibkarlarla mütəmadi qaydada görüşürəm. Son on il ərzində bölgələrdə 1200-dən çox obyektin 
açılışında şəxsən iştirak etmişəm. Sahibkarlara öz dəstəyimi həmişə göstərmişəm, göstərəcəyəm. Bu dəstək 
həm siyasi, eyni zamanda, maddi dəstəkdir. Yəni, dövlət tərəfindən güzəştli şərtlərlə ayrılan kreditlər 
sahibkarlığın inkişafına böyük təkan vermişdir və verir.

Son on ildə infrastruktur layihələrinin icrası prioritet məsələ idi. Çünki biz yaxşı başa düşürdük ki, bu 
layihələr icra edilməsə, ölkəmizin inkişafı mümkün olmayacaqdır. Xüsusilə, ölkəmizin enerji potensialının 
yaradılması istiqamətində 2004-cii ildən başlayaraq çox ciddi addımlar atılmışdır. Azərbaycanda 10 il ərzində 
17 elektrik stansiyası tikilmişdir. Onların ümumi generasiya gücü 2300 meqavatdır. Müqayisə üçün deyə bilərəm 
ki, bizim ümumi generasiya gücümüz 6300 meqavatdır. Onların 2300-ii son on il ərzində yaradılmışdır. Əgər 
bu elektrik stansiyaları tikilməsə idi, bu gün ölkəmizin təxminən 30 faizi işıqsız qalardı və heç bir sənaye 
inkişafından söhbət gedə bilməzdi. Çünki Azərbaycanda sənayenin inkişafı əlbəttə ki, infrastruktur layihələri 
ilə təmin edilməlidir. Ona görə biz, ilk növbədə, elektrik stansiyalarının yaradılması ilə məşğul olduq. Deyə 
bilərəm ki, bu gün enerji təhlükəsizliyimizi artıqlaması ilə tam təmin etmişik. Hazırda bizim təxminən 600- 
700 meqavat həcmində ixrac potensialımız vardır.

Ancaq Azərbaycan dinamik şəkildə inkişaf edir. Əhali artır, iqtisadiyyat inkişaf edir. Bizim gələcək sənaye 
inkişafımızla bağlı böyük planlarımız vardır. Azərbaycan yüksək texnologiyaları ilə özünü göstərəcəkdir. 
Azərbaycan müasir industrial ölkəyə çevriləcəkdir. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə yeni müəssisə yaranacaqdır. 
Ona görə enerji potensialımız tələbatımızı daim qabaqlamalıdır. Ona görə gələcəkdə elektrik stansiyalarının 
tikintisi nəzərdə tutulmalıdır, o cümlədən biz bərpa olunan enerji növlərinə də əlbəttə ki, diqqət yetirəcəyik. 
Son illərdə bu istiqamətdə də ciddi addımlar atılmışdır.

Son on il ərzində qazlaşdırma ilə bağlı böyük işlər görüldü. Bu, həm sosial, eyni zamanda, iqtisadi məsələdir. 
Çünki qaz olmayan yerlərdə insanlar daha çox elektrik enerjisindən istifadə edirlər. Bu, həm onlar üçün iqtisadi 
cəhətdən çox səmərəsizdir, eyni zamanda, elektrik enerjisinə tələbat artır. Belə olan halda əlbəttə ki, qazlaşdırma
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layihələrinə üstünlük verildi. Hazırda ölkəmizin bütün şəhərləri, kəndlərin əksəriyyəti qazlaşdırılıb və 
ümumilikdə Azərbaycanda təqribən 90 faizə yaxın qazlaşdırma təmin edilibdir. Ancaq əlbəttə, bəzi kəndlərə 
hələ ki, qaz xətləri çəkilməyib. Bu, proqramda vardır. Növbəti beş il ərzində qazlaşdırmanın səviyyəsi 95-96 
faizə çatdırılmalıdır.

Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün yol infrastrukturu da böyük rol oynayır. Yolların tikintisi məsələləri daim 
diqqət mərkəzində olmuşdur, ilk növbədə, magistral yollardan, ondan sonra şəhərlərarası, daha sonra 
kəndlərarası, kənddaxili yollardan başladıq. Bu gün bu proses geniş vüsət almışdır. Hər bir rayonda yol layihələri 
icra edilir. Burada əyləşən bütün rayonların icra başçıları bu işlərə fəal şəkildə cəlb edilmişlər. Mən hər bir 
rayonda olarkən onlardan daha yeni təkliflər alıram. Həm dövlət büdcəsindən, həm Prezidentin ehtiyat fon
dundan kənd yollarının tikintisinə böyük vəsait ayrılır, ayrılacaqdır. Növbəti beş il ərzində bizim bütün 
kəndlərimizdə asfalt yollar, yaxşı yollar olmalıdır və olacaqdır.

Sosial infrastrukturun yaradılması ilə bağlı son on il ərzində böyük işlər görülmüşdür. Su layihələri icra 
edilir. Mən su layihələrini sosial infrastruktur layihələrinə aid edirəm. Çünki bu, ilk növbədə sosialyönümlü 
tədbirlərdir. Bu gün ölkəmizin hər bir şəhərində içməli su, kanalizasiya layihələri icra edilir. Bir neçə şəhərdə
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artıq bu layihələr başa çatıb. Mən açılışlarda iştirak etmişəm. Artıq insanlara 24 saat ərzində fasiləsiz olaraq 
Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartları səviyyəsində keyfiyyətli su verilir. Növbəti beş il ərzində bütün 
şəhərlərdə və əksər kəndlərdə yeni su xətləri çəkiləcək, kanalizasiya sistemi qurulacaqdır. Beləliklə, bütün 
dövrlərdə Azərbaycan xalqına böyük əziyyət verən su qıtlığı problemi aradan götürüləcəkdir.

Digər sosial infrastruktur layihələri icra edilmişdir, 2700 məktəb tikilmişdir. 500-dən çox tibb müəssisəsi 
tikilmiş və təmir edilmişdir. 41 Olimpiya İdman Kompleksi yaradılmışdır, 8-i hələ tikilir və yenə də tikiləcəkdir. 
Bizim mədəniyyət ocaqları bərpa edilib.

Yəni, regional Dövlət proqramlarının əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bütün sahələr orada əhatə edilir. 
2009-cu ildə qəbul olunmuş proqram mətbuatda da dərc edilib. Hər bir vətəndaş oxuya bilər, onun rayonunda, 
kəndində hansı işlər görüləcəkdir. Bu iki proqramın formalaşmasında Azərbaycan vətəndaşları fəal iştirak 
etmişlər. Çünki bu proqramlar yerlərdən gələn təkliflər hesabına yarandı. Yerlərdə yaşayan insanlar daha yaxşı 
bilirlər ki, orada hansı işlər görülməlidir, ilk növbədə hansı problemlər öz həllini tapmalıdır. Beləliklə, yerlərdən 
gələn təkliflər və arzular ümumiləşdirilib, proqram halına salınıb, maliyyə resursları təşkil edilib. Hər il dövlət 
büdcəsi qəbul edilərkən proqramın icrası, investisiya qoyuluşu nəzərdə tutulur. Beləliklə, bu proqramlar konkret 
xarakter daşıyır.
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Ümumiyyətlə, bizim bütün işlərimiz konkret xarakter daşıyır. Verdiyimiz bütün vədlər yerinə yetirilir. Biz 
populizmdən uzağıq. Qeyri-real vədləri heç vaxt vermirik. Ancaq nəyi deyiriksə ona da əməl edirik. İki 
proqramın icrası bunu bir daha təsdiq edir.

Bu illər ərzində Azərbaycan böyük uğurlara imza atmışdır. Şəhərlərimiz abadlaşdı. Hər bir şəhərdə, hər bir 
rayonda abadlıq işləri görülür, ictimai yerlər salınır, parklar, xiyabanlar, mədəniyyət ocaqları, küçələr, binalar 
abadlaşır. Əlbəttə ki, Bakı hər bir şəhər üçün nümunədir. Bakı bu gün artıq dünya miqyasında ən gözəl 
şəhərlərdən biridir, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Əlbəttə, təbiidir ki, digər şəhərlər də Bakıya 
oxşamaq istəyir. Ancaq hər bir şəhərin öz xüsusiyyəti, tarixi, özəlliyi vardır. Əsas odur ki, insanlar üçün hər bir 
yerdə, hər bir şəhərdə, hər bir kənddə yaşamaq, işləmək, istirahət etmək üçün normal, yaxşı şərait yaradılsın.

Bu gün Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir, Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik şəraitində yaşayır. Biz bu 
təhlükəsizliyi, ictimai asayişi, iqtisadi inkişafı təmin edirik. Azərbaycan dünya miqyasında öz sözünü deyən 
ölkələrdəndir. Bizim hər bir məsələ ilə bağlı öz fikirlərimiz, mövqeyimiz vardır. Beynəlxalq müstəvidə müstəqil 
siyasət apannaq üçün ilk növbədə, daxildə bütün işlər lazımi səviyyədə təşkil edilməlidir. Əlbəttə ki, bizim 
iqtisadi gücümüz, iqtisadi müstəqilliyimiz siyasi müstəqilliyimizi böyük dərəcədə gücləndirmişdir.

Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri həll edilir. Nəqliyyat təhlükəsizliyi həll olunur. Bu gün biz 
dünya üçün, nəinki qitə üçün, dünya üçün nəqliyyat mərkəzinə çevrilirik. Əlbəttə ki, infrastruktur layihələri 
bizim coğrafi vəziyyətimizi daha da yaxşılaşdırır. Çünki infrastruktur, logistika, nəqliyyat infrastrukturu ol
madan heç bir coğrafi vəziyyət heç bir məna daşımır. Necə ki, təbii resurslar. Dənizin altında, dərinlikdə yerləşən 
təbii resurslar çıxarılmasa, heç bir dəyəri yoxdur. Ancaq o dəyər təbii resurslar çıxarılanda yaranır. Ona görə, 
enerji, nəqliyyat, ərzaq təhlükəsizliyi bizim əsas diqqət yetirdiyimiz sahələrdir və hər istiqamət üzrə gözəl 
nəticələr vardır.

Bu gün Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi baxımından qitə üçün əvəzolunmaz tərəfdaşa çevrilibdir. Keçən 
ilin dekabr ayında XXI əsrin kontraktı imzalanmışdır. “Əsrin kontraktı”, yəni XX əsrin kontraktı uğurla icra 
edilir, XXI əsrin kontraktı imzalanmışdır. Bu salonda böyük tədbir keçirilmişdir. Müxtəlif ölkələrdən dövlət, 
hökumət başçılarının iştirakı ilə tədbir keçirilmişdir. Azərbaycan əsas iqtisadi yükü və əsas məsuliyyəti öz 
üzərinə götürüb. Biz bu məsuliyyətə hazırıq. Bu məsuliyyəti dərk edirik və biz liderlik göstərərək bu layihələri, 
böyük layihələri icra edə bilərik.

Hazırda bizim liderliyimizlə icra ediləcək nəhəng enerji layihələri Avropanın ən böyük enerji və infrastruktur 
layihələridir. Artıq bu sözlər özlüyündə bir göstəricidir. Liderlik yenə də Azərbaycanın əlindədir. Biz inamla 
irəliləyirik. Qarşıda duran bütün vəzifələri icra edirik. Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün çalışırıq. İki proqramın 
icrası nəticəsində bölgələrdə yaşanan bu inkişaf və tərəqqi əlbəttə ki, bizi daha da gücləndirir.

Bu gün biz görülən işlərlə bağlı məruzələri dinləyəcəyik. Burada daha da konkret fikirlər, faktlar 
səslənəcəkdir. Üçüncü Dövlət Proqramının qəbul edilməsi ilə bağlı işlər artıq görülür. Artıq bir neçə aydır ki, 
üçüncü Dövlət Proqramı hazırlanır və qəbul ediləcəkdir. Beləliklə, növbəti beş il üçün bir fəaliyyət planı tərtib 
ediləcəkdir.

Azərbaycan Prezidenti 
ilham Əliyevin yekun nitqi

Bu gün burada səslənən hesabat məruzələrində bir neçə istiqamət üzrə görülmüş işlər haqqında yığcam 
məlumat verilmişdir. Əslində son 10 il ərzində görülən işlər haqqında geniş danışsaq, bəlkə də bizə bir neçə 
gün lazım olacaqdır. Hər bir sahə, hər bir istiqamət üzrə böyük işlər görülmüşdür. Son 10 il ərzində Azərbaycanın 
hər bir nazirlik, idarə üzrə inkişafı üçün çox böyük işlər görülmüşdür. İkinci Dövlət Proqramı başa çatıb. Birinci 
və ikinci Dövlət proqramları artıqlaması ilə yerinə yetirilib. İndi üçüncü Dövlət proqramının qəbulu gözlənilir. 
Əminəm ki, bu günə qədər görə bilmədiyimiz işləri biz növbəti 5 il ərzində görəcəyik və beləliklə, regionlar 
qarşısında duran bütün vəzifələr icra ediləcəkdir.

Əlbəttə, növbəti illərdə ölkəmizin ümumi iqtisadi inkişafı təmin edilməlidir, makroiqtisadi vəziyyət sabit 
olaraq qalacaqdır. Keçən ilin nəticələri bunu deməyə əsas verir. Keçən il ölkə iqtisadiyyatına rekord həddə 
sərmayə qoyulmuşdur -  28 milyard dollar. Eyni zamanda, keçən il maaşlar, pensiyalar qaldırılmışdır. Sovet 
vaxtından qalmış əmanətlər qaytarılmışdır. Yəni, ölkə iqtisadiyyatına böyük investisiyalar qoyulmuşdur və 
dövriyyəyə böyük pul kütləsi buraxılmışdır. İnflyasiya cəmi 2,4 faiz artmışdır. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan 
iqtisadiyyatı sağlam iqtisadiyyatdır, makroiqtisadi sabitlik qorunur və əhalinin pul gəlirləri son 10 il ərzində
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inflyasiyanı daim üstələyirdi, bir neçə dəfə üstələyir. Ona görə növbəti illərdə sürətli inkişaf templərini saxlamaq 
və onları artırmaq üçün makroiqtisadi vəziyyət sabit olmalıdır, olacaqdır. Buna tam nəzarət edilir və beləliklə, 
uğurlu inkişafımız üçün gözəl əlavə imkanlar yaranacaqdır.

Maliyyə vəziyyətimizlə bağlı bu gün heç bir problemimiz yoxdur. Maliyyə vəziyyətimiz yaxşıdır, sabitdir. 
Maliyyə sistemimiz sağlamdır. Növbəti illərdə həm neft-qaz, eyni zamanda, qeyri-neft sektorlarının inkişafı 
sayəsində ölkəmizə böyük valyuta axını gözlənilir. Bu vəsait əlbəttə ki, şəffaf şəkildə saxlanılacaq, əsas xərclər 
üçün istifadə ediləcək, sosial məsələlərin həllində istifadə ediləcək, eyni zamanda, infrastruktur layihələrinin 
icrası, sahibkarlığa dəstək məsələləri də diqqət mərkəzində olacaqdır.

Aparılan islahatlar beynəlxalq aparıcı maliyyə qurumları tərəfindən də qiymətləndirilir. Azərbaycanın kredit 
reytinqləri artır. Hətta böhranlı illərdə 3 əsas reytinq agentliyi Azərbaycanın kredit reytinqlərini artırmışlar. 
Dünyanın bir nömrəli iqtisadi qurumu olan Dünya Davos İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə Azərbaycan 
iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətliliyi üzrə dünya miqyasında 39-cu yerdədir. Bu da Azərbaycanda aparılan 
islahatların nəticəsidir.

Bir sözlə, növbəti 5 il ərzində bizim kifayət qədər iqtisadi, maliyyə və texniki resurslarımız olacaqdır ki, 
üçüncü proqramı uğurla icra edək. Əlbəttə ki, son 10 il ərzində biz böyük təcrübə toplamışıq. Son 10 il ərzində 
Azərbaycanda minlərlə yeni şirkət yaranmışdır və biz çalışırıq ki, yerli şirkətləri gücləndirək. O cümlədən 
güzəştli şərtlər hesabına onların dövlət layihələrində iştirakı təmin edilir. Bu gün tikinti sahəsində işlərin böyük 
əksəriyyəti yerli şirkətlər hesabına görülür. Bu, o şirkətlərin maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırır, iş yerlərinin 
açılmasına gətirib çıxarır, büdcəyə daha çox vergi ödənilir və təcrübə toplanılır. Yəni, növbəti proqramın icra 
edilməsi əminəm ki, uğurlu olacaqdır.

Növbəti 5 il ərzində infrastruktur layihələrinin icrası tam başa çatmalıdır. Biz bu işlərə 10 il bundan əvvəl 
başlamışıq, görüləsi işlər həddindən artıq çox idi. Demək olar ki, bütün infrastruktur yenilənməli idi. Burada 
məruzələrdə bəzi rəqəmlər səsləndi. Məsələn, biz elektrik enerjisi ilə bağlı bütün elektrik stansiyalarımızı 
yeniləşdirdik, yenilərini tikdik və şərti yanacağın sərfıyyatı kəskin şəkildə aşağı düşmüşdür. Su xətləri, qaz 
boruları yenidən tikilir, yenidən qurulur. Əvvəlki illərdə tikilmiş xətlər, kommunikasiya xətləri artıq yararsız 
vəziyyətə düşmüşdür, sıradan çıxır, çürüyür. Yəni, biz bütün bu işləri yenidən, sıfırdan görürük ki, yeni yaradılan 
bu infrastruktur bundan sonra onilliklər ərzində Azərbaycan xalqına xidmət etsin. Ona görə hələ ki, görüləsi 
işlər vardır. Əminəm ki, növbəti 5 il ərzində bütün infrastruktur layihələri tamamilə icra ediləcəkdir.

Elektrik xətləri də yeniləşəcək, elektrik təsərrüfatı da müasirləşəcək, qazlaşdırma qeyd etdiyim kimi, ən azı 
95 faizə çatmalıdır. İçməli su və kanalizasiya layihələri bütün şəhərlərdə başa çatmalıdır və əksər kəndləri də 
əhatə etməlidir. Burada rəqəmlər səsləndi ki, 10 il bundan əvvəl 26 faiz əhali 24 saat ərzində fasiləsiz su alırdısa, 
hazırda bu rəqəm 55 faizə çatıbdır. Ancaq 55 faiz də bizim üçün öyünməli rəqəm deyildir. Düzdür, Bakı 
şəhərində bu, daha da yüksək səviyyədədir. Bakıda 10 il bundan əvvəl cəmi 29 faiz əhali 24 saat ərzində su 
alırdısa, hazırda bu rəqəm 78 faizə çatmışdır. Ancaq Bakı kimi şəhərdə 100 faiz olmalıdır, bütün başqa şəhərlərdə 
də, həmçinin kəndlərdə də. Ona görə görüləsi işlər hələ çoxdur, infrastruktur layihələrinə vəsait nəzərdə tutulur. 
O cümlədən bu ilin investisiya proqramında kifayət qədər vəsait nəzərdə tutulur. Elektrik xətlərinin, elektrik 
təsərrüfatının, yenilənməsi, qazlaşdırma, su-kanalizasiya xətlərinin, kənd yollarının, şəhərlərarası yolların tik
intisi davam etdiriləcəkdir. Bir sözlə, iqtisadiyyatın bu seqmenti əminəm ki, növbəti 5 il ərzində daha da böyük 
təkan alacaqdır. Beləliklə, qəbul ediləcək üçüncü proqramın həyata keçirilməsi nəticəsində bütün infrastruktur 
layihələri artıq tam şəkildə icra ediləcəkdir.

Su layihələrinə gəldikdə, “Azərsu” şirkətinin xətti ilə işlər görülür, eyni zamanda, artezian quyularının 
qazılması da böyük məna daşıyır. Keçən il 104 kənd artıq bu üsulla su ilə təmin edilibdir. Bu ilin əvvəlində 
imzaladığım Sərəncam əsasında vəsait ayrılmışdır ki, cari ildə əlavə 250 kənddə artezian quyuları qazılsın. 
Beləliklə, yüz minlərlə insan yeni su mənbələri ilə təmin ediləcəkdir. Çaylar boyu yerləşən kəndlərdə təmizləyici 
qurğular quraşdırılıbdır. Yüz minlərlə əhali artıq bu imkanlardan istifadə edir, bu il də investisiya proqramında 
bu, nəzərdə tutulub. Su, kanalizasiya problemlərini biz növbəti 5 il ərzində tam şəkildə icra etməliyik.

Meliorasiya layihələri icra edilir. Biz keçən il Taxtakörpli Su Anbarının açılışını qeyd etdik. Güman edirəm 
ki, biz bu ilin sonuna qədər Şəmkirçay Su Anbarının açılışını qeyd edəcəyik. Beləliklə, iki nəhəng meliorasiya 
layihəsi başa çatacaq və biz bundan sonra yeni suvarılacaq torpaqlarda hansı işlərin görülməsi haqqında 
düşünməliyik. Əslində, biz bunu indidən fikirləşməliyik, - çünki müxtəlif rəqəmlər səslənir və mənə verilən 
arayışlarda müxtəlif rəqəmlər göstərilir, - ilk növbədə, neçə min hektar toıpaq suvarılacaqdır. Ancaq biz bunu 
dəqiqliklə bilməliyik. Ona görə bütün aidiyyəti qurumlar - İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
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birgə işləsinlər və mənə dəqiq məlumat versinlər -  Şəmkirçay və Taxtakörpü su anbarlarının və kanalların tik
intisi nəticəsində neçə min, - bəlkə də yüz minlərlə ölçülməlidir, - hektar torpaq artıq əkin üçün yararlı olacaqdır 
və dövriyyəyə buraxılacaq bu yeni torpaqlarda hansı məhsulların yetişdirilməsi məqsədəuyğundur. Bunu biz 
dəqiq bilməliyik ki, öz işimizi daha böyük səmərə ilə quraq.

Kənd təsərrüfatının inkişafı növbəti illərdə iqtisadi sahədə prioritet olaraq qalacaqdır. Biz daim buna böyük 
diqqət göstərmişik. Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı yeni tədbirlər görüləcəkdir.

Nazirlikdə struktur dəyişiklikləri aparılmalıdır. Buna böyük ehtiyac vardır. Bu yeni struktur müasir tələblərə 
cavab verməlidir. Sistem xarakterli islahatlara üstünlük verilməlidir. Kənd təsərrüfatının inkişafında ən müasir, 
mütərəqqi metodlar tətbiq edilməlidir. Dünyada bu sahədə böyük uğur qazanmış ölkələrin təcrübəsi öyrənilir, 
müxtəlif ölkələrə heyətlər ezam edilir, o təcrübə, texnologiya gətirilir ki, biz təbii imkanlarımızdan tam, səmərəli 
şəkildə istifadə edə bilək.

Məhsuldarlıq artırılmalıdır və artırılacaqdır. Böyük imkanlar vardır. Burada məruzədə səsləndi ki, taxılçılıq 
üzrə iri fermer təsərrüfatlarında məhsuldarlıq 55 sentnerə qalxmışdır. Ölkə üzrə bu rəqəm 27,5 sentnerdir, yəni, 
2 dəfə çoxdur. Bu təcrübə hər yerdə tətbiq edilməlidir. Dövlət öz imkanlarını ortaya qoyur. Bütün infrastruktur, 
kommunikasiya, suvarma məsələlərini öz üzərinə götürür. Sahibkarlara kreditləri də dövlət verir. Təki sahibkar
lar gedib bu toıpaqdan səmərəli şəkildə istifadə etsinlər və məhsuldarlıq artsın. Əgər 2 dəfə də olmasa, ümumi 
məhsuldarlıq 60-70 faiz artarsa, o zaman bizim bütün daxili tələbatımız ödəniləcək və böyük ixrac potensialımız 
da yaranacaqdır.

Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün müasir texnikanın alınması davam etdiriləcəkdir. Buna da ehtiyac vardır. 
Bütün texnika yenilənməlidir. Ən qabaqcıl texnika gətirilməlidir. Müvafiq göstərişlər verilibdir və artıq proses 
başlanmışdır. Əvvəlki illərdə də texnika alınmışdır. Əgər o texnika alınmasaydı, biz bu gün böyük problemlərlə 
üzləşə bilərdik. Ancaq hələ ki, buna ehtiyac vardır. Biz özümüzü müasir texnika ilə tam şəkildə təmin edə 
bilmirik. Növbəti 3-4 il ərzində, bəlkə də ondan da qısa bir müddətdə özümüzü ən müasir texnika - kombayn, 
traktor və digər texnika ilə tam şəkildə təmin edəcəyik.

Mən əvvəlki müşavirələrdə də qeyd etmişəm. Bu gün də qeyd etmək istəyirəm ki, fermerlərin elektron qey
diyyat sistemi yaradılmalıdır.

Bölgələr üzrə ixtisaslaşma aparılmalıdır. Mən bu barədə də dəfələrlə öz fikirlərimi bildirmişəm. Müəyyən 
işlər görülübdür. Ancaq daha da konkret və ciddi təkliflər verilməlidir ki, biz bu ixtisaslaşmanı formalaşdıraq 
və yetişdirilən hər bir məhsul üzrə xüsusi stimullaşdırma amilləri də olmalıdır. Yəni, burada belə kortəbii 
yanaşma qəbuledilməzdir. Hər bir bölgə üzrə, yetişdirilən hər bir kənd təsərrüfatı məhsulu üzrə xüsusi bir 
yanaşma tərzi olmalıdır. Əminəm ki, bax, dediyim bu struktur islahatları, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yeni 
metodların tətbiq edilməsi, müasir yanaşma, dediyim məsələlərin həllinə şərait yaradacaqdır.

Torpaqların elektron uçot sistemi yaradılmayıb, yaradılmalıdır. Əgər biz kənd təsərrüfatını müasir metodlarla 
inkişaf etdirmək istəyiriksə, mütləq Azərbaycanda hər bir sahədə ən qabaqcıl təcrübəni tətbiq etməliyik. O 
cümlədən kənd təsərrüfatının elmi əsaslarla inkişafına da nail olmalıyıq. Bu məqsədlə struktur dəyişiklikləri 
aparılacaqdır və elm son nəticəyə xidmət etməlidir. Ancaq bu təqdirdə o elmin faydası və xeyri vardır.

Kənd təsərrüfatının intensiv metodlarla inkişaf etdirilməsi indi bütün inkişaf etmiş ölkələrdə mövcuddur, 
bizdə də belə olmalıdır. Bu barədə artıq burada deyildi. Eyni zamanda, əvvəlki tezisə də qayıtmaq istəyirəm ki, 
biz dövriyyəyə buraxılacaq yeni əkin sahələrini də təmin etməliyik və edəcəyik.

Burada məruzələrdə səsləndi ki, biz iri fermer təsərrüfatlarını yaradırıq, yaratmalıyıq. Ancaq, eyni zamanda, 
kiçik və ailə fermer təsərrüfatları da yaddan çıxmamalıdır. Bu sahədə də gözəl beynəlxalq təcrübə vardır. Sadəcə 
olaraq, biz bunu Azərbaycanda tətbiq etməliyik ki, ailə fermer təsərrüfatları yaradılsın, xüsusilə siidçülükdə. 
Dövlət də öz dəstəyini verəcəkdir, o cümlədən maliyyə dəstəyini kreditlər şəklində verəcəkdir.

Subsidiyaların verilməsində tam şəffaflıq təmin edilməlidir. Mən keçən dəfə də, bir il bundan əvvəl də bu 
barədə danışmışam, bu gün də məcburam bu barədə öz fikirlərimi bildirim. Burada biz şəffaflığa nail olmamışıq. 
Şəffaflıq təmin edilmir və burada oturanlar bilirlər şəffaflıq nəyə görə təmin edilmir. Bu mənim son 
xəbərdarlığımdır. Subsidiyanın verilməsində tam şəkildə nəzarət-uçot sistemi yaradılmalıdır. Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinə bu göstərişlər verilmişdir. Yerli icra orqanlarının nümayəndələri də burada öz müsbət rolunu 
oynamalıdırlar. Çünki bəzi hallarda subsidiyalar fermerlərə çatmır. Ona görə, konkret təkliflər veriləcəkdir və 
yeni müvafiq Sərəncam da imzalanacaqdır. Bu, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı çox ciddi, islahatyönümlü 
Sərəncam olacaqdır. Bütün mərkəzi və yerli icra orqanlarının nümayəndələri bir daha demək istəyirəm ki, 
ümumi məqsədə xidmət etməlidirlər. Ümumi məqsəd şəffaflığı yaratmaq, kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək 
və fermer təsərrüfatlarına yardım etməkdir.
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Fermerlərin əsas problemlərindən biri də istehsal etdikləri məhsulların satışı ilə bağlıdır. Dövlət burada da 
əlbəttə ki, öz yardımını göstərməlidir, göstərəcəkdir. Biz çalışmalıyıq ki, ilk növbədə, Azərbaycanda istehsal 
olunan məhsullar bazara çıxarılsın və burada aidiyyəti dövlət qurumları bu işləri tənzimləməlidirlər. 
Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar ola-ola, qala-qala xaricdən məhsullar idxal edilir. Burada da ciddi 
nəzarət olmalıdır. Əgər biz özümüz bu məhsulu istehsal ediriksə, niyə onu xaricdən idxal etməliyik, niyə şərait 
yaratmalıyıq?! Hər bir dövlət öz bazarını qorumalıdır, qoruyur və Azərbaycan da bu yolla gedir. Bilirsiniz ki, 
biz hələ Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmamışıq, baxmayaraq bizi böyük təkidlə oraya dəvət edirlər. Demək 
olar, bu məsələ Azərbaycan qarşısında mütəmadi qaydada qaldırılır ki, nə üçün Azərbaycan Dünya Ticarət 
Təşkilatına üzv olmur? Bunun səbəbləri vardır və səbəblərdən ən birincisi yerli istehsalçının müdafiəsidir, 
Azərbaycan bazarının qorunmasıdır. Biz ilk növbədə öz fermerlərimizə, şirkətlərimizə şərait yaratmalıyıq. 
Yoxsa biz öz bazarımızı, necə deyərlər, açsaq və buraya keyfiyyətsiz, ucuz xarici məhsullar sərbəst şəkildə 
buraxılsa, o zaman yerli istehsal öləcəkdir, kəndli zərər çəkəcəkdir. Ona görə, biz buna getmirik. Mən bu gün 
də demək istəyirəm ki, Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olacağıq, ancaq nə vaxt, onu biz bilirik. O vaxt ki, 
Azərbaycanda həm kənd təsərrüfatında, həm sənaye sahəsində ixracyönümlü məhsullar üstünlük təşkil 
edəcəkdir, o vaxt biz Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olacağıq və baxarıq görərik o vaxt bizi belə təkidlə oraya 
dəvət edəcəklər, yoxsa yox. Çünki Azərbaycan bazarı dinamik bazardır, böyüyən bazardır. Azərbaycan zəngin 
ölkəyə çevrilir, əhali artır. Əlbəttə ki, bu bazara, necə deyərlər, sərbəst gəlmək üçün böyük səylər göstərilir. Bir 
daha demək istəyirəm ki, yerli istehsalın gücləndirilməsi, idxaldan asılılığımızın azaldılması, ixracyönümlü 
məhsulların yetişdirilməsi prioritet məsələdir. Bu məsələlərin həllinə bütün dövlət qurumları kömək 
göstərməlidir.

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan bəzi bölgələrdə təyinatı üzrə istifadə edilmir. Bu məsələyə də diqqət 
yetirilməlidir. Ərzağın keyfiyyəti daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, 
Azərbaycanda yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsulları təbiidir, keyfiyyətlidir. Biz burada kəmiyyət dalınca 
qaçmamalıyıq və bu təbii keyfiyyəti saxlamalıyıq.

Aqroparkların, logistika mərkəzlərinin yaradılması məsələlərinə diqqət yetirilməlidir. Həm Azərbaycanda, 
həm başqa ölkələrdə logistika mərkəzləri yaradılmalıdır və biz yeni istehlak bazarlarına çıxmalıyıq. Bu gün 
Azərbaycan artıq öz kənd təsərrüfatı məhsullarını ixrac edir və gələcəkdə bu, daha da böyük rəqəmlərlə 
ölçüləcəkdir. Ona görə, yeni bazarlara çıxışı təmin etmək vacib məsələdir. Bir sözlə, Azərbaycanda ərzaq 
təhlükəsizliyi 100 faiz daxili istehsal hesabına təmin edilməlidir. Son illərdə biz özümüzü əsas ərzaq məhsulları 
ilə böyük dərəcədə təmin edə bilmişik. Ancaq hələ ki, buna tam şəkildə nail olmamışıq. Mən bəzi rəqəmləri 
gətirmək istəyirəm. Ət və ət məhsullarının özüniitəminetmə səviyyəsi 94 faizdir, quş əti 92 faizdir. Bax, bu 
sahədə çox böyük irəliləyiş olubdur. Ona görə ki, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə quş fabriklərinin 
yaradılmasına böyük kreditlər verilmişdir. Özümüzü yumurta ilə 96,5 faiz, süd və süd məhsulları ilə 75 faiz, 
taxılla 65 faiz, üzümlə 94 faiz, kartofla 98 faiz, bostan məhsulları ilə 100 faiz təmin edirik. Meyvə və giləmeyvə 
126 faiz, yəni, böyük ixrac potensialımız da vardır. Tərəvəz 100 faiz, duz 72 faiz, şəkər və şəkərdən hazırlanan 
məhsullar 174 faiz, - bu, ən böyük ixrac potensialımızdır, - bitki yağları və marqarin 70 faiz, kərə yağı 50 faiz.

Bax, bu cədvəldən açıq-aydın görünür, biz növbəti illərdə hansı sahələrə üstünlük verməliyik ki, burada 
bütün rəqəmlər 100 faizdən aşağı olmasın və buna nail ola bilərik. Ona görə də burada süd və süd məhsullarının 
75 faiz səviyyəsində istehsalı əlbəttə ki, bizi qane edə bilməz. Bu, 100 faiz olmalıdır. Dövlət qurumları və 
sahibkarlar bu istiqamətə daha da ciddi diqqət yetirməlidirlər. Azərbaycanda kərə yağı da, bitki yağları da az 
istehsal edilir. Artıq bu cədvəldən hər şey görünür. Bu cədvəl həm dövlət orqanları, həm də sahibkarlar üçün 
bir yol xəritəsi olmalıdır. Mən hər il bu rəqəmləri səsləndirirəm, bəzi məhsullar üzrə irəliləyiş vardır. Amma 
bəzi sahələr üzrə əvvəlki illə builki vəziyyət eynidir. Xüsusilə, kərə yağı, meyvə, giləmeyvə, bostan məhsulları, 
bax bu sahələrdə istehsal artmayıb.

Mən sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı artıq giriş sözümdə fikirlərimi bildirdim. Dəstək davam etdiriləcəkdir. 
Bu dəstək hesabına böyük işlər görülmüşdür. Son 10 il ərzində Azərbaycanda 55 min yeni müəssisə 
yaradılmışdır. Dövlət xətti ilə bir milyard 200 milyon manat güzəştli şərtlərlə kredit verilmişdir. Misal üçün 
keçən il 275 milyon manat kredit verilmişdir. Bütün bu kreditlər vaxtında qaytarılır. Bu da sahibkarlığın 
inkişafına yeni dəstək olur. Çünki həmin vəsait yenə də kredit şəklində sahibkarlara verilir. Sahibkarlar da qeyd 
etməliyəm ki, bu kreditlərə böyük məsuliyyətlə yanaşırlar. Yəni, bütün vəsaiti vaxtında qaytarırlar. Gələcəkdə 
biz hər il təxminən 270-300 milyon manat həcmində güzəştli kreditlər verəcəyik. Beləliklə, proqramın sonuna 
- 2018-ci ilə qədər təxminən bir milyard yarım manat vəsait kredit veriləcəkdir. Bu vəsait də iqtisadiyyatın real 
sektoruna qoyulacaqdır.
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Azərbaycanda son illərdə bank sektoru da sürətlə inkişaf etmişdir. Bizim banklarımız böyüdü, gücləndi. 
Hesab edirəm, vaxt gəlib çatıb ki, banklar iqtisadiyyatın real sektoruna daha çox maliyyə resursları ayırsınlar. 
Hazırda belə deyildir. Ancaq bankların funksiyalarından biri də ondan ibarətdir ki, ölkə iqtisadiyyatına daha da 
böyük təkan versinlər. Xüsusilə, dövlət də bank sektorunun inkişafına böyük dəstək verir. Əhali tərəfindən ban
klara inamın artırılması üçün dövlət çox böyük tədbirlər görmüşdür. Bilirsiniz ki, əmanətlər sığortalanır və bu 
addım banklara inamı böyük dərəcədə artırmışdır. Ona görə, banklarda öz sosial məsuliyyətini dərk etməlidirlər 
və iqtisadiyyatın real sektoruna kredit şəklində daha çox vəsait ayırmalıdırlar.

Növbəti illərdə bölgələrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi davam etdiriləcəkdir. Hər 
bir şəhərə genişzolaqlı internet çəkilməlidir. Bu sahədə Azərbaycan qısa müddət ərzində böyük uğurlara imza 
atdı. Biz bu gün kosmik dövlətlər sırasındayıq. İnternet istifadəçilərinin sayı 70 faizdən çoxdur, sürətlə artır. 
Ona görə, hər bir şəhərdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı böyük məna daşıyır. Nəzərə 
alsaq ki, biz elektron hökumət sisteminə keçirik, “ASAN xidmət” artıq bölgələrə gəlibdir. Ona görə, bu sahə 
də daim diqqət mərkəzində olacaqdır.

Korrupsiyaya və riişvətxorluğa qarşı mübarizə bundan sonra da ən ciddi şəkildə davam etdiriləcəkdir. Bu, 
böyük sosial bəladır, böyük yaradır. Korrupsiyanın, riişvətxorluğun aradan qaldırılması üçün Azərbaycan dövləti 
əlindən gələni edir. Rüşvətxorluq üçün meydan daralır. Sistem xarakterli tədbirlər görülür, islahatlar aparılır. 
Eyni zamanda, inzibati metodlar, cəza tədbirləri də görülür və görüləcəkdir. Ancaq hesab edirəm ki, burada sis
tem xarakterli tədbirlər daha da böyük səmərə verəcəkdir. Mən “ASAN xidməf’in fəaliyyətini xüsusilə qeyd 
etmək istəyirəm. Cəmi bir il ərzində “ASAN xidməf’ə bir milyon müraciət olmuşdur. Tam şəffaflıq təmin 
edilibdir, mədəni xidmət və Azərbaycan vətəndaşına layiq olan hörmət göstərilir. Ona görə “ASAN xidməf’in 
funksiyaları bundan sonra da genişlənəcəkdir. Bütün insanlarla birbaşa ünsiyyətdə olan qurumlar da bu 
prinsiplərlə yaşamalıdırlar.

Əminəm ki, növbəti illərdə riişvətxorluğa və korrupsiyaya qarşı mübarizəmiz daha da gözəl nəticələr 
verəcəkdir. Bunu deməyə əsas verən görülən işlərdir, aparılan islahatlardır və güclü siyasi iradəmizdir. 
Azərbaycanda korrupsiyaya və riişvətxorluğa yer olmamalıdır. Bütün dövlət məmurları bunu eşitsinlər, bilsinlər 
və elə işləsinlər ki, həmişə dövlət və xalq qarşısında alnıaçıq, üzüağ olsunlar.

Hər bir dövlət məmuru öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Hər bir dövlət məmuru təmiz işləməlidir, xalqla bir 
yerdə olmalıdır, təvazökar, işgüzar və vətənpərvər olmalıdır, rüşvət almamalıdır, özünü xalqdan üstün 
tutmamalıdır, işlədiyi bölgələrdə, sahələrdə hörmət qazanmalıdır və Vətənə sadiq, sədaqətli olmalıdır. Heç bir 
xarici dairənin təsiri altına düşməməlidir. Bax, budur əsas prinsiplər. Hər bir dövlət məmurundan tələb edirəm 
ki, bu prinsiplərə əməl etsin.

Biz güclü dövlət qurmuşuq. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında böyük hörmətə malik olan bir dövlətdir. 
Təsadüfi deyildir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilərkən dünya birliyinin böyük əksəriyyəti bizim 
namizədliyimizi dəstəkləmişdir -155 ölkə, dünya birliyinin üçdə iki hissəsi.

Biz güclü iqtisadiyyat qurmuşuq. Qısa müddət ərzində rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 39-cu yerə qalxmışıq. 
Son 10 il ərzində iqtisadi sahədə Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır və bu, rekord 
göstəricidir, analoqu olmayan inkişafdır.

Bizim daxili vəziyyətimiz çox sabitdir. Sabitlik qorunur. Sabitliyi qoruyan əsas şərtlər xalqla iqtidar 
arasındakı birlikdir, xalqın gördüyümüz işlərə dəstəyidir, inamıdır. Budur sabitliyi şərtləndirən əsas amil. Daxili 
vəziyyət sabitdir. Xaricdən olan bəzi təzyiqlər görürsünüz ki, heç bir səmərə vermir. Bəzi satılmış müxalifət 
qruplarının fəaliyyəti heç bir səmərə vermir. Bizim ayağımıza dolaşmaq istəyənlər yenə də rəzil olurlar. Son 
prezident seçkiləri də bunu göstərdi. Xalqın böyük əksəriyyəti onların çirkin kampaniyasına uymadı. Xalq 
reallığa, inandığı adama səs verdi. Ona görə, xaricdən ianə alan, vicdanını xaricilərə satan ünsürlərə Azərbaycan 
siyasətində yer yoxdur. Bunu son seçkilər də göstərdi. Son seçkilər müxalifətin sonu idi. Bu, onların rəzalət 
zirvəsi idi.

Bütün bu amillər ola-ola biz korrupsiyaya, riişvətxorluğa niyə göz yummalıyıq?! Niyə bu yara bizi içimizdən 
sarsıtsın, niyə bu yara bizi zəhərləsin?! Ona görə, mən deyirəm ki, hər kəs nəticə çıxarsın. Cəza tədbirləri 
görülür, görüləcəkdir. Burada heç kimdə immunitet yoxdur, olmayacaqdır. Dövlət məmuru xalqın xidmətçisidir. 
Xalqın birinci xidmətçisi mənəm və bütün dövlət məmurları belə işləməlidirlər. Ona görə, mən bir daha bunu 
demək istəyirəm ki, növbəti illərdə də riişvətxorluğa bulaşmış insanlar çox ciddi şəkildə cəzalandırılacaqlar. 
Kimsə nəticə çıxarmayıbsa, nəticə çıxarsın. Növbəti beş il ərzində Azərbaycan korrupsiyaya və riişvətxorluğa 
qarşı mübarizədə də nümunəvi ölkə olmalıdır.

Regionların sosial infrastrukturu növbəti beş il ərzində əlbəttə ki, yeniləşəcəkdir. Məktəb, xəstəxana,
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mədəniyyət ocaqlarının tikintisi davam etdiriləcək, məcburi köçkünlərin problemləri öz həllini tapacaqdır. 
Keçən il 28 min köçkün yeni evlərə, mənzillərə köçürülmüşdür. Bu il də yəqin ki, buna yaxın bir rəqəm 
olacaqdır. Yəni, bu məsələ daim diqqət mərkəzindədir.

Bölgələrin turizm potensialı böyüyür, güclənir. Daxili turizm böyük dərəcədə artır və əminəm ki, xarici
turizmdə də böyük artım olacaqdır. Artım var, amma hələ ki, istədiyimiz səviyyədə deyildir. Daha da böyük
artım olacaqdır. Yeni turizm zonaları yaradılır. Sadəcə son beş il ərzində “Şahdağ” dağ -xizək kompleksi
yaradılıbdır. Orada artıq dörd gözəl otel fəaliyyət göstərir, bir otel tikilir. “Tufandağ” xizək mərkəzi yaradılıbdır.
Onun ətrafında ona yaxın otel, beynəlxalq aeroport tikilibdir. Biz Naftalanın keçmiş şöhrətini bəıpa edirik. Naf-

•  •

talan vaxtilə Umumittifaq turizm mərkəzi idi. Bu gün biz bunu beynəlxalq turizm mərkəzinə çeviririk. Artıq 
iki gözəl otel fəaliyyət göstərir, üçüncüsü də tikilir. “Qalaaltı” müalicəvi mərkəzinin bəıpası yekunlaşır. Bu da 
kurort turizminin inkişafı üçün çox vacib bir obyekt olacaqdır.

Cənub və qərb zonalarının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialı kifayət qədər genişdir. Bu
rada da böyük işlər görülür və görüləcəkdir. Əlbəttə ki, ekoloji tədbirlər ciddi şəkildə görülməlidir. Bu barədə 
mən dəfələrlə öz fikrilərimi bildirmişəm. Biz ətraf mühiti qorumalıyıq, Bakını və Abşeron yarımadasını əsrlər 
boyu yığılan tullantılardan təmizləməliyik. Biz “Qara şəhər”i “Ağ şəhər”ə çeviririk. Eyni zamanda, bütün 
bölgələrdə görülən işlər, yeni açılan müəssisələr ən yüksək ekoloji standartlara cavab verməlidir.

Bu il sənaye ilidir. Sənayenin inkişafına xüsusi diqqət göstəriləcəkdir və göstərilir. Texnoparkların 
yaradılması prosesi sürətlə gedir. Bölgələrdə - Gəncədə, Sumqayıtda, Mingəçevirdə texnoparkm yaradılması 
nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda, hər bir şəhərdə xüsusi sənaye yerləri, sənaye zonaları yaradılmalıdır. Çünki 
iqtisadiyyatımız, sənaye potensialı, əhali artır. Iş yerləri nə qədər yaradılsa da yenə də yaradılmalıdır. Çünki 
elə ölkələr var ki, orada əhali azalır, orada iş yerləri o qədər də ciddi problem deyildir. Ancaq bizdə keçən il 
əhali 170 mindən çox artmışdır. Bu artım çox müsbət haldır, iqtisadi inkişafımızın təzahürüdür. Ancaq bizim 
iqtisadi imkanlarımız, sənaye imkanlarımız buna uyğun olmalıdır. Ona görə, hər bir şəhərdə, yəqin ki, şəhərlərin 
kənarlarında xüsusi sənaye zonaları ayrılmalıdır. Orada dövlət hesabına infrastruktur, kommunikasiya xətləri 
çəkilməlidir, yeni müəssisələrin tikilməsi üçün imkanlar yaradılmalıdır ki, sahibkarlar gedib orada özləri üçün 
iş qursunlar.

Bir sözlə, demək istəyirəm ki, son 10 il ərzində qarşıda duran vəzifələrin hamısı icra edilib. İki dövlət 
proqramı artıqlaması ilə icra edilib. Bu, ölkəmizin inkişafına çox böyük dəstək olmuşdur. Əminəm ki, qəbul 
ediləcək növbəti - üçüncü proqram da vaxtında icra olunacaq və beləliklə, ölkəmizin uğurlu, dinamik inkişafı 
təmin ediləcəkdir.

Sağ olun.

¥
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1. Naxçıvan şəhəri
2. Babək
3. Culfa
4. Kəngərli

5. Ordubad
6. Sədərək
7. Şahbuz
8. Şərur



Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının açılışı

12 m av 2004-ciı il
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M fM Ar^Triui 'l-W tf-

J -*
_





Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
tövsiyəsi, tapşırığı sayəsində yüksək 
səviyyədə, beynəlxalq standartlara uyğun 
tikilmiş, muxtar respublikanın iqtisadi və 
sosial həyatında önəmli rol oynayan hava 
limanında eni 45, uzunluğu 3300 metr olan 
uçuş-enmə zolağı monolit betonla yenidən 
qurulmuş, müasir işıqlandırma sistemi ilə 
təchiz olunmuşdur. Aerovağzal binası saatda 
300 sərnişinə xidmət göstərməyə imkan 
verir. Hava limanında uçuşları idarəetmə 
məntəqəsi, sahəsi 2 min kvadratmetr olan 
yük terminalı, hərəsi 400 tonluq iki yanacaq 
anbarı, iki istilik mərkəzi tikilmiş, transfor
matorlar, dizel generatorları quraşdırılmışdır.
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Bu gün həyatımızda çox əlamətdar bir gündiir. 
Bu gün Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, 
müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə tikilmiş Naxçıvan hava limanı 
istifadəyə verilir

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev bu 
tikinti ilə əlaqədar çoxlu müşavirələr, görüşlər 
keçirmişdir və tikinti başlayanda da inşaat işləri 
daim onun nəzarəti altında idi. O çox istəyirdi ki, 
Naxçıvan üçiin gözəl, Naxçıvana uyğun, 
Naxçıvana yaraşan bir hava limanı tikilsin və in
sanlara xidmət etsin. Bu gün biz buna nail 
olmuşuq. Heydər Əliyevin əsəri -  yeni Naxçıvan 
hava limanı öz qapılarını açır.

İlham Əliyev

------------------------- — —
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Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev adma 
orta məktəbin açılışı

2 sentyabr 2004-ciı il

Müasir görünüşü və yaraşığı ilə diqqəti cəlb edən məktəbdə təlim-tədrisin uğurla və 
keyfiyyətlə aparılması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Burada sinif otaqları, fənn 
kabinetləri, laboratoriyalar, idman və akt zalları zəruri avadanlıqla tam təchiz edilmişdir. 
Şagirdlərin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə imkanları da diqqət 
mərkəzində saxlanmış, xüsusi kompyuter otaqları yaradılmışdır. Məktəbdə müasir istilik 
sistemi quraşdırılmışdır. Yeni istifadəyə verilən məktəb binasının önündə ümummilli lider 
Heydər Əiyevin heykəli ucaldılmışdır.
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Naxçıvan şəhərində Üzgüçülük Mərkəzinin açılışı
2 sentyabr 2004-cii il



Prezident Ilham Əliyevin himayəsi və qayğısı ilə müasir Avropa memarlığı üslubunda tikilən Üzgüçülük 
Mərkəzi ən yeni avadanlıqla təchiz edilmişdir. Naxçıvan şəhərinin Əziz Əliyev küçəsində ucaldılan, 7800 
kvadratmetr sahəsi olan mərkəz üzgüçülük hovuzundan, məşqçi, müşavirə, rəsmi qonaq otaqlarından, kon
frans zalından, 14 nəfərlik 3 kottecdən və digər yardımçı sahələrdən ibarətdir.

. * - * • • ^  • *•
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Naxçıvan Dövlət Universitetinin konservatoriya 
binasının açılışı

17 oktyabr 2007-ci il

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illik 
yubileyinin qeyd olunması haqqında 2007-ci il 31 mart tarixli 
Sərəncamına əsasən tikilmiş binada 400 nəfər tələbənin təhsil alması 
üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Burada 240 yerlik tamaşa zalı, ayrı- 
ayrı ixtisaslar üzrə auditoriyalar vardır. Tələbələr 5 fakültədə 9 ixtisas 
üzrə təhsil alırlar. Naxçıvan Dövlət Universitetində incəsənət fakültəsi 
1998-ci ildən fəaliyyət göstərir.
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Naxçıvan şəhərindəki 14 nömrəli orta məktəbin əsaslı 
təmirdən sonra açılışı

17 oktyabr 2007-ci il

1404 şagird yerlik məktəbin dördmərtəbəli binasında 78 sinif otağı var. 
Sinif otaqları, laboratoriyalar, kompyuter sinifləri, yeməkxana, kitabxana və 
idman zalı ən müasir avadanllıq ilə təchiz edilmişdir.
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Naxçıvan şəhərindəki Olimpiya idman Kompleksi 
yenidənqurma işlərindən sonra

17 oktyabr 2007-ci il

Kompleks 2002-ci ildə tikilmiş, sonradan beynəlxalq yarışların keçirilməsi məqsədi ilə 
burada yenidənqurma və genişləndirmə işləri aparılmışdır. Burada olimpiya idman növləri 
üzrə yarışların keçirilməsi iiçün hər cür şərait yaradılmışdır. İdmançıların və şəhər 
ictimaiyyətinin arzusu ilə bu qurğuya dövlət başçısının adı verilmişdir və İlham Əliyev 
adına Olimpiya idman Kompleksi adlanır.

128



.1 *— 'Vİ^4*̂

:̂ ivr

^4ÖrV?r
fiffiiГ.'

.



Azərbaycan Respublikası Xarici işlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar 
Respublikasındakı İdarəsinin yeni tikilmiş binasının açılışı

3 iyun 2008-ci il

Konsulluq şöbəsi Sədərək, Culfa, Şahtaxtı sərhəd-keçid məntəqələri və Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı üzrə 
viza və pasport məsələləri ilə məşğul olur. Binadakı kompyuterlərin hamısı avtomatlaşdırılmış mərkəzi axtarış və 
pasport sisteminə qoşulmuşdur.

Burada protokol şöbəsi, katiblik, server otaqları və digər bölmələr üçün də rahat iş şəraiti yaradılmışdır. Kitabxana, 
arxiv, konfrans zalı, xidməti otaqlar müasir tələblərə cavab verir. Binanın ətrafı abadlaşdırılmış, ağac və gül kolları 
əkilmiş, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır. —
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Naxçıvan şəhərinin mərkəzindəki Dədə Qorqud meydanı yeni görkəmdə

3 iyun 2008-ci il

Burada yenidən qurulmuş turizm mərkəzi memarlıq baxımından diqqəti cəlb edir. Keçmiş illərdə burada mədrəsə, 
sonralar dram dəməyi fəaliyyət göstərmişdir. Yenidən qurulmuş beşulduzlu “Təbriz” mehmanxanasında yerli və xarici 
qonaqları qəbul etmək üçün rahat şərait yaradılmışdır. Dədə Qorqud meydanındakı XVIII əsrə aid Şərq hamamı tarixi 
abidə kimi böyük qayğı ilə qorunub saxlanır.
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Naxçıvan şəhərində “Badamlı” mineral sular 
zavodunun açılışı

3 avqust 2009-cu il

Badamlı təbii mineral suyunun mənbəyi Şahbuz rayonunun 
Badamlı kəndində, dəniz səviyyəsindən 1274 metr yüksəklikdə 
yerləşir. Qida üçün yararlı polietilen borularla zavoda gətirilən su bu
rada süzgəcdən keçirilərək ionlaşdırıldıqdan sonra avtomatik üsulla 
qablaşdırılır.

Zəngin tarixə malik “Badamlı” zavodu 1947-ci ildən Şahbuz ra
yonunda fəaliyyət göstərmişdir. 2008-ci ilin avqustunda Naxçıvan 
şəhərində tikintisinə başlanmış yeni zavod 2,1 hektar ərazidə yerləşir. 
Binanın ümumi sahəsi 9 min 590, istehsal sahəsi isə 3 min 600 kvadrat
metrdir. Müəssisəyə iki bom xətti çəkilmişdir. Qazlı mineral süfrə 
suyunu Badamlı yatağından nəql edən xəttin uzunluğu 25 kilometr, bu 
cür qazsız süfrə suyu istehsalı üçün Batabat-Salvartı yaylağından 
çəkilən bom xəttinin uzunluğu isə 35 kilometrdir.
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Naxçıvan şəhərində Şahmat Mərkəzinin açılışı

|l o
3 avqust 2009-cu il

İnşasına 2007-ci ilin sentyabrında başlanan mərkəzin ümumi ərazisi 1,2 hektar, 
üçmərtəbəli binanın sahəsi isə 4254 kvadratmetrə bərabərdir. Ən müasir avadanlıqla 
təchiz edilmiş mərkəzdə 192 və 54 tamaşaçı yeri olan iki beynəlxalq yarış zalı, 6 
sinif otağı və kompyuter otağı vardır. Böyük yarış zalındakı 65 şahmat masasından 
12-si internetə qoşulmuşdur. Həmin masalarda aparılan şahmat oyunlarını mərkəzin 
internet saytına daxil olaraq izləmək mümkündür. Bundan əlavə, zalda quraşdırılan 
monitorlar vasitəsilə beynəlxalq yarışların videoyazısını izləmək olar. Kiçik yarış 
zalında isə 25 masa vardır.
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Naxçıvan şəhərində Doğum Mərkəzinin açılışı

3 avqııst 2009-cu il

Təməli 2008-ci ilin iyununda Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulan 
mərkəzin tikintisi bir ilə başa çatdırılmışdır. Müasir üslubda tikilən mərkəzdə 
nümunəvi şərait yaradılmışdır. Mərkəzin ümumi ərazisi 1,26 hektardır. Binanın 
sahəsi isə 14.520 kvadratmetrdir. Altımərtəbəli tibb müəssisəsi 100 çarpayılıqdır. 
Mərkəzdəki 7 şöbədə perinatal diaqnostika və poliklinika, ekstrakorporal may
alanma, fizioloji doğuş, ginekologiya, hamiləliyin patologiyası, anesteziologiya, re
animasiya və intensiv terapiya, kliniki laboratoriya bölmələri fəaliyyət göstərir. 
Mərkəzdə yeni doğulanların reanimasiya və intensiv terapiya bölməsi, yarımçıq 
doğulanların reanimasiya şöbələri də vardır. Səhiyyə ocağında fizioterapiya 
kabinəsi, embrioloji və androloji kabinetlər, əməliyyat bloku, stomatoloji, ginekoloji 
müayinə kabinələri də yaradılmışdır.

140



в
| 7. . *]

Ш !

4 ■ ■"

щ

: 0 ц
•* •. *• *1 

‘irfV И̂*y, • "

141



ПТШШГШ!

шш тггш

М о Н О U D П Д 1К1 и 

,  >’< ? a h l a r  uc

И / .  .* .'ı .  *• ,  • |f _  '  * • • I

^  Л ’ r f ü  S ^ İ ' C V  ‘
* ] . y

ч ? > *
и » '  \

T İ *  y - f / \ v f t I Г . у .  * 4 ^  ■ > '

Гее v  .V fA
> ■  • . .  - 4  ^

Naxçıvan şəhərində məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün yaradılan 
Regional İnformasiya Mərkəzinin açılışı

5 oktyabr 2010-cu il

Mərkəzdə oxu zalı, təlim-tədris mərkəzi, audiokitabxana, kitabxana fondunun audioformata çevrilməsi 
üçün səsyazma studiyası, internetə çıxış təmin edən kompyuter mərkəzi yaradılmışdır. Burada 2 kompyuter 
otağı və bir tədris otağı fəaliyyət göstərir. Kor və zəif görənlər üçün kompyuterlərə xüsusi böyüdücü cihaz 
quraşdırılmışdır. 60 nəfərlik kinozalda lal və karlar üçün subtitrlə filmlər nümayiş etdirilir.
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Naxçıvan şəhərində Gəmiqaya daş məhsulları kompleksinin açılışı

5 oktyabr 2010-cu il

Gəmiqaya daş məhsulları kompleksi travertin və mərmər emalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Muxtar 
respublikanın Qarabağlar, Çalxanqala və Yuxarı Buzqov ərazilərindəki zəngin yataqlardan çıxarılan travertin 
və mərmər daşları emal üçün bu kompleksə gətirilir. Kompleksdə müxtəlif çeşiddə inşaat və məişət məmulatı 
istehsal edilir. Müəssisənin gündəlik istehsal gücü 2 min kvadratmetrdir.
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Naxçıvan şəhərini içməli su ilə təmin edən paylayıcı 
qurğunun istifadəyə verilməsi

5 oktyabr 2010-cu il
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Naxçıvan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması 
məqsədi ilə tikilən supaylayıcı şəbəkə vasitəsilə əhalinin içməli suya olan ehtiyacı 
tam şəkildə ödənilmişdir. İçməli su şəhərə 17 kilometr məsafədən xüsusi boru xətləri 
ilə gətirilir, təmizləndikdən sonra supaylayıcı qurğu vasitəsilə əhaliyə verilir. 
Qurğunun suötürmə gücü saniyədə 600 litrdir.
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Akademik Zərifə Əliyeva adma Naxçıvan şəhər 
poliklinikasının açılışı

30 may 2012-ci il

Bu səhiyyə ocağı 1921-ci ildə Naxçıvan şəhər xəstəxanasının nəzdində 
yaradılmış və ambulatoriya kimi fəaliyyətə başlamış, 1930-cu ildə isə mərkəzi 
poliklinikaya çevrilmişdir. 1972-ci ildə şəhər xəstəxanasından ayrılaraq 
Naxçıvan şəhər poliklinikası kimi fəaliyyət göstərmişdir. Poliklinika 1990-cı 
ildən görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyır. 
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1990-cı və 1999-cu illərdə poliklinikada olmuş, 
Zərifə xanım Əliyeva guşəsinin və büstünün açılış mərasimində iştirak etmişdir. 
Bu səhiyyə ocağında aparılmış yenidənqurma işləri nəticəsində poliklinikanın 
altımərtəbəli binasında yüksək keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsi üçün hər 
cür şərait yaradılmışdır.
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Naxçıvan Şəhər Gömrük İdarəsinin inzibati 
binasının açılışı

30 may 2012-ci il

Naxçıvan Şəhər Gömrük İdarəsi 2001-ci ildə yaradılmışdır. Qurum bu 
vaxtadək uyğunlaşdırılmış binada fəaliyyət göstərmişdir. Tikintisinə 2011-ci 
ildə başlanan inzibati bina ən müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir.

Üçmərtəbəli bina gömrük orqanlarının tanınma nişanında əksini tapan açar 
formasında inşa olunmuşdur. Burada xidməti otaqlar, server və tədris otaqları, 
arxiv vardır. Müşahidə otağında quraşdırılan 22 nəzarət kamerası ilə eyni vaxtda 
müşahidə aparmaq mümkündür. Binadakı iclas, konfrans və akt zalları da 
müasir tələblər səviyyəsində yaradılmışdır. Elektron lövhələr, proyektorlar və 
digər informasiya texnologiyaları qurğuları ilə təchiz edilən bu zallarda 
müxtəlif beynəlxalq görüşlərin, seminarların və tədbirlərin keçirilməsi üçün 
geniş imkanlar vardır.
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin inzibati binasının açılışı

30 may 2012-ci il

Səkkizmərtəbəli binanın ümumi sahəsi 7592,2 kvadratmetrdir. Burada 103-ü 
xidməti, 56-sı isə yardımçı olmaqla 159 otaq vardır. Burada fövqəladə hallar 
zamanı vəziyyətin idarə olunması ilə bağlı təlimatlar verilir, əyani vəsaitlərdən 
istifadə qaydaları öyrədilir. Binada yaradılan Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə 
Mərkəzinin “ 112” qaynar telefon xidməti fövqəladə hallar zamanı vaxtında 
məlumatın alınmasını təmin edir. Mərkəzin əməliyyat zalı 24 saat fasiləsiz 
fəaliyyət göstərir. Zalda mövcud kamera sistemi ilə hadisə yeri müəyyən olu
naraq izlənilir. Əməliyyat zalmdakı elektron xəritədə muxtar respublikanın bütün 
infrastrukturu haqqında məlumat bazası yerləşdirilmişdir.
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Babək rayonunda “Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzinin 
açdışı

4 iyun 2008-ci il
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Mərkəzinin tikintisinə 2006-cı ilin dekabrında başlanmışdır. Burada 
müalicə və istirahət üçün yüksək səviyyədə şərait yaradılmışdır. Mərkəzin 
xəstəxana hissəsində böyüklər və kiçiklər üçün şöbələr fəaliyyət göstərir. Bu
rada bronxial astma və astmatik komponentli digər xəstələr müalicə olunurlar. 
Təbii müalicə ilə yanaşı, dərman müalicəsi, fızioteraperiya müalicəsi, 
müalicəvi bədən tərbiyəsi də tətbiq edilir. Yerüstü hissədən yeraltı hissəyə 2,4 
kilometr məsafə var. Yeraltı hissədə - düz mədəni şaxtasında gecə və gündüz 
havanın temperaturu 18-20 dərəcəyə yaxın olur. Şaxtada dəm, azot və metan 
qazı yoxdur, oksigen 20 faizə yaxındır. Burada duz qatının qalınlığı 8,2 metrə 
çatır. Şaxtada 2 qadın və 3 kişi palatası var. Mərkəzin 324 yerlik beşulduzlu 
mehmanxanası da vardır.
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Culfa rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışı
3 iyun 2008-ci il

Zirzəmi qatı ilə birlikdə dördmərtəbəli 
xəstəxana binası 6810 kvadratmetr sahəni əhatə 
edir. 62 çarpayılıq xəstəxana əsas və əlavə kor
puslardan, yardımçı tikililərdən ibarətdir. Bu
rada terapiya, ginekologiya və doğuş, 
cərrahiyyə, təcili tibbi yardım və poliklinika 
şöbələri, pediatriya, hemodializ, reanimasiya və 
əməliyyat bölmələri fəaliyyət göstərir. Əlavə 
korpusda yoluxucu xəstəliklər bölməsi 
yaradılmışdır. Xəstəxanada quraşdırılmış 
avadanlıq müalicə və profilaktika işini müasir 
tələblər səviyyəsində təşkil etməyə imkan verir.
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Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil
v n l ı ı n ı ı r ı  я п 1 к 1



Uzunluğu 32,4 kilometr olan yol asfalt-beton örtük
lüdür. Yolun torpaq hissəsinin eni 25, asfalt hissəsinin 
eni isə 17,2 metrdir. Dördzolaqlı yolun üzərində 103 
suötürücü qurğu inşa olunmuşdur. İpək yolunun bir 
hissəsi olan Naxçıvan-Culfa magistralının çəkilməsi 
muxtar respublikaya yük daşımalarının həcminin 
artmasına geniş imkan yaradır. Tranzit imkanları 
yüksək qiymətləndirilən yol Culfa və Babək rayonlarını 
Naxçıvan şəhəri ilə birləşdirən mühüm nəqliyyat 
qovşağıdır.



Culfa şəhərində Uşaq Musiqi Məktəbinin açılışı

3 0  m a y  2 0 1 2 - c i  i l



Yeni inşa olunan dördmərtəbəli musiqi məktəbində 52 sinif otağı və 8 yardımçı otaq vardır. Məktəb 
zəngin kitabxana fonduna malikdir. Məktəbdə üç şöbə - xalq çalğı alətləri, fortepiano və nəzəri fənlər şöbələri 
fəaliyyət göstərir. Burada doqquz ixtisas -  tar, kamança, nağara, fortepiano, skripka, qarmon, klarnet, bala
ban, xanəndəlik üzrə dərslər keçilir.
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Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində akademik 
Zərifə Əliyeva adma orta məktəbin açılışı

17 oktyabr 2007-ci il

2005-ci ildə istifadəyə verilmiş məktəbdə şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil 
alması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Burada fənn kabinetləri, kompyuter sinifləri, 
ayrı-ayrı sinif otaqları ən müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir.
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Kəngərli rayonunda inşa edilmiş Naxçıvan 
Sement Zavodunun açılışı

30 may 2012-ci il

Müəssisənin inşası məqsədilə mütəxəssislər əvvəlcə sement 
istehsalı üçün xammal mənbələrini müəyyən etmişlər. Miivafıq 
yataqlar aşkar olunduqdan və xammalın tərkibi öyrənildikdən 
soma Kəngərli rayonunda 150,6 hektar ərazidə yeni sement za
vodu tikilmişdir.

Müəssisədə istehsal sahələri, xammal və hazır məhsulun 
saxlanması üçün anbarlar, inzibati və iaşə binaları istifadəyə 
verilmişdir. Burada kompleks abadlıq və yaşıllaşdırma tədbirləri 
reallaşdırılmışdır. Müəssisənin elektrik enerjisi ilə etibarlı 
təchizatı üçün ayrıca 110-35-10 kilovoltluq yarımstansiya 
quraşdırılmışdır. Naxçıvan-Sədərək magistralından zavoda iki 
kilometr uzunluğunda asfalt-beton örtüklü yeni avtomobil yolu 
çəkilmişdir. 18 əsas istehsal sahəsindən ibarət olan müəssisədə 
ən müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Müəssisənin gündəlik se
ment istehsalı gücü 800 tondur.

Ə H Ə N G  £)AŞt MƏDƏNİ 
(ÇAKXANQALA)
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DƏMİRLİ GİL MƏDƏNİ 
(ÇALXANQALA)

DƏNİ

ALÇI DAŞI MODONİ 
(ÇEŞMODASAR)
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Kəngərli rayonunda Mədəniyyət Evinin 
açılışı

30 may 2012-ci il

Mədəniyyət Evinin 1743 kvadratmetrlik ikimərtəbəli 
binasının birinci mərtəbəsində inzibati otaqlarla yanaşı, 286 
yerlik tamaşa zalı vardır. Burada müasir işıqlandırma sistemi 
və işıq effektləri yaradan xüsusi sistem quraşdırılmışdır. 
Binanın ikinci mərtəbəsində 6 inzibati otaq vardır. Bundan 
əlavə, binada dekorasiya otağı və istirahət guşəsi yaradılmışdır. 
Mədəniyyət Evinin binası müasir havalandırma sistemi ilə 
təchiz olunmuşdur.
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Ordubad rayonunda Biləv Su Elektrik 
Stansiyasının açılışı

5 oktyabr 2010-cu il

2009-cu ilin martında başlanmış inşaat işləri yüksək keyfiyyətlə və 
qısa müddətdə yerinə yetirilmişdir.

Stansiya ilin bütün fəsillərində bol suyu olan Gilançaydan 
qidalanır. Su əvvəlcə tənzimləyici bəndə yığılır. Burada suyun 
toplanması üçün sahəsi 5,15 hektar olan süni göl yaradılmışdır. Bu
radan su açıq və qapalı kanallarla sutəmizləyici anbara ötürülür.

m •

Uçsıralı anbar 8200 kubmetr su tutur. Burada su bərk cisimlərdən 
təmizlənir və anbara ötürülür. Anbarın su tutumu 34 min kubmetrdir.

Stansiya bütün zəruri avadanlıqla təchiz edilmişdir. Burada iki 
turbin və iki generator quraşdırılmışdır. Stansiyanın nominal gücü 20 
meqavat, maksimal gücü isə 22 meqavatdır.
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Naxçıvan-Sədərək avtomobil 
yolunun birinci hissəsinin 
açılışı

3 avqust 2009-cıı il

M uxtar respublikanın əsas strateji 
magistrallarından olan Naxçıvan-Sədərək 
yolu Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən 
yeganə quın yoludur.

Burada tikinti işlərinə 2008-ci ilin 
martında başlanmışdır. Yolun ümumi 
uzunluğu 82 kilometr, eni 23 metr, asfalt 
hissəsinin eni 17,2 metrdir. İstifadəyə 
verilən yolun ümumi uzunluğu 55,5 kilo
metrdir.



Naxçıvan-Sədərək avtomobil 
yolunun ikinci hissəsinin açılışı

5 oktyabr 2010-cıı il

Bir hissəsi Prezident İlham Əliyevin 
Naxçıvana səfəri çərçivəsində 2009-cu il 
avqustun 3-də istifadəyə verilən şosenin 
kənarlarında xüsusi suötürüctiləri və arxlar 
çəkilmiş, magistralın üzərində bir neçə 
yolötüriicü tikilmişdir. Magistral yol muxtar 
respublikanın Kəngərli, Şərur və Sədərək 
rayonlarını birləşdirməklə yanaşı, Böyük 
ipək yolunun bir hissəsi sayılır.



Sədərək rayonundakı 2 nömrəli orta məktəbin yeni 
binasının açılışı

5 oktyabr 2 0 1 0-cıı il
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594 şagird yeri olan orta məktəbin yeni inşa edilmiş dördmərtəbəli binasının 
tikintisinə 2010-cu ilin mayında başlanmışdır. Burada 33 sinif otağı vardır. Fənn 
kabinetləri, o cümlədən hərbi hazırlıq otağı və idman zalı zəruri əyani vəsaitlə təmin 
olunmuşdur. Burada şagirdlərin ixtiyarına iki elektron lövhəli sinif otağı da verilmişdir. 
Məktəb internetə çıxışı olan kompyuterlə təchiz edilmişdir. Kitabxanada 10 min 
nüsxəyə yaxın ədəbiyyat toplanmışdır.
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Sədərək rayonunda mərkəzi xəstəxananın açılışı

5 oktyabr 2010-cu il

Ümumi sahəsi 11700 kvadratmetr olan xəstəxana binası ən müasir tələblərə cavab 
verən tibbi müəssisə kimi layihələndirilərək inşa edilmişdir. Zirzəmi qatı ilə birlikdə üç

rı
səhiyyə ocağında üç şöbə - stasionar, poliklinika və təcili yardım şöbələri fəaliyyət göstərir. 
Burada həmçinin yoluxucu xəstəliklər, pediatriya, doğum və ginekologiya, cərrahiyyə, 
terapiya bölmələri, laboratoriya, əczaxana, burun-boğaz-qulaq kabineti, fizioterapiya, ma- 
nipulyasiya, elektrokardioqrafiya və ultrasəs müayinəsi otaqları vardır.
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Sədərək rayonunda yeni salınmış Heydərabad qəsəbəsinin açılışı

5 oktyabr 2 0 JO-cu Ц
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Sədərək rayonunun inzibati binalarının yerləşdiyi yeni qəsəbədə bütün infrastruktur yaradılmışdır. Qəsəbədə rayon 
sakinləri üçün yeni ikimərtəbəli evlər tikilmişdir. İndiyədək Heydərabad qəsəbəsində onlarla ev inşa olunaraq sakinlərə 
paylanmışdır. Yeni evlərin hər birinin ümumi həyətyanı sahəsi min kvadratmetrdir. Bu sahələr sakinlərin təsərrüfat 
işləri ilə məşğul olması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Evlərə telefon, qaz, elektrik və su xətləri çəkilmişdir. Ərazidə 
geniş abadlıq-quruculuq işləri görülmüş, yaşıllıq zolaqları salınmış, yollara asfalt döşənmişdir.
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Şahbuz rayonunda hərbçilər üçün tikilmiş yaşayış binasının 
istifadəyə verilməsi

3 iyun 2008-ci il

Binadakı mənzillərdə hərbçi ailələrinin rahat yaşayışı və istirahəti üçün hər cür şərait vardır. 
Binanın həyətində istirahət guşələri, uşaqlar üçün əyləncə qurğuları yaradılmışdır.
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Şahbuz rayonunda mərkəzi xəstəxananın 
yeni binasının açılışı

4 cıvqust 2009-cu il

Tibb ocağının ümumi ərazisi 1,5 hektardır. Xəstəxananın binasının sahəsi isə 5 min 764 kvadratmetrdir. 
40 çarpayılıq xəstəxananın birinci mərtəbəsində doğuş-ginekologiya, qəbul və təcili yardım şöbələri 
fəaliyyət göstərir. İkinci mərtəbədə cərrahiyyə, poliklinika və pediatriya şöbələri yerləşir. Poliklinika 
şöbəsində ultrasəs müayinəsi, stomatologiya, göz, burun-boğaz xəstəlikləri kabinetləri və digər bölmələr 
fəaliyyət göstərir. Xəstəxananın üçüncü mərtəbəsində terapevt-stasionar şöbə və inzibati bölmə yerləşir. 
Burada 80 nəfərlik iclas zalı da vardır. Xəstəxananın laboratoriyasındakı avadanlıq ümumi, biokimyəvi 
və bakterioloji analizləri yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə imkan verir.
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Şərur rayonunda mərkəzi 
xəstəxananın açılışı

17 oktyabr 2007-ci il
• ш

Umumi sahəsi 10 min kvadratmetr olan yeni 
səhiyyə ocağı 1972-ci ildə tikilmiş, lakin sonralar 
tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüş 
xəstəxananın yerində inşa olunmuşdur. 
Xəstəxana 81 çarpayılıqdır. Burada ümumi 
cərrahiyyə, reanimasiya, terapiya, stomatologiya, 
qanköçürmə, pediatriya, rentgen şöbələri, polikli
nika, fəaliyyət göstərir. Xəstəxananın bütün şöbə 
və kabinetləri yüksək səviyyəli tibbi xidmət 
göstərilməsi üçün zəruri olan ən müasir xarici 
tibbi avadanlıqla təchiz edilmişdir.
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Şərur rayonunda Olimpiya İdman Kompleksinin 
açılışı

3 avqust 2009-cu il

Tikintisinə 2007-ci ilin iyununda başlanmış kompleksin ümumi ərazisi 9
hektar, binanın sahəsi isə 12086 kvadratmetrdir. Kompleksə mehmanxana,
idman zalı, 142 tamaşaçı yeri olan üzgüçülük hovuzu daxildir. Bundan əlavə,
kompleksdə 2400 tamaşaçı yeri olan süni örtüklü stadion, tennis kortları,

• •

mini futbol, basketbol və voleybol meydançaları vardır. Üçmərtəbəli, 60 
nəfərlik mehmanxanada hər cür rahatlığ'- olan 30 otaq, iclas zalı, 68 nəfərlik

л

yeməkxana vardır, ikimərtəbəli idman kompleksindəki oyun zalında həm 
mini futbol, həm də boks, güləş, basketbol yarışları keçirmək mümkündür. 
Kompleksdə iki trenajor zalı da vardır. Kompleks lazımi avadanlıqla təchiz 
olunmuşdur.
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Şərur rayonunun Yengicə kənd orta məktəbinin yeni 
binasının açılışı

5 oktyabr 2010-cu il

Məktəbin 130 ildən çox yaşı olan köhnə binası sonuncu dəfə 1986-cı ildə 
təmir edilmişdi. Uzun müddət yararsız vəziyyətdə olan təhsil ocağı üçün 
568 şagird yeri olan üçmərtəbəli yeni bina inşa edilmişdir. Sinif otaqları və 
fənn kabinetləri müasir standartlara cavab verən dərs ləvazimatı və 
avadanlıq ilə təchiz olunmuşdur. Sinif otaqlarındakı kompyuterlərin hamısı 
internetə qoşulmuşdur. Məktəbdə dərslərin elektron formatda keçilməsi 
üçün elektron lövhə ilə təmin edilmiş iki kabinet fəaliyyət göstərir. Təhsil 
ocağında zəruri materiallarla təchiz olunmuş hərbi kabinet də vardır. 
M üxtəlif idman qurğularının quraşdırıldığı idman zalında mini futbol, bas
ketbol, voleybol yarışları keçirmək mümkündür. Üç korpusdan ibarət olan 
məktəbdə təlim-tədris prosesinin yüksək səviyyədə aparılması üçün zəruri 
infrastruktur yaradılmışdır.
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Şərur rayonundakı Maxta kənd orta 
məktəbinin yeni binasının açılışı

5 oktyabr 2010-cu il
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Milli Qəhrəman Əli Camalovun adını daşıyan Maxta kənd orta məktəbinin
üçmərtəbəli, 540 şagird yeri olan yeni binasında 30 sinif otağı yaradılmışdır. ♦ ♦
Uç korpusdan ibarət məktəbin hər cür vəsait və avadanlıqla təchiz olunmuş fənn 
kabinetləri, laboratoriyaları, idman zalı, zəngin kitabxanası vardır. Məktəbin 
iki kompyuter sinfinin hər birindəki kompyuterlər internetə qoşulmuşdur. 
Məktəbdə elektron lövhəli iki sinif otağı, hərbi hazırlıq kabineti də vardır.
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1. Abşeron
2. Xızı
3. Sumqayıt



Xırdalan şəhərində Abşeron Rayon İcra 
Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışı

24 clekcıbr 2009-cu il

Xüsusi memarlıq üslubunda inşa olunan yeni inzibati binada əməkdaşların 
fəaliyyəti üçiin hər cür şərait yaradılmışdır. Yeni binada ulu öndərin büstü 
qoyulmuş, Heydər Əliyevin Abşeron rayonunun inkişafında göstərdiyi 
xidmətləri əks etdirən fotostend yaradılmışdır. Binadakı iş otaqlarının hamısı 
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, mebel və inventarla tam 
təchiz edilmişdir. Binada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün geniş akt zalı 
və digər müşavirə otaqları da vardır.

A  %  j /% ^

r
1 - *  •

»  •  • » «  1

h  •
Ш
Я Р  *  %  * *  У

1

192



İ i
£f

n u   ̂
n  fü f  " >•: I

*4 «
1 i •.

v  •. Я  

.*jbi1 ü
< г у ': 1£2—_Ü—'

ö 1*

1r■  r
В15*1ч ? . !
1 1  M  * 1■ B | r  ■  |

i l  * 
l ı

i Л

1 ] j• У  7 Л  : - y j t  
i ^  _  ‘/J *4 •w**-

193



Abşeron rayonundakı Masazır gölü ətrafında 
duz zavodunun açılışı

21 iyul 2010-cu il

Azərbaycan Dövlət İnvestisiya Şirkəti və “Azersun Holdinq”in vəsaiti hesabına inşa 
olunmuş Masazır Duz Zavodu Azərbaycanda ilk duz rafınasiyası zavodudur.

Zavodun texnoloji sxemində Avropanın ən son avadanlığı və avtomat idarəetmə 
sistemləri tətbiq olunmuşdur. Beşmərtəbəli əsas istehsal binasının sahəsi 580 kvadrat- 
metrdir. Müəssisədə istehsal prosesinin 90 faizi avtomatlaşdırılmışdır.

Müəssisənin laboratoriyası ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Bütün kimyəvi 
proseslərə, habelə məhsulun keyfiyyətinə nəzarət müəssisənin laboratoriyasında 
aparılır. Yodlaşdırılmış duz qablaşdırma sexinə hər birinin tutumu 50 ton olan 4 anbar
dan ötürülür. Məhsul 500 qramdan başlayaraq 25 kiloqramadək çəkilərdə qablaşdırılır. 
Zavodun “Azərduz” və “Bizim duz” brendi ilə istehsal etdiyi duz Azərbaycan və dünya 
bazarlarına çıxarılır.
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5z/ gw/? Azərbaycanda yeni sənaye 
sahəsinin tənıəli qoyulur. Artıq Azərbaycanda 
yüksək keyfiyyətə malik olan duz istehsal 
olunacaqdır. Bu zavodun yaradılması 
Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasətin 
məntiqi nəticəsidir.

Biz istəyirik ki, Azərbaycanda istehsal olu
nan biitiin məhsullar rəqabətqabiliyyətli ol
sunlar. Həm daxili tələbatı ödəsinlər, eyni 
zamanda Azərbaycanın ixrac potensialı da 
gücləndirilsin.

İlham Əliyev
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Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində 
məcburi köçkün ailələri üçün yeni salınmış 
məhəllənin açılışı

l cıprel 2013-cii il

760 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınmış məhəlləyə Azərbaycan 
Dövlət Neft Akademiyasının tələbə şəhərciyində müvəqqəti məskunlaşmış 
760 ailə və ya 3420 məcburi köçkün köçürülmüşdür. Məcburi köçkünlərdən 
460-ı Zəngilan,- 66-sı Ağdam, 52-si Cəbrayıl, 40-ı Füzuli, 142-si isə 
Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Şuşa, Xocavənd, Xocalı rayonlarındandır.

12 hektar sahəni əhatə edən yeni məhəllədə inşa edilmiş 760 evdən 90- 
ı birotaqlı, 490-ı ikiotaqlı, 170-i üçotaqlı, 10-u isə dördotaqlıdır. Məhəllədə 
540 şagird yerlik məktəb, 280 yerlik uşaq bağçası, klub-icma mərkəzi, tibb 
məntəqəsi və s. tikilmişdir. Məhəllənin inşasına 2012-ci ilin aprelində 
başlanmışdır. Su, elektrik və qaz təchizatı şəbəkələri Abşeron rayonunun 
kommunikasiya sisteminə qoşulmuşdur. Məcburi Köçkünlərin Sosial 
inkişaf Fondunun sifarişi ilə inşa olunmuş qəsəbənin inşasına 83,9 milyon 
manat sərf edilmişdir. Burada inşa olunmuş Zəngilan Rayon İcra 
Hakimiyyətinin üçmərtəbəli yeni inzibati binasında işçilərin rahat fəaliyyəti 
üçün hər cür şərait vardır. Üçüncü mərtəbədəki 50 nəfərlik akt zalında isə 
müxtəlif tədbirlər keçirmək mümkündür.
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Abşeron rayonunun Hökməli 
qəsəbəsində plastik qablar, kisələr 
və süd məhsulları zavodlarının açılışı

J may 2013-cii il

Abşeron rayonunda yaradılmış bu zavodlarda və 
meyvə-tərəvəz soyuducu anbarlarnda 1500 nəfər işlə 
təmin olunmuşdur. Müəssisələrin işi ən son 
texnologiyalar əsasında qurulmuşdur.

Birdəfəlik plastik qablar, priforminqlər istehsalı za
vodunun gündəlik istehsal gücü 50 tondur. Burada 150 
növdən çox polistirol, polipropilen xammalından qida 
məhsulları üçün istehlak taralan və priforminqlər istehsal 
olunur. Polistirol və polipropilen kisələr istehsalı zavodu 
gün ərzində 13 çeşiddə 125 min kisə istehsal etmək 
gücünə malikdir.

“Milla” brendi altında fəaliyyət göstərən süd 
məhsulları və dondurma istehsalı zavodunun gündəlik is
tehsal gücü 250 ton təşkil edir. Zavodun xammalla təmin 
edilməsi üçün müəssisənin nəzdində respublikanın ayrı- 
ayrı bölgələrində heyvandarlıq kompleksləri 
yaradılmışdır.
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Xızı rayonunda Qarabağ müharibəsi əlilləri və 
şəhid ailələri üçün tikilmiş yaşayış binasının 
istifadəyə verilməsi

22 cıvqııst 2008-ci il
%

Xızı şəhərində Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün tikilmiş 
ikimərtəbəli 16 mənzilli yaşayış binasının dörd mənzili 3, qalanları isə 2 
otaqlıdır. Mənzillərdə sakinlərin rahat yaşayışı üçün hər cür şərait 
yaradılmış, qaz, su və enerji ilə təmin olunmuşdur. Dövlət başçısının 
adından hər ailəyə televizor və soyuducu hədiyyə edilmişdir.
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Xızı rayonunda Altıağac Milli Parkının 
açılışı
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22 avqust 2008-ci il

4 <i

Bu park Prezident ilham Əliyevin Sərəncamı ilə 2004-cii il 
avqustun 31-də Xızı və Siyəzən rayonlarının ərazilərində - 
Altıağac Dövlət Təbiət Qoruğu və ona həmsərhəd olan Dövlət 
Meşə Fondu torpaqlarının bazasında yaradılmışdır. Ərazinin 
90,5 faizi palıd, fıstıq və vələs ağaclarının üstünlük təşkil etdiyi, 
zəngin flora və faunası olan dağ meşələridir.

Parkın ərazisi 11 min 35 hektardır. Parkda MDB məkanında, 
0  cümlədən Qafqaz regionunda yeganə olan Vəhşi Təbiətin 
Bərpası Mərkəzi və Reabilitasiyası Klinikası da fəaliyyət 
göstərir. Burada müasir laboratoriya, lazımi avadanlıq vardır. 
Əsas məqsəd Böyük Qafqazın cənub-şərq yamaclarının təbii 
landşaftının, flora və faunasının qorunub saxlanması, bərpası, 
təbii komplekslərinin mühafizəsinin gücləndirilməsi, ekoloji 
monitorinqin həyata keçirilməsi, həmçinin tədqiqatlar, turizm 
və istirahət üçün şəraitin yaradılması və əhalinin ekoloji 
cəhətdən maarifləndirilməsinin təşkilidir. Altıağac Milli 
Parkının ekoturizm və informasiya mərkəzi, inzibati binası, tu
rist ləvazimatlarının kirayəsi və satışı şöbəsi vardır.
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Xızıda Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışı

19 iyul 2011 -ci il

Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən inşa olunan bu müasir səhiyyə ocağı dördmərtəbəli 
əsas korpusdan və yardımçı binalardan ibarətdir. Mərkəzdə qəbul və hemodializ, 
əməliyyat bloku, stasionar və reanimasiya şöbələri, konsultativ diaqnostika 
poliklinikası vardır. Hemodializ şöbəsində beş hemodializ aparatı quraşdırılmışdır. 
Şiia-diaqnostika şöbəsi kompyuter tomoqraf və rentgen aparatları ilə təchiz 
olunmuşdur. Konsultativ diaqnostika poliklinikasında bütün növ xəstəliklərin 
müayinəsi və müalicəsi üçün kabinetlər yaradılmışdır. Endoskopik kabinet tibbin ən 
son nailiyyətlərinin məhsulu olan fıbroqastroskop və kolonoskopla təchiz 
olunmuşdur. Mərkəzin laboratoriyasında biokimyəvi, mikrobioloji, hematoloji və im- 
munoloji-seroloji analizlərin aparılması mümkündür. Stasionar şöbədə hər biri iki 
çarpayılıq 10 palata var. Əməliyyat blokunda xaricdə istehsal olunan yüksək 
keyfiyyətli tibbi avadanlıq quraşdırılmışdır. Əsas korpusda regional və yerli 
konfransların, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 155 nəfərlik akt zalı var.
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Sumqayıt şəhərində “Azkompozit” boru istehsalı 
zavodunun istifadəyə verilməsi

29 dekabr 2006-cı il

Zavodda komponent maddələrdən boru istehsal edilir. Bu borulardan su kəmərlərinin, şəhərlərin daxili
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Sumqayıt şəhərində “Bismak” Qida-Sənaye Kompleksində 
dəyirman sexinin açılışı dekabr 2006-a il

20-dək çeşiddə məhsul istehsal edən bu müəssisədə ən 
müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. 300 nəfərin işlədiyi 
fabrikdə sutkada 12 ton qənnadı məmulatı, 3 ton vafli, 20 
ton makaron istehsal olunur.
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Sumqayıt şəhərində “Alüminium” 
istehsalat sahəsində elektroliz 
korpuslarının istifadəyə verilməsi

iyun il

“Azərbaycan Alüminiumu” Səhmdar 
Cəmiyyətinin özündə üç müəssisəni -  Sumqayıt 
“Alüminium”, Gəncə “Gil-Torpaq” və Daşkəsən 
“Alunit” istehsalat sahələrini birləşdirir. Cəmiyyətin 
Sumqayıt “Alüminium” istehsalat sahəsində “As 
Group” şirkəti tərəfindən yenidən qurulub istifadəyə 
verilən birinci və ikinci elektroliz korpusların is
tismara buraxılması ilə əlaqədar müəssisədə əlavə 
600 yeni iş yeri açılmışdır.

ilkin xammal Gəncədə istehsal olunur və 
Sumqayıt müəssisəsində hazır məhsul buraxılır.
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Sumqayıt şəhərində 2003-cü ildən inşasına başlanan və yüksək 
keyfiyyətli polietilen boruların istehsalı üçün nəzərdə tutulan “Dizayn- 
Genay Azərbaycan” zavodu 2006-cı ilin oktyabrından işə düşmüşdür. 
Keyfiyyətli məhsul istehsalı üçün xaricdən alman xammaldan istifadə 
edilir. Borular dünya standartlarına cavab verir. Su, kanalizasiya, təbii 
qaz xətləri və digər məqsədlər üçün nəzərdə tutulan borular istifadə 
sahəsindən və sifarişdən asılı olaraq, 4 atmosferdən 32 atmosferə qədər 
təzyiqə davam gətirə bilir. Zavodda onlarca yeni iş yeri açılmışdır.

*  ^  V .
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Bakı-Quba-Rusiya dövlət sərhədi avtomobil yolunun 
16-34-cü kilometri yenidənqurma işlərindən sonra

22 cıvqııst 2008-ci il

Yolun yenidən qurulmasına 2008-ci ilin mayında başlanmışdır. Layihə çərçivəsində 
yolun 16-134-cü kilometrinə beton örtük döşənməsi nəzərdə tutulmuşdur. İşlərin 
sürətlə aparılması üçün yol hissələrə (16-44-cii, 44-89-cu və 89-134-cii kilometrlər) 
bölünmüşdür.

Beynəlxalq əhəmiyyətli bu yolda yük maşınlarının hərəkətinin intensivliyi nəzərə 
alınmaqla qalın beton örtüyün döşənməsi yolun davamlılığını artırır. Beton örtüyün 
qalınlığı 28 santimetrdir. Magistral boyu 21 körpü və yolötürücüsii, 10 qovşaq, 15 mal- 
qara keçidi, 112 boru keçidi, 5 xidmət məntəqəsi olacaqdır.
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Sumqayıt Elektrik Stansiyasının 
açılışı

19 noyabr 2009-cıı il

2005-ci il avqustun 12-də təməli Prezident ilham 
Əliyev tərəfindən qoyulmuş 525 meqavatlıq Sumqayıt 
Elektrik Stansiyasının ərazisi 22 hektardır. Sahəsi 360 
kvadratmetr olan yeni inzibati binada səmərəli fəaliyyət 
üçün hər cür şərait yaradılmışdır.

Turbinlərdə işlənən buxarı soyutmaq üçün Xəzər 
dənizindən 1200 metrlik su xətti çəkilmiş, suqəbuledici 
kəmər, açıq suaxıdıcı kanal və nasos stansiyası tikilmişdir. 
Su xəttinin çəkilişində yüksək fiziki və kimyəvi xarakte
ristikaya malik borular xüsusi şüşə lifli plastik materialdan 
hazırlanmışdır. Belə borulardan respublikada ilk dəfə bu 
stansiyada istifadə edilmişdir. Stansiyanın təbii qazla 
təchizatı üçün 29 kilometr uzunluğunda kəmər çəkilmiş, 
qazpaylayıcı stansiya tikilmişdir.

Stansiyada 525 meqavat güc iki qaz və bir buxar turbini 
vasitəsilə alınır. Buxar turbinini buxarla təmin etmək üçün 
hər birinin məhsuldarlığı saatda 300 ton olan iki buxar 
qazanı inşa olunmuşdur. Bu energetika qurğusunda ən 
müasir avadanlıq quraşdırıldığından 1 kilovat-saat elektrik 
enerjisinin istehsalı üçün 0,2 kubmetr təbii qaz və ya 235 
qram şərti yanacaqdan istifadə edilir. Stansiyanın faydalı 
iş əmsalı 52,8 faizdir. Bu, müasir elektroenergetikada ən 
yüksək göstəricidir və nəticədə əvvəlki nəsil stansiyalarla 
müqayisədə xeyli təbii qaza qənaət olunur. Stansiyanın 
işləməsi üçün qazın 26 bar təzyiqdə verilməsi kifayətdir. 
Həmin qurğuda ildə 4 milyard kilovat-saatdan çox elektrik 
enerjisi istehsal etmək mümkündür.
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Sumqayıt şəhəri çox uğurla inkişaf edir. 
Sumqayıtda gedən quruculuq, abadlıq işləri 
məni çox sevindirir. Sumqayıt gözəlləşir, 
cavanlaşır, yeni yollar, parklar salmır, yeni 
binalar tikilir, köhnə binalar bərpa olunur. 
Eyni zamanda, Sumqayıtın miiasir sənaye 
mərkəzinə çevrilməsi iiçiin bizim böyük 
planlarımız vardır.

Şəhərdə yaradılan yeni müəssisələr, za
vodlar, fabriklər, texnoparklar Sumqayıtı ən 
müasir və ən qabaqcıl sənaye mərkəzinə 
çevirəcəkdir.

İlham Əliyev
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Sumqayıt Texnologiyalar Parkının birinci 
mərhələsində inşa olunmuş obyektlərin 
açılışı

22 dekabr 2009-cu il

Sumqayıt Texnoparkının ərazisi 45 hektardır. Parkdakı zavod 
korpuslarının ərazisi isə 140 min kvadratmetrdir. Burada böyük 
həcmdə abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülmüşdür. Texnoparkın 
birinci mərhələsi çərçivəsində müəssisələrin tikinti-quraşdırma 
işlərində 2300 nəfərdən çox işçi çalışmışdır.

“Azərenerji” ASC-nin “Sumqayıt-3” 110/35/6 kilovoltluq qapalı 
tipli yarımstansiyası Cənubi Qafqazda istifadəyə verilən ilk belə 
obyektdir. Yarımstansiya yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmışdır 
və daxili mikro nəzarət sisteminə malikdir. Təmirə ehtiyacı ol
mayan bu qurğunun birbaşa mərkəzi dispetçer məntəqəsindən idarə 
edilməsi mümkündür. Yarımstansiyanın gücü 200 ıneqavoltam- 
perdir. Texnoparkdakı plastik borular zavodunda 800 millimetrə 
qədər diametrli plastik borular istehsal olunur. On altı atmosfer 
təzyiqə davam gətirən belə borulardan kabellərin çəkilməsində, 
kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisində, həmçinin qaz, su və 
kanalizasiya sistemlərinin quraşdırılmasında istifadə edilir. Bu 
müəssisənin illik istehsal gücü 20 min tondur.





ПТТТПГпт

Mis və alüminium elektrotexniki çubuqlann istehsalı zavodunun sahəsi 3 min kvadrametrdir. Bu
rada elektroenergetika sənayesində kəskin ehtiyac duyulan mis və alüminium çubuqlar istehsal olunur. 
Müəssisənin illik istehsal gücü 30 min tondur. Texnoparkda 110 kilovolta qədər gərginlik kabelləri 
istehsal edən zavod MDB məkanında ən qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan yeganə müəssisədir. Bu
rada ən son elmi-texniki yeniliklərə uyğun avadanlıq quraşdırılmışdır. Müəssisədə 800 kvadratmil- 
limetr en kəsiyində alüminium və mis məftillər, dənizdə istifadəsi nəzərdə tutulan qurğuşun örtüklü 
nəzarət kabelləri istehsal edilir.
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Çox şadam ki, bu texnopark məhz Sumqayıt şəhərində yaradılıbdır. Çünki Sumqayıtın çox böyük və 
zəngin tarixi, gözəl ənənələri vardır. Sumqayıt vaxtilə sənaye şəhəri kimi yaradılmışdır və biz bu gün 
Sumqayıtı yeni, müasir sənaye mərkəzinə çeviririk. Çünki burada yaradılan və yaradılacaq müəssisələr 
Azərbaycanın gələcəkdə də, uzun illər bundan sonra da sənaye gücünü artıracaq və beləliklə, ölkəmizin 
hərtərəfli inkişafı üçün yaxşı imkanlar açacaqdır.

İlham Əliyev
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Sumqayıt Texnologiyalar Parkında 
yeni müəssisələrin açılışı

7 iyul 2011-ci il

Yiiksəkgərginlikli elektrik avadanlığı zavodunda dünyanın ən 
inkişaf etmiş ölkələrinin texnikası quraşdırılmışdır. Bir neçə sexin 
fəaliyyət göstərdiyi zavodda yiiksəkgərginlikli elektrik, smart-kart tipli 
sayğac dolabları, 6 və 10 kilovoltluq elektrik avadanlığı istehsal edilir.

Zavodda buraxılan ventilyasiya borularına respublikada və xarici 
bazarlarda yüksək tələbat vardır. Burada 100 millimetrdən 1250 
millimetrə qədər ölçüdə alüminium və ya sinklənmiş polad borular is
tehsal olunur. İstehsal prosesi mükəmməlliyi ilə seçilir.

Günəş kollektorları və istilik qazanlarının istehsalı sexində də ən 
son elmi-texniki yeniliklər tətbiq edilmişdir. Sumqayıt Texnologiyalar 
Parkında istehsal prosesi olduqca yüksək standartlara əsaslandığından 
burada çalışanların əksəriyyətini ali təhsilli və yüksək ixtisaslı kadrlar 
təşkil edir. Müəssisələrdə çalışanlar dünyanın ən inkişaf etmiş 
ölkələrində xüsusi kurslarda təcrübə keçirlər.
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Burada istehsal edilən günəş kollektorları suyu 80-100 dərəcəyə qədər qızdırır. Bu məhsulların daha 
bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, hətta buludlu havada belə günəşin ultrabənövşəyi şüaları 95 faizə qədər 
səmərəli istifadə olunaraq istilik enerjisinə çevrilir. İstilik qazanları da paslanmaya və korroziyaya davamlı 
olmaqla yanaşı, bütün gigiyenik normalara cavab verir. Qaynar sinkləmə zavodu respublikada, eləcə də 
regionda analoqu olmayan istehsal müəssisəsidir, ildə 40 min ton məhsul istehsal edilən zavodda tətbiq 
olunmuş texnologiya yüksək səmərəli və ekoloji təmiz istehsal prosesini təmin edir.
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Mərhələli şəkildə reallaşdırılan istehsal prosesi avtomatik qaydada, nüsxə-tapşırıq proqramı ilə yerinə 
yetirilir. Sinkləmə sobasının məhsuldarlığı saatda 20 tondur. Ən qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi 
məhsulun yiiksək keyfiyyətinə və uzunömiirlülüyünə tam zəmanət yaradır. Qaynar sinkləmə nəticəsində 
metal və ya poladın üzərində 60-100 mikronluq sink təbəqəsi əmələ gəlir və bu da həmin 
konstruksiyaların ömrünün ən azı 100 ilə qədər uzanması deməkdir. Sumqayıt Texnologiyalar Parkında 
metal və ya poladın ilk dəfə sinklənməsi ilə yanaşı, təkrar sinkləmə əməliyyatları da aparılır.
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Sumqayıt şəhərindəki 1 nömrəli Uşaq-Gənclər 
İdman Məktəbinin əsaslı təmir və yenidənqurma 
işlərindən sonra açılışı

7 i y u l  2 0 1 1 - c i  i l

1967-ci ildə istifadəyə verilmiş məktəbdə tikinti və əsaslı təmir işlərinə 2008- 
ci ildə başlanmışdır. Ümumi ərazisi 3 hektar olan ərazidə qapalı tikililərin sahəsi 
5500 kvadratmetrdir ki, bunun da 3000 kvadratmetri yeni tikilidir. Kompleks bir 
neçə korpusdan ibarətdir. Burada inzibati korpus, idman zalları, müxtəlif təyinatlı 
otaqlar vardır. Məktəbin futbol meydançası ən müasir tələblər səviyyəsində 
qurulmuş, burada tamaşaçılar üçün 670 yerlik tribuna quraşdırılmışdır. Məktəbin 
binasının birinci mərtəbəsində boks, voleybol və basketbol zalları, üzgüçülük 
hovuzu, tibb otağı, sauna yerləşir. İkinci mərtəbədə isə trenajor zalı, arxiv, loja, 
fıtnes və tennis zalları fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, məktəbdə tir və müxtəlif 
tədbirlərin keçirilməsi üçün konfrans zalı da vardır.
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Sumqayıt Olimpiya İdman 
Kompleksinin açılışı

19 clekabr 2011-ci il
•  •

Uç hektar sahəni əhatə edən kompleks üç hissədən ibarətdir. Kompleksdə 
trenajor və ağır atletika zalları, həmçinin tir otağı, kinozal, üzgüçülük zalı və 
onların hər biri üçün soyunub-geyinmə, duş, sauna kabinəsi, masaj otaqları və 
digər texniki otaqlar yaradılmışdır. Ərazidə süni örtüklü futbol meydançası, 
qaçış zolağı, açıq basketbol, voleybol, tennis meydançaları inşa edilmişdir.

Ərazidə inşa edilmiş üçmərtəbəli mehmanxanada qonaqlara müasir tələblər 
səviyyəsində xidmət göstərmək imkanı yaradılmışdır. Mehmanxanada ən
müasir standartlar səviyyəsində yeməkxana da fəaliyyət göstərir.

• •

Umumi sahəsi 2160 kvadratmetr olan 800 yerlik universal idman zalı bu
rada irimiqyaslı beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli yarışların keçirilməsinə tam 
imkan verir. Uzunluğu 47,6, eni isə 23,3 metr olan zalda basketbol, voleybol 
və digər idman növləri ilə məşğul olmaq üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır.
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Sumqayıtda Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı

5 /яду 2013-cü il

Heydər Əliyev Mərkəzinin yaradılması ilk növbədə sumqayıtlıların dahi 
rəhbərin xatirəsinə yüksək ehtiramını nümayiş etdirir. Ümumi sahəsi 1040 
kvadratmetr olan Mərkəzdə dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevə 
aid kitablar və sənədlər sərgilənir. Burada konfrans zalı, inzibati hissə, rəsm 
və dizayn studiyası, elektron kitabxana, virtual sinif və kompyuter kursu 
otaqları fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev Mərkəzi həm də şəhərin 
görünüşünə əlavə gözəllik verir.
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Sumqayıtdakı Heydər Əliyev Parkı 
yeni görkəmdə

3 mcıv 2013-cü il

Heydər Əliyev Mərkəzinin yerləşdiyi Heydər Əliyev 
Parkının girişində ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin 
müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotolardan ibarət guşə 
yaradılmışdır.

Park sakinlərin istirahət üçün üz tutduqları ən sevimli 
məkanlardan biridir. Burada şəhər sakinlərinin və 
qonaqların asudə vaxtlarını mənalı və maraqlı keçirmələri 
üçün hər cür şərait yaradılmışdır. İstirahət məkanında ba
lacalar üçün xüsusi attraksionlar quraşdırılmışdır. Kom
pleks yenidənqurma, abadlaşdırma və yaşıllaşdırma işləri 
bu istirahət məkanını Sumqayıtın ən gözəl yerlərindən 
birinə çevirmişdir.
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İbadətgahın təməli 1989-cu ildə qoyulmuşdur. 2003-cii ildə istifadəyə verilən məscidin ərazisi 
4,5 hektardır. Burada eyni zamanda 500 nəfər ibadət edə bilər. Məscid 2011-ci ilin iyulunda 
Azərbaycan Prezidenti ilham Əliyev burada olarkən verdiyi tapşırığa müvafiq olaraq əsaslı təmir 
edilmişdir. Burada 34 metr hündürlüyündə minarə ucaldılmışdır. Mehrab yenidən qurulmuş, 
günbəzin daxilinə “Qurani-Kərimidən ayələr həkk olunmuş, döşəmə əsaslı təmir edilmişdir. 
Məscidin istilik və elektrik sistemləri də tamamilə yenilənmiş, divarları üzlük daşlarla üzlənmiş, 
hasarı yenidən qurulmuşdur.
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Sumqayıtda “ASAN xidmət” mərkəzinin 
açılışı

3 may 20J3-cii il

Burada ilk dəfə ölkədə tətbiq olunan elektron ərizə doldurma 
aparatı yerləşdirilmişdir. Mərkəzə müraciət edən vətəndaş elektron 
ərizəni dolduraraq eyni vaxtda çap etdirə bilər. Mərkəz internetə daim 
açıq olan kompyuterlərlə təchiz edilmiş və vətəndaşların burada 
bütün növ elektron xidmətlərdən yararlanması üçün hər cür şərait 
yaradılmışdır. Mərkəzdə vətəndaşların gözləməsi və vaxtını səmərəli 
keçirməsi üçün funksional yardımçı xidmətlər - bank, sığorta, hüquqi 
yardım və tərcümə mərkəzləri, laboratoriya, tibbi xidmət, uşaq 
əyləncə guşəsi, internet-kafe, poçt şöbələri, fotostudiya fəaliyyət 
göstərir. Əlillər üçün binanın girişində xüsusi lift quraşdırılmışdır. 
Gözdən əlillərin sərbəst hərəkəti üçün isə hər bir mərtəbənin 
döşəməsinə xüsusi örtüklər vurulmuş və lövhələr onların oxuya 
biləcəkləri müvafiq hərflərlə hazırlanmışdır. Mərkəzdə həmçinin 
vətəndaşların qəbulunun elektron növbə əsasında həyata keçirilməsi 
üçün ən müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Elektron lövhələr və 
işarələr vətəndaşların məlumat əldə etməsini asanlaşdırır. 
Vətəndaşlara könüllülük prinsipi əsasında xidmət göstərmək üçün 
30 gənc seçilmiş və onlar təlimlərə cəlb olunmuşlar.
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Sumqayıtda “Gilan” Tekstil 
Parkının açılışı

3 may 2013-cii il

20 hektar ərazidə tikilən “Gilan” Tekstil Parkına 
parça toxuma, boyama və tikiş fabriklərindən ibarət 
yüngül sənaye müəssisələri daxildir. Parkın tikintisinə
2011-ci ildə başlanmışdır.

• •

Umumi sahəsi 7 min kvadratmetr olan parça 
toxuma fabriki üç əsas istehsal sexindən və köməkçi 
sexlərdən ibarətdir. Avropa istehsalı olan dəzgahlarla 
təchiz olunan fabrik geniş çeşiddə və yüksək 
keyfiyyətli parça istehsalına imkan verir. Boyama 
fabrikində Almaniyadan idxal olunan, insan
orqanizmi üçün zərərsiz boyalardan istifadə edilir.

• •

Umumi sahəsi 6 min kvadratmetr olan tikiş 
fabrikiində ayda şərti olaraq 50 min kişi, qadın və 
uşaq üst geyimləri, habelə hərbi və xüsusi geyimlər 
istehsal olunur.
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Sumqayıt şəhərindəki 1 nömrəli xəstəxana əsaslı 
təmir və yenidənqurma işlərindən sonra

3 oktyabr 2013-cii il

Çoxprofilli xəstəxananın binası 1967-ci ildə inşa olunmuş və o vaxtdan 
burada əsaslı təmir işləri aparılmamışdır. Şəhərin mərkəzində yerləşən və 
əhalinin ən çox müraciət etdiyi 225 çarpayılıq xəstəxanada terapiya, 
otolorinqologiya, kardiologiya, yoluxucu xəstəliklər, nevrologiya, 
urologiya, nefrologiya, hemodializ, anesteziologiya-reanimatologiya, po
liklinika və təcili yardım stansiyası tibbin ən son nailiyyətləri olan 
avadanlıq və cihazlarla təmin edilmişdir. Xroniki böyrək çatışmazlığından 
əziyyət çəkən xəstələrin burada müalicə alması üçün hemodializ şöbəsi 
fəaliyyət göstərir.

Xəstəxana indiyədək şəhərin dövlət tibb müəssisələrində olmayan 
maqnit-rezonans tomoqrafiya aparatı ilə təchiz edilmişdir. Xəstəxananın 
fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün transformator stansiyası 
və generatorlar quraşdırılmışdır. Yeni qazanxana, içməli və yanğına qarşı 
su anbarları, nasos stansiyası, avtomobil dayanacağı tikilmişdir.
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Sumqayıt Mədəniyyət Mərkəzinin qarşısındakı 
meydan yenidənqurma işlərindən sonra

3  o k t y a b r  2 0 1 3 - c i i  i l

1986-cı ildə istifadəyə verilmiş və vaxtilə “Kimyaçı” mədəniyyət sarayı kimi 
tanınan bu saray artıq Sumqayıt Mədəniyyət Mərkəzi adlanır. Sarayın qarşısındakı 
meydan Sumqayıt şəhərinin mərkəzində yerləşən ən geniş meydandır. Ümumi ərazisi 
5 hektar olan meydanda geniş abadlıq-quruculuq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. 
Meydanda kommunikasiya xətləri və işıqlandırma sistemi tamamilə yenidən 
qurulmuşdur. Müasir fəvvarə meydana xüsusi yaraşıq verir.

Mədəniyyət Mərkəzinin daxilində işlər davam etdirilir. Üçmərtəbəli inzibati 
binanın birinci mərtəbəsində 800 yerlik böyük kino-konsert salonu, ikinci 
mərtəbəsində müşavirə və iclas zalları vardır. Burada həmçinin restoran, sərgi salonu 
və müxtəlif dərnəklərin fəaliyyəti üçün otaqların, ərazidə isə 260 yerlik avtomobil 
dayanacağının yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.
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Sumqayıtda “Sağlam qida” aqrar-sənaye kompleksinin 
istifadəyə verilməsi

3 oktyabr 2013-cü il

Bu müasir aqrar-sənaye kompleksi Sumqayıtın sənaye zonasında 7 hektar ərazidə istehsal və xidmət sahələrini 
əhatə edən 3 iri müəssisədən ibarətdir. Kompleksin tərkibinə çörək istehsalı zavodu, taxıl anbarı, un dəyirmanı kom
pleksi, həmçinin qida məhsullarının saxlanması, daşınması və satışı üzrə logistik mərkəz daxildir.

Ən son texnologiya əsasında qurulmuş və gündəlik istehsal gücü 150 ton olan çörək zavodunda məhsul 
hazırlanması prosesi tam avtomatlaşdırılmışdır. Taxıl anbarı və dəyirman kompleksində taxıl məhsullarının tədarükü 
və saxlanması üçün hər birinin tutumu 4 min ton olan 6 anbar inşa olunmuşdur. Anbarda quraşdırılmış təmizləmə və 
qurutma sistemləri tədarük olunan taxıl məhsullarının itkisiz və uzun müddət ərzində saxlanmasına imkan verir. Qida 
məhsullarının saxlanılması, daşınması və satışı üzrə ən müasir texnologiyalara əsaslanan logistika mərkəzinin tərkibinə 
tutumu 5 min ton olan soyuducu və 4 min tonluq quru anbarlar, beynəlxalq yük daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat 
vasitələri üçün dayanacaq meydançası daxildir. Aqrar-sənaye kompleksində 600-dək yeni iş yeri yaradılmışdır.
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Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı ərazisində 
“Azərtexnolayn” polad boru zavodunun açılışı

3  o k t y a b r  2 0 1 3 - c i i  i l

Zavodda son texnologiya və müasir avadanlıq əsasında polad borular is
tehsal olunur. Polad borular xam neft, təbii qaz və su xətlərinin çəkilişində, 
neft emalı zavodlarında, sənaye bom xətti şəbəkələrinin yaradılmasında, polad 
konstruksiyaların yığılmasında istifadə olunur. Boruların diametri 400-2000 
millimetr, qalınlığı 6-25 millimetr, uzunluğu isə tələbata uyğun olaraq 6-16 
metr arasında dəyişir. Burada ildə 75 min ton müxtəlif diametrli polad 
boruların, 60 min ton müxtəlif diametrli və yüksək təzyiqə davamlı hidro- 
texniki avadanlıq və 12 ıııin ton xüsusi təyinatlı müxtəlif diametrli polietilen 
boruların istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. 500 nəfərin işlə təmin olunduğu za
vodda istehsal edilən polad və polietilen borular əsasən daxili bazarda olan 
tələbatın ödənilməsinə yönəlmişdir.
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ARAN
iqtisadi rayonu

1. Ağcabədi
2. Ağdaş
3. Beyləqan
4. Вərdə
5. Biləsuvar
6. Göyçay
7. Hacıqabul
8. İmişli
9. Kürdəmir

10. Mingəçevir
11. Neftçala
12. Saatlı
13. Sabirabad
14. Salyan
15. Şirvan
16. Ucar
17. Yevlax
18. Zərdab
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Ağcabədi şəhərinə təbii qazm verilməsi
17yanvar 2008-ci il

Ağcabədi rayon mərkəzinin qaz təchizatının bərpası üçün dametri 530 millimetr, uzunluğu 51,8 kilometr olan 
Bərdə-Ağcabədi magisrtal qaz kəməri inşa edilmiş, Ağcabədi qazpaylayıcı stansiyası əsaslı şəkildə təmir edilmiş, 5 
kilometr uzunluğunda Hindarx qaz kəmərinin təmiri, Ağcabədi şəhərində orta və aşağıtəzyiqli 31 kilometr yerli qaz 
xətlərinin çəkilişi həyata keçirilmişdir. Ağcabədi şəhərində 1300 abonentə qaz verilməsi üçün daşıyıcı şəhərdaxili və 
küçə qaz kəmərləri çəkilmişdir.
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Ağcabədi şəhərində şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün 
yaşayiş binasinin istifadəyə verilməsi

17yanvar 2008-ci il

224 mənzilli binada mənzil alanların on ikisi şəhid ailəsi, on ikisi isə Qarabağ müharibəsi əlilidir. Prezidentin 
tapşırığı ilə 2007-ci ildə təməli qoyulmuş bina bir il ərzində inşa olunmuşdur.
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Ağcabədidə Üzeyir Hacıbəyli adma Qarabağ Muğam 
Mərkəzi yeni görkəmdə

6  m a y  2 0 1 1 - c i  i l

Qarabağ Muğam Mərkəzi 2008-ci ilin sentyabrında inşa olunmuşdur. Ümumi 
sahəsi 830 kvadratmetr olan mərkəzdə hər biri 155 yerlik qış və yay zalları fəaliyyət 
göstərir. Burada Azərbaycanın tanınmış muğam ustadlarının, Heydər Əliyev Fon
dunun dəstəyi ilə təşkil edilən müxtəlif muğam müsabiqələri qaliblərinin şəkilləri 
də nümayiş olunur. Mərkəzin 9 sinif otağında muğamı tədris edən iki orta ixtisas 
sinfi təşkil olunmuşdur. Qarabağ Muğam Mərkəzində ətraf rayonlardan olan gənc 
istedadlar da muğam sənətinin sirlərinə yiyələnirlər. Mərkəzin yay zalı ilin isti 
aylannda açıq konsertlərin təşkili üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Ağcabədidə Şahmat Məktəbinin yeni 
binasının açılışı

6  m a y  2 0 1 1 - c i  i l

Müasir üslubda inşa olunan bu tədris binası şahmat 
meydançasına bənzədilmişdir. Məktəbin həyətində açıq havada 
şahmat oynamaq üçün geniş sahə yaradılmışdır. Xüsusi texniki qul
luqla yetişdirilən şahmat fiqurları formasında olan kollar binaya 
əlavə gözəllik bəxş edir.

483 kvadratmetr sahəsi olan ikimərtəbəli binanın birinci 
mərtəbəsində 8 sinif otağı vardır. Ümumi sahəsi 148 kvadratmetr 
olan oyun zalında eyni vaxtda 100-dək şahmatçı görüş keçirə bilər. 
Oyunların canlı izlənilməsi üçün zalda bir neçə kamera 
quraşdırılmışdır.

Burada yaradılan kompyuter otağı yüksək sürətli internetlə təmin 
edilmişdir ki, bu da dərslərin kompyuter vasitəsilə keçilməsinə, ən 
son yenilikləri qısa zaman çərçivəsində öyrənməyə şərait yaradır.
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Ağcabədidə Süd Emalı Zavodunun açılışı
в  m a y  2 0 1 1 - c i  i l

Ümumi ərazisi iki hektar olan bu zavodun qapalı hissəsinin sahəsi 5 min kvadratmetrdir. Zavod 
beynəlxalq standartlara cavab verən avadanlıqla təchiz edilmişdir. Sutkalıq emal gücü 20-50 ton olan za
voda süd Ağcabədinin müxtəlif kəndlərindən gətirilir. Bu məqsədlə ətraf kəndlərdə 5 südtoplama məntəqəsi 
təşkil edilmişdir.

Müəssisənin istehsal bölməsində geniş çeşiddə süd məhsulları istehsal edilir. Bu məhsulların hər biri 
zavodda yaradılan ayrı-ayrı sexlərdə, gigiyenik qaydalara uyğun olaraq hazırlanır.

* Л  qwtUnec**.
•tlt C<*.*w ük 1 .»

M .
Jala SOdön tarVıbindo 12 vitaminin qanşıö' vaıdır 
ВТ, PP.B6. C. В12. maddotaı mübadılasini 

lasına salır.
1. B6. В12. D -  biotin. B2 - sinir sistemini 

möhkomlandirir.
Bİ. PP -  üroV-darnar sisteminin foaliyyatino у щ  
tosirodir. ,PP B12 E -  qara dyw laabyyatınl normallaşdırır 
Fol turşusu. B12. E -  qan dövranını yaxşılaşdırır. 
B2. C -  orqanizmin inkisalma. immunitetin 
möhkamlandirltmasma kbmak «qır.
D3 -  sümük va dişlotl guclandmr. Myttnwya

г A ^ ö rü n  Qörrno qabılıyyviml yjjcvlaşdınr. 
f  immunitetin oüdannwsina kömak edr 

Bütün ail» üçun uy0u°dur.

'SsrvusVIn P'̂ uM-ASCjto C,Un ММСП.П
sitaıişb»* qablaşdırılmışdır.
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Ağcabədi rayonunun Ağabəyli kəndində “Atena” süd məhsulları 
kombinatının açılışı

6  m a y  2 0 1 1 - c i  i l

Ümumi ərazisi 22 hektar olan kombinatın tikinti 40-dan çox çeşiddə süd məhsulları istehsal olunur. 
Kombinatda emal prosesi tam şəkildə kompyuterləşdirilmişdir və bütün proses vahid mərkəzdən idarə olunur. 
Mütəxəssislər emal prosesini kompyuter vasitəsilə kənardan izləyirlər.

Müəssisənin xammalla təmin edilməsi məqsədilə Ağcabədidə və ətraf rayonlarda 21 süd qəbulu məntəqəsi 
təşkil olunmuşdur. Kombinatda bütün emal prosesi yüksək keyfiyyətli laborator avadanlıqla yoxlamadan 
keçirilir.
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Ağcabədi-Qaradolaq-Kəbirli avtomobil yolunun 
24,5 kilometrlik hissəsinin açılışı

6  m a y  2 0 1 1 - c i  i l

Ümumilikdə 11 minədək əhalinin yaşadığı 5 kəndi birləşdirən yolun yenidən 
qurulması nəticəsində yaşayış məntəqələri ilə rayon mərkəzi arasında gediş-gəliş 
asanlaşmışdır. Eni 6 metr olan dördüncü dərəcəli ikizolaqlı yol boyu həm 
avtomobillərin, həm də piyadaların sərbəst hərəkəti üçün lazımi şərait yaradılmış, 
istiqamətverici işarələr qoyulmuşdur. Müasir standartlara cavab verən yolun giriş 
hissəsində abadlıq işləri aparılmışdu\ Magistral yoldan girişdə 1, kəndarası yollarda 
isə 2 müasir tipli dayanacaq quraşdırılmışdır. Yol kənarında 30 minədək ağac və gül 
kolu əkilmiş, yaşıllıq zolağı salınmışdır. Ümumilikdə yol boyu 6 körpü və ötürücü inşa 
edilmişdir ki, burada da 54 yol göstəricisindən istifadə olunmuşdur.
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Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü ərazisində Laçın 
rayonundan olan məcburi köçkün ailələri üçün 
salınan yeni yaşayış qəsəbəsinin açılışı

2 4  d e k a b r  2 0  J l - c i  i l

Laçın rayonundan olan 552 məcburi köçkün ailəsi üçün salınan yeni yaşayış qəsəbəsinin 
ümumi sahəsi 111 hektardır. Qəsəbədə inşa edilən evlərin sahəsi ümumilikdə 31 min 179 
kvadratmetrdən çoxdur. Hər bir evin 12 sot torpaq sahəsi vardır. Qəsəbədə müasir stan
dartlara cavab verən, 360 şagird yeri olan məktəb binası, uşaq bağçası, bir klub-icma 
mərkəzi, qəsəbə nümayəndəliyi üçün inzibati bina inşa edilmiş, park və yaşıllıqlar 
salınmışdır. Qəsəbə elektrik, qaz və içməli su ilə təmin olunmuşdur. Yağış sularının 
axıdılması üçün drenaj tikilmişdir. Qəsəbədə ümumi uzunluğu 15 kilometr olan yol 
salınmışdır. Zəruri infrastrukturun yaradıldığı qəsəbədə evlərin 49-u birotaqlı, 194-ü 
ikiotaqlı, 237-si üçotaqlı, 72-si isə dördotaqlıdır. Qəsəbədə iki transformator stansiyası, 
altı qaztənzimləyici məntəqə yaradılmış, biraşırımlı körpülər inşa olunmuş, geniş yaşıllıq 
zolaqları salınmışdır.
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Ağcabədi rayonunda qaçqın və məcburi köçkün ailələri 
üçün inşa edilmiş yaşayış binalarından ibarət 
məhəllənin istifadəyə verilməsi

2 4  d e k a b r  2 0 1 1 - c i  i l

Ağcabədi rayonunda 560 məcburi köçkün ailəsi üçün tikilən beşmərtəbəli on 
yaşayış binasından ibarət məhəllənin salınmasına 2011-ci ilin iyununda başlanmışdır. 
İnşaat işlərinə ölkənin 14 tikinti şirkəti cəlb olunmuşdur. Ümumi sahəsi on hektar 
olan yaşayış massivində inşa olunmuş binalara Ağcabədi rayonunda müvəqqəti 
məskunlaşmış 560 məcburi köçkün ailəsi köçürülmüşdür. Binalardakı mənzillərdə 
yaşayış üçün maksimum şərait yaradılmışdır.
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Məhəllədə 360 şagird yerlik məktəb binası, 50 yerlik 
uşaq bağçası inşa edilmişdir. Burada həmçinin klub-icma 
mərkəzi, inzibati bina da tikilmişdir. Məhəlləni daimi 
elektrik enerjisi ilə təmin etmək məqsədi ilə transformator 
yarımstansiyası quraşdırılmış, sakinlərin içməli su 
tələbatını ödəmək üçün hər biri 500 kubmetr olan iki su 
anbarı inşa edilmiş, yeni su xətləri çəkilmişdir. Məhəllədə 
qazlaşdırma işləri aparılmış, qaz tənzimləyici məntəqə 
quraşdırılmışdır. Yol-küçə şəbəkəsi də yüksək səviyyədə
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Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni 
binasının istifadəyə verilməsi

2 9  a v q u s t  2 0 1 3 - c i i  i l

Tikintisinə 2011-ci ilin mayında başlanmış 205 çarpayılıq tibb ocağının ümumi 
ərazisi 3,9 hektardır. Xəstəxana beş korpusdan və bir yoluxucu xəstəliklər 
bölməsindən ibarətdir. Yeni səhiyyə müəssisəsində əməliyyat boksu, cərrahiyyə və 
reanimasiya, doğum, ginekologiya, observasiya, otolarinqologiya, kardiologiya, te
rapiya, uşaq qəbulu, uşaq terapiya, hemodializ, şüa-diaqnostika şöbələri, poliklinika 
və uşaq poliklinikası, konfrans zalı, laboratoriya, camaşırxana, digər yardımçı sahələr 
fəaliyyət göstərir. Bina bütün növ kommunikasiyalarla təchiz edilmişdir.
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Ağcabədidə Gənclər Mərkəzinin açılışı

2 9  a v q u s t  2 0 1 3 - c ı i  i l

Şəhərin ən gözəl binalarından olan Gənclər Mərkəzinin ümumi sahəsi üç min kvadrat
metrdir. Mərkəzin ayrıca internet otağı vardır. Bütün kompyuterlər internetə 
qoşulmuşdür. Gənclər Mərkəzində kompyuter bilikləri və xarici dil üzrə xüsusi kurslar 
təşkil edilmişdir. Burada həmçinin iclas və akt zalları, atıcılıq otağı, 3D kinozalı, linqafon 
otağı, elektron kitabxana və digər yardımçı otaqlar vardır. Burada müxtəlif növ oyun 
aparatları, dördcərgəli boulinq zalı, balacalar üçün “Labirint” oyun guşəsi fəaliyyət 
göstərir. İkinci mərtəbədə gənclər kafesi yaradılmışdır. Elektron kitabxananın fondunda 
müxtəlif sahələrə dair kitablar toplanmışdır.
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Ağcabədidə “Aqat-aqro” heyvandarlıq kompleksinin açılışı

2 9  a v q u s t  2 0 1 3 - c ü  i l

Ağabəyli kəndində yaradılan və ümumi sahəsi 50 hektar olan kompleks üç min başlıq 
iribuynuzlu heyvandarlıq və iki min başlıq keçi təsərrüfatından ibarətdir. İribuynuzlu 
heyvandarlıq kompleksi müasir ferma avadanlığı -  avtomatik yönləndirmə və yemləmə 
sistemləri, birdəfəyə 40 baş inəyin sağılmasma imkan verən karusel tipli avadanlıq, soyutma 
sistemləri ilə təchiz edilmişdir. Kompleksə hər biri gündəlik 25 litrdən çox südvermə 
qabiliyyətinə malik 1500 baş “Holstein Friesian” cinsindən olan inəklər gətirilmişdir.
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Ağdaş şəhər stadionunun açdışı

7 i y u l  2 0 0 5 - c i  i l

ZƏRBHVCHNIN GƏLƏCİQRVCHHIN Hj ƏMCLƏRI
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Ağdaşda Habil Əliyev adına Musiqi 
Məktəbi yeni görkəmdə

1 2  f e v r a l  2 0 1 0 - c u  i l

Tikintisinə 2008-ci ilin martında başlanmış 540 şagird yeri olan 
musiqi məktəbinin binası 2009-cu ilin iyununda istifadəyə 
verilmişdir. Ağdaş şəhərinin mərkəzində yerləşən məktəbdə 36 sinif 
otağı, 200 yerlik konsert zalı və muzey vardır. Lazımi inventar və 
avadanlıqla təmin olunmuş məktəbin ətrafı abadlaşdırılmış və 
yaşıllıq zolaqları salınmışdır. Məktəbin ayrıca havalandırma sistemi 
və transformator stansiyası vardır.
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Ağdaş şəhərinə çəkilən yeni su xəttinin açılışı

Şəhərin su təchizatım yaxşılaşdırmaq üçün ərazidə 3 artezian quyusu qazılmışdır. Quyulardan çıxan suyun 
əhaliyə çatdırılması üçün suqəbuledici qurğu, nasos stansiyası, 2 min kubmetr tutumu olan su anbarı və 
xloıiaşdırma binası inşa edilmiş, 2600 metr magistral boru kəməri çəkilmiş, suyun keyfiyyətinə nəzarət etmək 
üçün laboratoriya yaradılmış, həmçinin su-kanal idarəsinin inzibati binasının və istehsal bazasının tikintisi başa 
çatdırılmış, qurğuları elektrik enerjisi ilə qidalandıran yeni xətlər çəkilmişdir. Suyun şəhərin mövcud paylayıcı 
şəbəkəsinə ötürülməsi məqsədi ilə 6 kilometr uzunluğunda iki xətt çəkilmişdir. Layihənin birinci mərhələsinin 
başa çatması nəticəsində 35 min adam içməli su ilə təmin edilmişdir.
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Ağdaş Olimpiya İdman Kompleksinin açdışı

1 2  f e v r a l  2 0 1 0 - c ı t  i l

Ümumi ərazisi 5,5 hektar olan kompleks əsas bina, üzgüçülük hovuzu, mini futbol 
stadionu, voleybol və basketbol meydançaları, tennis koıtu, hər biri 8 nəfərlik 3 
kottecdən və digər yardımçı binalardan ibarətdir. Örtülü idman meydançası olan əsas 
bina ikimərtəbəlidir. Binanın daxilindəki 1020 tamaşaçı yeri olan idman meydançasının 
sahəsi 2484 kvadratmetrdir. Binanın daxilində 4 məşq, bilyard, stolüstü tennis zalları, 
soyunub-geyinmə, həkim otaqları, bufet, duş və sair xidmət obyektləri vardır.

192 tamaşaçı yeri olan üzgüçülük hovuzunun yerləşdiyi binada iki məşq zalı, 
soyunub-geyinmə, həkim otaqları, bufet, duş və sair xidmət otaqları vardır. Mini futbol 
meydançasının tərkibinə 226 nəfər tamaşaçı yeri olan tribuna, soyunub-geyinmə, həkim 
və hakim, duş və sair xidmət otaqları daxildir. Kompleks üçün artezian quyusu qazılmış, 
su nasosu quraşdırılmış və iki su anbarı, qazanxana tikilmiş, fərdi transformator və 
havalandırma sistemləri quraşdırılmışdır.
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Ağdaş-Ləki avtomobil yolunun 12 kilometrlik 
hissəsinin açılışı

if;>£
:  j .

3 0  oktyabr 2011-ci il

Əaslı şəkildə bərpa olunmuş Ağdaş-Ləki avtomobil yolu Bakı-Ələt- 
Qazax-Gürctistan dövlət sərhədi avtomobil yolunun 267-ci kilometrini Bakı- 
Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 238-ci kilometri ilə birləşdirir. Tamamilə 
yeniləşən, müasir görkəm alan və keyfiyyəti ilə seçilən bu yol respublikanın 
şimal-qərb bölgəsi ilə cənub və cənub-qərb bölgələri arasında nəqliyyat 
əlaqəsinin yaxşılaşması baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.

Asfalt-beton örtüklü yolun yatağının eni 12, ikizolaqlı hərəkət hissəsinin 
eni isə 7 metrdir. Yenidənqurma işlərində 30 min tonadək asfalt-beton 
qarışığından istifadə olunmuşdur. Cari ilin iyulunda başlanan bərpa işləri 
oktyabrda başa çatdırılmışdır. Müasir tələblərə cavab verən yeni yolda mü
vafiq təhlükəsizlik nişanları və avadanlıq quraşdırılmışdır.
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Ağdaş Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışı

3 0  o k t y a b r  2 0 1 1 - c i  i l

Müasir üslubda layihələndirilmiş xəstəxana binasının təməli 2010-cıı il fevralın 
12-də Prezident İlham Əliyevin Ağdaş rayonuna səfəri zamanı qoyulmuşdur. Altı 
korpusdan .ibarət üçmərtəbəli səhiyyə ocağında 100 nəfərədək tibb heyəti çalışır. 
Burada ən nüasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Xəstəxanada əməliyyat, müayinə və 
müalicə otaqları müasir tərtibatı və xüsusi dizaynı ilə seçilir. Poliklinika şöbəsindəki 
hemodializ kabinetimdə 8 xəstənin eyni zamanda qəbulu mümkündür. Diaqnostika 
şöbəsində yaradılmış hərtərəfli şərait müalicə və müayinə işinin yüksək səviyyədə 
təşkilinə imkan verir. Xəstəxananın ikinci mərtəbəsində əməliyyat bloku yerləşir. 
Buradakı reanimasiya şöbəsində eyni vaxtda 7 xəstəyə xudmət göstərilə bilər.

v r

/

\  * C<

m

278



279



Beyləqan rayonuna təbii qazın 
verilməsinin bərpa edilməsi

1 8  a p r e l  2 0 0 8 - c i  i l

Rayonun qaz təchizatı 1990-cı ildən 
dayandırılmışdı. Regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət proqramı çərçivəsində rayona 3,2 
kilometr uzunluğunda qaz xətti çəkilmişdir. İlkin 
mərhələdə 500 ailə mavi yanacaqla təmin 
olunmuş, bütün mənzillərə sayğaclar 
qoyulmuşdur.
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Beyləqan rayonunda Qarabağ 
müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri 
üçün inşa edilmiş mənzillərin 
istifadəyə verilməsi

1 8  a p r e l  2 0 0 8 - c i  i l

Rayonda bu kateqoriyadan olan insanlar üçün ilk
dəfə inşa olunmuş 24 mənzilli binada 6 birotaqlı, 15
ikiotaqlı və 3 üçotaqlı mənzil vardır. Mənzillərin 7-si
şəhid ailələrinə, 17-si Qarabağ müharibəsi əlillərinə

• •

verilmişdir. Umumi sahəsi 1200 kvadratmetr olan bi
naya qaz, elektrik və su xətləri çəkilmiş, bütün 
mənzillər telefonlaşdırılmışdır. Azərbaycan Preziden
tinin adından hər bir ailəyə televizor və soyuducu 
hədiyyə olunmuşdur.
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Beyləqan-Kəbirli-Baharabad avtomobil yolunun açılışı

2 8  o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

Uzun illər təmir işləri aparılmaması nəticəsində bu yol istismara yararsız vəziyyətə 
düşmüşdü. Qısa müddətdə yenidən qurulan yol əhalinin gediş-gəlişini xeyli 
asanlaşdırmışdır. Ümumi uzunluğu 35 kilometr olan və müasir standartlar səviyyəsində 
qurulan dördüncü kateqoriyalı bu avtomobil yolunda iki körpü, on boru su keçidi inşa 
edilmişdir. Yol Beyləqan rayonunun on kəndini və Xocavənddən olan məcburi köçkünlərin 
məskunlaşdıqları yaşayış məntəqəsini birləşdirir.
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Bərdə şəhərində akademik Zərifə Əliyeva adına 
orta məktəbin açılışı

1 1  s e n t y a b r  2 0 0 4 - c ü  i l

Akademik Zərifə Əliyeva adına Bərdə şəhər orta məktəbinin təməli
2004-cü ilin yanvarında qoyulmuş və tikinti səkkiz ay ərzində başa 
çatdırılmışdır. 1000 şagird üçün nəzərdə tutulmuş məktəb binasının sahəsi 
5200 kvadratmetr, ərazisi 1,8 hektardır. Burada 32 sinif otağı, 576 kvadrat
metrlik idman zalı vardır. Gözəl memarlıq üslubuna malik dördmərtəbəli 
məktəbin zirzəmi hissəsində laboratoriyalar, əmək təlimi və digər müvafiq 
otaqlar yerləşir. Kompüter, linqafon kabinetləri, kabinet tipli fənn otaqları 
müasir avadanlıqla və əyani vasitələrlə təmin olunmuşdur.
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Bərdə Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışı

2  m a r t  2 0 0 9 - c u  i l

u

2006-cı ilin martında Prezident ilham Əliyevin iştirakı ilə təməli 
qoyulmuş bu səhiyyə ocağında qəbul, şüa diaqnostikası, hemodializ, 
anesteziologiya, reanimasiya, konsultativ diaqnostik poliklinika şöbələri, 
əməliyyat bloku vardır. 260 nəfərin çalışdığı mərkəzin 150 yerlik konfrans 
salonunda quraşdırılmış monitorun köməyi ilə 4 cərrahiyyə otağında 
aparılan əməliyyatları birbaşa izləmək mümkündür. Mərkəzdəki iki 
yeməkxanada eyni vaxtda 54 nəfərin qidalanması mümkündür. Səhiyyə 
ocağı ətraf rayonların əhalisinə də xidmət göstərir.
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Bərdə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin
açılışı

2  m a r t  2 0 0 9 - c a  i l

Muzeydə Bərdənin tarixini, mədəniyyətini əks etdirən 
2200 eksponat, o cümlədən qədim şəhərin maketi nümayiş et
dirilir. Eksponatların bir çoxu şəhərdə aparılmış arxeoloji 
qazıntılar zamanı tapılmışdır. Muzeydəki eksponatlar 
Qarabağın tarixini saxtalaşdırmağa çalışanlara tutarlı 
cavabdır. V əsrdə Albaniyanın paytaxtı Qəbələdən Bərdəyə 
köçürüldükdən sonra bu şəhər nəinki qədim Azərbaycanın, 
eləcə də Yaxın Şərqin siyasi, iqtisadi və mədəni 
mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. Bu barədə məlumatlar 
yazılı mənbələrdə əksini tapmışdır. Muzeyin yaxınlığında ti
kinti işləri aparılarkən şəhər qalıqları aşkarlanmışdır. 
Qazıntılar zamanı qədim qızıl və gümüş pullar tapılmışdır. 
AMEA-nın arxeloji ekspedisiyasının tədqiqatları Bərdənin 3 
min il yaşının olduğunu göstərir.
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Bərdə şəhərində musiqi məktəbi 
binasının açılışı

2  m a r t  2 0 0 9 - c ı ı  i l

Prezident İlham Əliyevin göstərişi və Heydər Əliyev 
Fondunun dəstəyi ilə tikilən 400 şagird yerlik 
dördmərtəbəli binanın tikintisinə 2008-ci ilin mayında 
başlanmış, inşaat-tərtibat işləri səkkiz aya başa 
çatdırılmışdır. Bu, Bərdə rayonunda 7-ci musiqi 
məktəbidir. 37 otaqdan ibarət məktəbdə uşaqların tar, ka
mança, fortepiano, skripka, nağara, qarmon, saz və sair 
alətlərdə ifaçılığı öyrənməsi üçün hər cür şərait 
yaradılmışdır. Məktəbin akt zalında müxtəlif konsertlərin 
təşkili üçün xüsusi səs avadanlığı quraşdırılmışdır.
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Bərdədə Qəhrəmanlar Parkının açılışı

7 o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

Bərdənin sürətli inkişafını özündə əks etdirən, quruculuq və 
abadlığın əsas ünvanlarından biri olan Koroğlu küçəsində salınan 
parkın yerləşdiyi ərazi əvvəllər tamamilə baxımsız vəziyyətdə 
idi. Tikinti işlərindən sonra park müasir və füsunkar görkəm 
almışdır. İstirahət guşəsinin ümumi sahəsi 4,5 hektardır. Parkın 
salınmasına 2011-ci ilin sentyabrında başlanmış, işlər 2012-ci 
ilin avqustunda başa çatmışdır. Tikinti işləri ən yüksək standartlar 
səviyyəsində aparılmışdır. Parkda avtomobillər üçün xüsusi 
dayanacaq yaradılmış, 20 min kvadratmetr ərazidə yaşıllıq işləri 
aparılmış, üç mindən çox müxtəlif ağac, 11 min bəzək kolu və 
rəngbərəng güllər əkilmişdir. Burada hər cür hava şəraitinə 
davamlı materiallardan hazırlanan oturacaqlar və beş istirahət 
köşkü qoyulmuşdur. Parkın işıqlandırma sistemi ən müasir stan- 
dartlar səviyyəsində qurulmuşdur, istirahət parkı salınarkən bala
calar da yaddan çıxmamış, onlar üçün əyləncə meydançaları 
yaradılmış, müasir attraksionlar və yelləncəklər quraşdırılmışdır.
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Bərdədə Bayraq Meydanı yeni görkəmdə
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7 o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

Meydanın inşasına 2011-ci ilin iyununda başlanmışdır. Meydan şəhərin giriş 
hissəsində, Heydər Əliyev prospektində yerləşir. Bayraq dirəyinin hündürlüyü 70 
metrdir. Təbii mərmərlə üzlənmiş postamentin üzərində Azərbaycanın xəritəsi, dövlət 
himni və gerbi əks olunmuşdur. Burada inşa edilmiş fəvvarə meydanın gözəlliyini 
daha da artırır.

Meydan yaradılarkən Azərbaycan memarlıq sənətinin bütün elementlərindən 
istifadə olunmuşdur. Bayraq Meydanının ərazisində geniş abadlıq işləri aparılmış, 
yaşıllıq zolağı salınmış, gül və bəzək kolları əkilmişdir. Mərmər plitələr və tamet 
üzlüklər döşənmiş meydanda müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, istirahət üçün 
hər cür şərait yaradılmışdır.
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Bərdədə “Qarabağ” çörək zavodunun açdışı

7  oktyabr 2012-ci il

Zavod regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun 
olaraq Bərdə şəhərinin mərkəzində ən müasir standartlar səviyyəsində 
tikilmişdir.' Bu layihənin həyata keçirilməsinə Sahibkarlığa Kömək Milli 
Fondu tərəfindən güzəştli kredit ayrılmışdır. Zavodun tikintisinə 2011-ci 
ilin fevralında başlanmışdır. Zavodun xammal bazasının yaradılması üçün 
taxıl əkini sahəsi ayrılmış, tutumu 10 min ton olan taxıl anbarı və gündəlik 
istehsal gücü 70 ton olan dəyirman kompleksi də inşa edilmişdir.
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Bərdədə məcburi köçkün ailələri üçün yeni salınmış 
məhəllənin istifadəyə verilməsi

1 0  s e n t y a b r  2 0 1 3 - c i i  i l

866 məcburi köçkün ailəsi və ya 3900 məcburi köçkün üçün yeni salınmış məhəllə 
beşmərtəbəli 15 yaşayış binasından ibarətdir. Burada 280 yerlik uşaq bağçası, 540 yerlik 
Ağdam rayon 1 nömrəli məcburi köçkün tam orta məktəbi də inşa edilmişdir. Köçkün 
ailələrinin 700-ü Ağdamdan, qalanları isə digər rayonlardandır. Məhəllənin ərazisi 16 
hektardır. Mənzillərin 70-i birotaqlı, 430-u ikiotaqlı, 325-i üçotaqlı, 25-i isə dördotaqlıdır. 
Burada klub-icma mərkəzi, tibb məntəqəsi və ATS tikilmişdir. Su, elektrik və qaz təchizatı 
şəbəkələri Bərdə rayonunun kommunikasiyalarına qoşulmuşdur.
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Biləsuvar Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı

7 o k t y a b r  2 0 0 8 - c i  i l

6,5 hektar ərazidə yerləşən kompleksin təməli 2007-ci ilin fevralında 
qoyulmuş, 2008-ci ilin sentyabrında tikinti başa çatdırılmışdır. Kompleksə 910 
tamaşaçı yeri olan əsas idman zalı, uzunluğu 25 metr olan üzgüçülük hovuzu, 
müasir idman avadanlığı quraşdırılmış kiçik və böyük trenajor zalları, məşq 
zalları, şahmat otağı, stolüstü tennis zalı və yardımçı otaqlar daxildir. Yüz 
nəfərlik yeməkxanası olan kompleksin ərazisində 50 yerlik mehmanxana, 
habelə ikimərtəbəli iki kottec də tikilmişdir. Müasir standartlara cavab verən 
kompleksdə respublika və beynəlxalq səviyyəli yarışların keçirilməsi üçün 
lazımi şərait var. Kompleksin ərazisi tam abadlaşdırılmış, müxtəlif növ deko
rativ ağaclar və gül kolları əkilmişdir.
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Biləsuvar dairəvi avtomobil yolunun açılışı

2 9  c ı p r e l  2 0 1 0 - c u  i l

m

Dairəvi yol Ələt-Astara-Iran dövlət sərhədi avtomobil yolu ilə hərəkət edən 
tranzit nəqliyyat vasitələrinin Biləsuvar şəhərinə girmədən hərəkətini davam 
etdirməsi məqsədi ilə inşa olunmuşdur. Uzunluğu 10,6 kilometr olan yol ikinci 
dərəcəlidir. Asfalt-beton örtüklü yolda hərəkət hissəsinin eni 9 metrə, iki hərəkət 
zolağının hər birinin eni isə 3,75 metrə çatır. Yolun 3-cii kilometrində Bulqarçay 
üzərində, 9-cu kilometrində Əzizbəyov kanalı üzərində 2 körpü tikilmişdir.
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Biləsuvarda Regional Ana və Uşaq Mərkəzinin açılışı
2 9  a p r e l  2 0 1 0 - c u  i l

Təməli 2009-cıı ildə qoyuluş mərkəzin yeni binası ən müasir tələblərə cavab verən tibbi müəssisə kimi 
layihələşdirilərək inşa edilmişdir. Mərkəzin üçmərtəbəli binası 32 çaıpayılıqdır. Burada üç cərrahiyyə bloku, rentgen 
otağı, poliklinka, bərpa, ginekologiya, ana və uşaqların sağlamlığı, o cümlədən müalicə şöbələri vardır.
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Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasının açılışı
4  s e n t y a b r  2 0 1 3 - c i i  i l

Üç mərtəbədən ibarət yeni inzibati binada otaqların hamısı müasir tələblər səviyyəsində qurulmuşdur. Şəhərin 
gözəlliyini artıran bu binanın birinci mərtəbəsində 8 iş otağı və 40 nəfərlik yeməkxana vardır. İkinci mərtəbədə 
müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün konfrans zalı və 10 iş otağı yaradılmışdır. Üçüncü mərtəbədə isə böyük akt zalı 
və 13 iş otağı vardır. Ərazidə geniş yaşıllaşdırma işləri aparılmış, müxtəlif bəzək elementləri, müasir işıqlandırma 
sistemi quraşdırılmışdır. İnzibati binada sakinlərlə və yerli icra nümayəndəlikləri ilə birbaşa əlaqə üçün videokonfrans 
zalı, operativ idarəetmə mərkəzi yaradılmışdır.
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Yeni Azərbaycan Partiyası Biləsuvar rayon təşkilatının 
inzibati binasının açılışı

4  s e n t y a b r  2 0 1 3 - c i i  i l

İkimərtəbəli binada 15 iş otağı vardır. Otaqlar zəruri inventar və avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Binanın foyesində 
ulu öndər, Yeni Azərbaycan Partiyasının banisi Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Burada ümummilli liderin və 
Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bağlı fəaliyyətlərini əks etdirən maraqlı fotolardan ibarət stend 
yaradılmışdır. Binanın 40 nəfərlik akt zalı vardır.
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Biləsuvarda Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı
4  s e n t y a b r  2 0 1 3 - c ı i  i l

Mərkəzin 28 otaqdan ibarət üçmərtəbəli binası bütün zəruri avadanlıqla təchiz edilmişdir. Birinci mərtəbədə Heydər 
Əliyev Mıızeyi yerləşir. Burada həmçinin psixoloji məsləhət otağı, linqafon kabineti, rəqs studiyası fəaliyyət göstərir, 
ikinci mərtəbədə rəsm studiyası, şahmat dərnəyi, internet kafe, kompyuter otağı, treninq zalı, kitabxana, 3D kinozalı 
vardır. Mərkəzdə rəngarəng yaradıcılıq dəməkləri fəaliyyət göstərir. Mərkəzin böyük akt zalında tədbirlər keçirmək 
üçün hərtərəfli imkan yaradılmışdır.
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Göyçay Olimpiya İdman 
Kompleksinin açılışı

1 2  f e v r a l  2 0 1 0 - c ı ı  i l

Kompleksdə ən yüksək səviyyəli yarışlar keçirmək 
mümkündür. Burada stolüstü tennis və bilyard zalları, habelə 
konfrans zalı vardır. 252 tamaşaçı yeri olan üzgüçülük hovu
zunun inzibati binası da müasir standartlara cavab verir. 
Hovuzun uzunluğu 25, eni isə 15 metrdir. Burada sauna və 
digər yardımçı otaqlar da vardır, ikinci mərtəbədə isə istirahət 
otağı, həkim və məşqçi otaqları yaradılmışdır. Kompleksdə 
tennis kortları, mini futbol, voleybol və digər idman növləri 
üzrə meydançalar inşa edilmiş, futbol stadionu qurulmuşdur. 
İdmançıların istirahəti üçün ən müasir standartlara cavab 
verən 55 nəfərlik ikimərtəbəli mehmanxana və iki kottec 
tikilmişdir.

Kompleksin müasir avadanlıqla təchiz edilmiş trenajor 
zallarında, 635 tamaşaçı yeri olan böyük zalda idman 
yarışlarının keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır.

Kompleksin ərazisində geniş abadlıq və yaşıllaşdırma 
işləri görülmüşdür.
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Hacıqabul-Kürdəmir magistral 
yolunun açılışı

2 4  dekabr 2 0 0 7 - c i  i l

Bakı-Ələt-Qazax avtomobil yolunun mühüm hissəsini təşkil edən 
Hacıqabul-Kürdəmir yolunun tikintisinə 2005-ci il mayın 16-da 
başlanmışdır. Böyük İpək yolunun bir hissəsini təşkil edən bu yolun 
ümumi uzunluğu 85 kilometrdir. Layihəyə yolun 75 kilometrlik 
hissəsinin yenidən qurulması, Kürdəmir rayonu ərazisində 10 kilo
metrlik yeni yolun, eləcə də Kürdəmir dairəvi avtomobil yolunun ti
kintisi daxildir. Layihə çərçivəsində Padar çayı üzərində iki körpü, 
habelə 4 mal-qara keçidi tikilmiş, yerüstü suların axınını təmin edən 
borular çəkilmişdir. Körpülərin ümumi uzunluğu 72,25 metrdir, 
istifadəyə verilmiş avtomobil yolunun birinci dərəcəli hissəsinin 
uzunluğu 5,7 kilometr, eni 27,5 metrdir. Yolun qalan, ikinci dərəcəli 
hissəsinin uzunluğu 78,2 kilometr, eni 15 metrdir. İstifadəyə verilmiş 
yol Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan dövlət sərhədinədək olan 503 kilo
metrlik magistral avtomobil yolunun 14,9 faizini təşkil edir.
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Hacıqabul Uşaq Tibb Mərkəzinin açılışı

3  s e n t y a b r  2 0 0 9 - c u  i l

Təməli 2007-ci ilin avqustunda Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyu
lan mərkəzin ümumi sahəsi 5 min kvadratmetr, ikimərtəbəli binanın sahəsi 
isə 688 kvadratmetrdir. Müasir standartlara uyğun inşa edilmiş səhiyyə 
ocağının ayrıca qazanxanası, su anbarı və elektrikpaylayıcı generatoru 
vardır.

Mərkəzin birinci mərtəbəsində poliklinika, stomatologiya, cərrahiyyə, 
oftalmologiya, travmatologiya şöbələri, nevropatoloq, LOR həkim 
kabinetləri, manipulyasiya, peyvənd, masaj, fizioterapiya və yeniyetmələr 
otaqları yerləşir. İkinci mərtəbədəki 15 çarpayılıq stasionar şöbədə isə qəbul, 
prosedur otaqları, yeməkxana vardır. Mərkəzdə uşaqlar üçün əyləncə otağı 
və bufet də fəaliyyət göstərir.

312



313



Hacıqabul Kərpic Zavodunun açılışı

3  s e n t y a b r  2 0 0 9 - c u  i l

Yeni zavodun inşasına 2008-ci ilin iyulunda başlanmışdır. İnşaat 
işləri yerli şirkətlər tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirilmişdir. 
Zavodun ümumi sahəsi 5 hektardır. Buraya qapalı istehsalat korpusu, 
inzibati bölmə və mehmanxananın yerləşdiyi bina, avtomobil 
dayanacağı və digər yardımçı binalar daxildir.

Əraziyə asfalt döşənmiş, yaşıllıq zolaqları salınmış, 5 min ağac 
əkilmişdir. Yerli və xarici müştərilərin istirahəti üçün ərazidə ümumi 
sahəsi 600 kvadratmetr olan 28 yerlik mehmanxana inşa edilmişdir.

Zavodun istehsal sahəsinin elektrik və təbii qazla təminatı 
məqsədlə ayrıca yarımstansiya tikilmiş, əraziyə 4,5 kilometrlik elek
trik, 4 kilometrlik qaz xətləri çəkilmişdir. Müəssisəni fasiləsiz elek
trik enerjisi ilə təmin etmək üçün ayrıca generator quraşdırılmışdır. 
İstehsal zamanı yaranan qazların ətraf mühitə zərər vurmaması üçün 
texniki tədbirlər görülmüşdür. Zavodda, ofisdə və mehmanxanada 
mərkəzləşdirilmiş havalandırma sistemləri yaradılmışdır. Zavodda 
videomiişahidə sistemi də quraşdırılmışdır.

Müəssisənin illik istehsal gücü 30 milyon şərti kəıpicdir. Müxtəlif 
ölçülərdə kərpiclərin kəsilməsi və qəlibdən çıxan kərpiclərin qurğuya 
yığılması prosesləri tam avtomtlaşdırılmışdır.
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Hacıqabul şəhərində Heydər Əliyev Parkı 
təmir və yenidənqurma işlərindən sonra

Parkda 2011-ci ilin sentyabrından yenidənqurma işlərinə
• •

başlanmışdır. Umumi sahəsi 1,5 hektar olan parkda rayon 
sakinlərinin istirahətinin təmin edilməsi üçün geniş imkanlar 
yaradılmışdır. Burada uşaq əyləncə və istirahət mərkəzi, 320 yerlik 
yay teatrı və kafe inşa edilmişdir. Parkda müasir işıqlandırma sistemi 
quraşdırılmış, yaşıllıq zolaqları salınmışdır.
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Haclqabul rayonu ərazisində Rəncbər-Qubalı Baloğlan-“Pir-Hüseyn” 
Xanəgahı avtomobil yolunun açılışı

1 5  a p r e l  2 0 1 3 - c i i  i l

Ümumi uzunluğu 18 kilometr, eni 6 metr olan yol dördüncü dərəcəlidir. Yeni yolun salınması zamanı bütün zəruri 
yol nişanları qoyulmuş, dayanacaqlar inşa edilmişdir. Yolun Bakı-Tbilisi əsas magistralından Rəncbər kəndinədək 
olan hissəsi 6,5 kilometr, Rəncbər kəndindən Qubalı Baloğlan kəndinədək olan hissəsi 5,5 kilometr, Qubalı Baloğlan 
kəndindən “Pir-Hüseyn” Xanəgahı Tarix-Memarlıq Qoruğunadək olan hissəsi isə 6 kilometrdir. Burada əsaslı təmir 
işlərinə 2012-ci ilin avqustunda başlanmışdır. Yolboyu müxtəlif diametrli 28 suötürücü qoyulmuşdur. Yeni yol 
Rəncbər-Qubalı Baloğlan kəndlərinin 6500-dən çox sakininə xidmət edir.
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Su veron, buluq yumdun, çay açan 
hanıişə xalqın, millətin, insanların 
məhəbbətin qazanır.

HEYDƏR ƏLİYEV

Hacıqabul şəhərinə içməli suyun verilməsi
1 5  a p r e l  2 0 1 3 - c ü  i l

Hacıqabul şəhərində mərkəzləşdirilmiş içməli su sistemi 1970-ci illərdə yaradılmışdır. Şəhərin su şəbəkəsinin 
uzunluğu 25,5 kilometr təşkil etmiş, kanalizasiya şəbəkəsi isə ümumiyyətlə olmamışdır. Layihə çərçivəsində şəhərin 
su təchizatının özüaxımlı rejimdə aparılması üçün 2,4 kilometr uzunluğunda magistral kəmər çəkilmiş, relyef 
baxımından yüksək nöqtədə tutumu 5 min kubmetr olan anbar inşa edilmişdir. 30 kilometr su xətti, 20 kilometr kanali
zasiya xətti çəkilmişdir. 8,7 kilometr uzunluğunda layihələndirilmiş kanalizasiya kollektorunun 6,7 kilometrində işlər 
tamamlanmışdır.
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Hacıqabulda Seramik Plitələr Zavodunun açılışı

1 5  a p r e l  2 0 1 3 - c ü  i l

“Gilan” Seramik Parkında sahəsi 27 hektar olan müəssisənin inşasına 2009- 
cu ilin sonlarında başlanmışdır. Burada quraşdırılan müasir avadanlıqla 
rəqabətədavamlı məhsul istehsal edilir. Müəssisənin illik xaımnal tələbatı 80 min 
ton təşkil edir. Zavodun xammal bazasının yaradılması məqsədi ilə aparılmış ge
oloji tədqiqatlar nəticəsində Abşeron və Gəncə-Qazax iqtisadi rayonları 
ərazisində kifayət qədər xammal yataqlarının mövcudluğu və həmin yataqlardan 
alınacaq xammal-materialların yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik olduğu 
müəyyən edilmişdir. Zavodda tələbata uyğun olaraq müxtəlif ölçülərdə, yüksək 
keyfiyyətli və rəqabətədavamlı döşəmə, üzlük və dekorativ plitələr istehsal olu
nur. Müəssisənin işi tam avtomatlaşdırılmışdır. Zavodda 500-dən çox adam daimi
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İmişli Şəkər Zavodunun açılışı
2 3  m a r t  2 0 0 6 - c ı  i l

Qafqazda yeganə olan bu şəkər zavodunun inşasına 2003-cü ildə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin xeyir-duası ilə başlanmışdır. Zavodda 
tikinti-quraşdırma işlərində gündəlik 1800-2500 nəfər çalışmışdır. 
Müəssisədə avtomatik nəzarət sistemi tətbiq edilmişdir. Turbin genera
torunun gücü 12 meqavatdır. Zavodda gündə 9000 tonadək çuğundur 
emal olunur, 1500 ton şəkər tozu istehsal olunur, işçilərin sayı 1400 
nəfərdir.
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verən
tribunalarının üstü örtülüdür. Burada yeniyetmə futbolçuların təlim 
mərkəzi, güləş bölməsi də fəaliyyət göstərir. . ...
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Imişlidə yeni salınmış kənddə evlərin istifadəyə
verilməsi

1  n o y a b r  2 0 1 0 - c ı ı  i l

2010-cu ilin aprel-may aylarında Kür və Araz çaylarının daşması 
nəticəsində evləri uçmuş vətəndaşlar üçün Allahmədətli kəndində 104 ev 
inşa edilmişdir. Onlardan 28-i ikiotaqlı, 58-i üçotaqlı, 18-i isə dördotaqlıdır. 
Evlərdə hər bir ailənin normal yaşayışı üçün yaxşı şərait yaradılmışdır. 
Daşqın nəticəsində İrnişlinin Allahmədətli, Telişli və Hacımustafalı 
kəndlərində yararsız hala düşmüş evlərin sahiblərinə yeni evlər verilmişdir. 
Yeni kənddə 104 ailə, ümumilikdə 629 nəfər məskunlaşmışdır. Kəndin 
ümumi ərazisi 40 hektardır. Hər bir ailəyə 12 sot həyətyanı torpaq sahəsi 
ayrılmışdır. Kənddə yeni məktəb binası, mədəniyyət evi inşa olunmuş, 
modul tipli sutəmizləyici qurğu quraşdırılmış, abadlıq işləri aparılmışdır.

Evlərin elektrik enerjisi və su ilə təminatı da diqqətdə saxlanılmış, su 
hovuzları inşa olunmuş, hər bir evə ayrıca su xətti çəkilmiş, kənddaxili yol
lar abadlaşdırılmışdır.

Yeni inşa edilmiş məktəb lazımi avadanlıq və tədris vəsaitləri ilə təchiz 
edilmişdir. Kompyuter otağında 8 müasir kompyuter quraşdırılmışdır. 
Məktəbdə zəngin kitabxana fondu taradılmış, şagirdlərin idmanla məşğul 
olması üçün meydança inşa olunmuşdur.
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Imişli-Qaravəlili-Mirili avtomobil yolunun 
yenidənqurmadan sonra açdışı

5  m a y  2 0 1 1 - c i  i l

Uzunluğu 12 kilometr olan bu yol əvvəllər istifadəyə yararsız halda olmuşdur. 
Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, 42 minə yaxın əhalisi olan yeddi 
yaşayış məntəqəsini əhatə edən Imişli-Qaravəlili-Mirili avtomobil yolunun əsaslı 
təmir işlərinə 2010-cu ilin sonlarında başlanmışdır. Həmin avtomobil yolu müasir 
tələblərə uyğun olaraq yenidən qurulmuş, yol boyu abadlıq və yaşıllaşdırma işləri 
aparılmışdır.

Dünya standartları səviyyəsində inşa olunan bu yolda əvvəllər yük və sərnişin 
avtomobillərinin hərəkətinə mane olan bütün əngəllər aradan qaldırılmış, insanların 
uzun müddətdən bəri davam edən narahatlığına son qoyulmuşdur. Yolun istifadəyə 
verilməsi həmçinin İmişli və Saatlı rayonları arasındakı gediş-gəliş məsafəsini iki 
dəfə azaltmışdır.
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Imişlidə Araz çayının yeni qolunun 
üzərində tikilmiş körpünün açılışı

5  m a y  2 0 1 1 - c i  i l

Bəhrəmtəpə-Biləsuvar avtomobil yolunun 4-cii 
kilometrliyində inşa edilən körpünün tikintisinə 2010- 
cu ilin oktyabrında başlanmışdır. Körpünün uzunluğu 
230 metr, eni isə 12,5 metrdir. Körpünün istifadəyə 
verilməsi Bəhrəmtəpə-Biləsuvar istiqamətində 
avtomobillərin hərəkətini xeyli asanlaşdırmışdır.
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İmişli Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı

5 may 20JJ-Cİ il

Tikintisinə 2007-ci ilin oktyabrından başlanmış bu nəhəng idman 
qurğusunun inşası üçün 5 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Tikinti işləri ən 
yüksək səviyyədə aparılmışdır. Kompleksdə universal idman zalı, üzgüçülük 
hovuzu, boks, güləş, trenajor, şahmat və konfrans zalları, eləcə də yeməkxana 
və mehmanxana fəaliyyət göstərir.

Kompleksin həyətində futbol, basketbol və voleybol meydançaları 
idmançıların ixtiyarına verilmişdir. Ərazidə 11 min kvadratmetrlik sahədə 
abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmış, ağac və gül kolları əkilmişdir. İdman 
qurğusu qazanxana, transformator yarımstansiyası, su anbarı, artezian quyulan 
ilə təmin olunmuş, mühafizə və yanğınsöndürmə sistemi quraşdırılmışdır. 
Üzgüçülük hovuzunun uzunluğu 25, eni isə 12,5 metrdir. Burada xüsusi 
nəmalma qurğusu, hovuzun ətrafında isə 135 oturacaq quraşdırılmışdır.
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İmişli Mərkəzi Rayon Xəstəxanası əsaslı 
təmir işlərindən sonra

2 8  o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

ш

ikimərtəbəli xəstəxananın ümumi ərazisi 21,2 min kvadrat
metrdir. Burada geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülmüşdür. 
Xəstəxananın ayrıca yarımstansiyası vardır və burada əlavə genera
tor quraşdırılmışdır. Yoluxucu xəstəliklər şöbəsi ayrıca binada
yerləşir. 2010-cu ildə xəstəxananın əsaslı təmirinə başlanmışdır. • •
Otən müddətdə həyata keçirilən kompleks yenidənqurma işlərindən 
sonra xəstəxana müasirliyi ilə diqqəti cəlb edir. Dörd korpusdan 
ibarət bu tibb müəssisəsi 136 çarpayılıqdır. Əsas binası və bütün 
şöbələri tamamilə yenidən qurulmuş xəstəxananın maddi-texniki 
bazası ən müasir standartlara cavab verir. Xəstəxananın hər bir 
şöbəsinin interyeri orijinal dizaynı və zəngin tərtibatı ilə fərqlənir. 
Xəstəxanada ən müasir avadanlıq quraşdırılmışdır.
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Imişlidə Şahmat Məktəbinin açılışı

2 8  o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

Şahmat Məktəbinin tikinti sahəsi 570 kvadratmetrdir. 
Məktəbin ətrafında əsaslı abadlıq işləri aparılmışdır. Məktəbdə 
geniş salonla yanaşı, daha 7 otaqda yeniyetmə və gənclərə 
şahmatın sirləri öyrədilir. Məktəbin orijinal dizaynı şahmata 
marağı daha da artırır. Təhsil ocağında yeniyetmə və gənclərin 
şahmat kompozisiyalarını daha dərindən öyrənmələri üçün 
müxtəlif əyani vəsaitlərdən və informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının imkanlarından geniş istifadə olunur.
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İmişli şəhərinə çəkilmiş su xəttinin 
istifadəyə verilməsi

2 8  o l t y c ı b r  2 0 1 2 - c i  i l

Şəhərdə mərkəzləşdirilmiş içməli su şəbəkəsi 1978-ci 
ildə yaradılmışdır. Mənbə kimi Bəhrəmtəpə qəsəbəsinin 
yaxınlığında qazılan 4 subartezian quyusundan istifadə 
olunmuşdur. Uzun müddətdən bəri istismar olunan bu 
mənbənin su ehtiyatlarının keyfiyyətinin getdikcə aşağı 
düşməsi və qrunt sularının qarışması nəticəsində duzlaşma 
ehtimalının aıtması şəhərin içməli su təsərrüfatının yenidən 
qurulması zərurətini yaratmışdır. Buna görə də İmişlidə 
yeni su anbarları kompleksi yaradılmışdır.

Layihəyə uyğun olaraq istehlakçıların dayanıqlı və 
keyfiyyətli su ilə təmin edilməsi üçün mənbə olaraq 
Beyləqan rayonu ərazisindəki yeraltı sular seçilmişdir. Bu
rada üç əsas subartezian quyusunda işlər başa 
çatdırılmışdır. Quyu zonasından imişli şəhərinə 31 kilo
metr uzunluğunda magistral su xətti çəkilmişdir.
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2 4  s e n t y a b r  2 0 0 8 - c i  i l

Komleksin təməli 2005-ci ilin oktyabrında, Prezident İlham Əliyevin Kürdəmirə səfəri 
zamanı qoyulmuşdur. Burada respublika və beynəlxalq səviyyəli yarışların keçirilməsi 
üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 5,5 hektar ərazidə yerləşən bu idman qurğusu həm də 
şəhərə xüsusi yaraşıq verir. Kompleksin ərazisində futbol, voleybol, basketbol 
meydançaları, məşq otaqları yaradılmışdır.
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Kürdəmirdə “Qelios” şərab, şirə 
istehsalı kombinatının istifadəyə 
yerilməsi

2 4  s e n t y a b r  2 0 0 8 - c i  i l

Müəssisədə ən müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. 
İstehsal olunan məhsullar İSO və HAS sertifikatlarına 
layiq görülmüşdür. Kombinat ildə 20 min tonadək 
məhsul istehsal etmək gücünə malikdir. Kombinatın 
üzüm, nar və digər meyvələr yetişdirilən bağları vardır.
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Kürdəmir dairəvi avtomobil yolunun açılışı

2 4  s e n t y a b r  2 0 0 8 - c i  i l

inşa olunmuş yolun ümumi uzunluğu 10 kilometr, eni isə 15 metrdir. 
Ikizolaqlı yol boyunca 44 ədəd suötürücü, 2 mal-qara keçidi tikilmişdir.
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Kürdəmir şəhərindəki Heydər Parkı 
yeni görkəmdə

7 a v q u s t  2 0 1 3 - c i i  i l

Parkda iki fəvvarə kompleksi yaradılmış, şəlalə inşa olunmuş,
*

300 yerlik yay kinoteatrı, avtokartinq, uşaq əyləncə mərkəzi, 
mağaza, ana və uşaq kafesi tikilmiş, karusel quraşdırılmışdır. Burada 
Gənclər Mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Parkın 5,6 hektarlıq ərazisi 
yaşıllaşdırılmış, dekorativ ağac və gül kolları əkilmiş, suvarma sis
temi qurulmuşdur. Rayon sakinlərinin, o cümlədən gənclərin 
səmərəli istirahəti üçün burada hər cür şərait yaradılmışdır.
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Su verən , bu laq  y arad an , çay  a ç a n  hər bir in san  
həm işə xalqın, millətin, in san la rın  
m əhəbbətini qazanır

HEYDƏR ƏLİYEV

Təmiz içməli su insanın 
verilən ən böyük tölıfədiı

AM ƏL

Kürdəmir şəhərinə içməli suyun verilməsi
7 c ı v q u s t  2 0 1 3 - c i ı  i l

Kürdəmir şəhərində əhalini fasiləsiz və keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək üçün Ağsu rayonu ərazisində 
yerləşən Küliillü su mənbəyindən istifadə olunur. Bu məqsədlə Girdmançayın yatağında məhsuldarlığı saniyədə 
450 litr olan drenaj tipli suqəbuledici qurğu tikilmişdir. Layihə 2035-ci ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə 
alınmaqla Kürdəmir şəhərində 22,3 min nəfərin su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin, həmçinin Kürdəmir 
rayonunun 14, Ağsu rayonunun 13 kəndində 48 min nəfərin su təchizatının yaxşılaşdırılmasına hesablanmışdır. 
Küliillüdən Kürdəmir şəhərinə və ətraf kəndlərə suyun özaxımlı rejimdə verilməsi məqsədi ilə 27 kilometr 
uzunluğunda magistral xətt çəkilmiş, tutumu 7,5 min kubmetr olan anbar tikilmişdir. Layihə çərçivəsində tikin
tisi nəzərdə tutulan 131,5 kilometrlik su şəbəkəsinin 110 kilometrlik hissəsində işlər yekunlaşmışdır.
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Kürdəmir heyvandarlıq və süd kompleksində yeni 
qablaşdırma sahəsinin açılışı

7 a v q u s t  2 0 1 3 - c i i  i l

Kompleks Atakişili kəndində 10 hektar ərazidə ən müasir standartlar 
səviyyəsində inşa edilmişdir. Müəssisənin tərkibinə süd emalı zavodu və 500 
başlıq heyvandarlıq kompleksi daxildir. Ümumi dəyəri 12,6 milyon manat 
olan kompleksin yaradılmasına İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa 
Kömək Milli Fondu tərəfindən ümumilikdə 3,2 milyon manat güzəştli kredit 
ayrılmışdır. Gündəlik 50 ton süd emalı gücünə malik olan süd zavodunda ən 
son texnologiyaların tətbiq edilməsi sanitar-gigiyenik normalara uyğun süd 
və süd məhsullarının istehsalına, saxlanılmasına, istehlakçılara keyfiyyətli 
şəkildə çatdırılmasına şərait yaradır.
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Mingəçevirdəki “Kür” elektron avadanlıqları istehsalı müəssisəsi 
yenidənqurma işlərindən sonra

3  m a r t  2 0 0 9 - c u  i l

2005-ci ilin sentyabrında fəaliyyətə başlamış müəssisədə rəqabətə davamlı yüksək texnologiyalı məhsullar istehsal 
olunur. Bu məhsullar Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin təşkil etdiyi “Keyfiyyət turnirinin” qalibi olmuş, beynəlxalq 
ISO 9001:2000 sertifikatına layiq görülmüş, müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə diplomlar almışdır. Müəssisə respublikada 
i'ımumtəhsil məktəblərinin kompyuterləşdirilməsində mühüm rol oynamışdır. Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə burada 
kompyuterlər istehsal edilərək, iimumtəhsil məktəblərinə verilmişdir. Konveyerdə gün ərzində 140 kompyuter 
avadanlığı yığılır. “Kür” ticarət markası altında 22 konfiqurasiyada, 5 modeldə informasiya köşkləri, 2 modeldə sta
sionar telefon aparatları da buraxılır.
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Mingəçevirdə “River side” mehmanxanasının açılışı
3  m a r t  2 0 0 9 - c u  i l

4 ulduzlu “River side” oteli şəhərin memarlıq ansamblına xüsusi yaraşıq verir. Kürün sahilində yerləşən və ümumi 
sahəsi 7000 kvadratmetr olan beşmərtəbəli binada 30 otaq, 60 nəfərlik konfrans zalı, yay restoranı, 120 nəfərlik 
restoran, kafe-bar, idman zalı, trenajor və sair var. Burada 80 yerlik avtomobil dayanacağı da yaradılmışdır. Beynəlxalq 
standartlara uyğun olan bu mehmanxana yüksək xidmət səviyyəsi ilə fərqlənir. Burada turistlərin vaxtlarının səmərəli 
təşkili üçün hər cür şərait yaradılmış, ovçuluq və balıqçılıq həvəskarlarının da marağı nəzərə alınmışdır. Qonaqlara 
Azərbaycan və Avropa mətbəxinin nümunələri təklif olunur. Onlar Kürdə gəmi gəzintisinə də çıxa bilirlər.
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Mingəçevir şəhərində şahmat məktəbinin açılışı
1 4  o k t y a b r  2 0 1 0 - c u  i l

1986-cı ildə inşa olunmuş şahmat məktəbinin binasında əsaslı təmir və yenidənqurma işlərinə 2009- 
cu ilin aprelindən başlanmışdır. Şahmat məktəbinin yerləşdiyi 2 hektar ərazi tamamilə abadlaşdırılmış, 
yaşıllıqlar salınmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, açıq səma altında xüsusi şahmat 
meydançası yaradılmışdır.
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Binada eyni vaxtda dörd ayrı dərs üzrə 32 idmançının şahmatın
sirlərinə yiyələnməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Sinif otaqları
şahmat taxtaları, saat və kompyuterlərlə təchiz olunmuşdur. Burada
dərs prosesini izləmək üçün videokameralar quraşdırılmışdır.
Məktəbdəki inzibati otaqlar və yarış zalı da şahmata aid bütün lazmıi

■ •

avadanlıq və vəsaitlərlə təchiz edilmişdir. Umumi sahəsi 300 
kvadratmetr olan yarış zalında eyni vaxtda 68 şahmatçı öz bacarığını 
sınaya bilər.

JAKÇILAR
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Mingəçevir-Xaldan yolunun yenidənqurma işlərindən sonra açılışı

1 4  o k t y a b r  2 0 1 0 - c ı ı  i l

İkizolaqlı yolun hərəkət hissəsinin eni 7 metrdir. Torpaq yatağı ilə birlikdə yolun eni 12 metrə bərabərdir. Bu yolun 
region üçün strateji əhəmiyyəti böyükdür. Çünki bu yol Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 263-cü kilometri ilə 
Mingəçevir şəhərini birləşdirir. Bundan əlavə, Mingəçevir şəhərinin paytaxtla, həmçinin respublikanın şimal-qərb 
bölgəsi ilə nəqliyyat əlaqəsini təmin edir. Eyni zamanda, Şəki-Zaqatala regionundan Gəncə-Qazax regionuna və əks 
istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri bu yoldan istifadə edir.

ŞƏHƏRİ
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Mingəçevir şəhərinin “Günəşli” 
yaşayış massivinə çəkilən qaz 
xəttinin açılışı

1 4  o k t y a b r  2 0 1 0 - c u  i l

“Günəşli” yaşayış massivinə qaz xəttinin 
çəkilişinə 2008-ci ilin ortalarından başlanmışdır. 
Magistral qaz xəttinin uzunluğu 7290 poqon- 
metrdir. Massivdaxili xətlərin uzunluğu isə 30 kilo
metr təşkil edir. “Günəşli” yaşayış massivində 
ümumilikdə 2 min ev vardır. Bütün evlər sayğacla 
təmin edilmişdir.
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Mingəçevirdə “Kür” Olimpiya Tədris-İdman 
Mərkəzinin açılışı

1 4  o k t y a b r  2 0 1 0 - c u  i l

Prezident İlham Əliyev 2004-cü ildə Mingəçevirə səfəri zamanı bu avarçəkmə 
bazasında olmuş, onun ən müasir şəkildə yenidən qurulması ilə bağlı tapşırıqlarını 
vermişdi. Layihəyə əsasən kompleksə inzibati bina, 7 zolaqlı üzgüçülük hovuzu, 
gəmini xatırladan altımərtəbəli, 250 yerlik dördulduzlu mehmanxana, döşəməsi NBA 
standartlarına uyğun olan 391 tamaşaçı yerlik idman zalı, avarçəkmə klubu, kotteclər, 
tennis kortu, qayıqların saxlanması üçün anqar daxildir. Bazanın ərazisində abadlıq 
işləri aparılmış və istirahət guşələri yaradılmışdır. Hündürlüyü 40 metr olan yarışları 
müşahidə qülləsinin dörd mərtəbədən və terrasdan ibarət binasında müşahidə zalı, 
jurnalistlər və hakimlər üçün otaqlar, kafe-bar və digər yardımçı otaqlar vardır.

ı
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Mingəçevirdə Heydər Əliyev Mərkəzinin açdışı

1 6  a p r e l  2 0 1 3 - c ü  i l

Altı min kvadratmetrlik ərazidə inşa olunan Mərkəzdə ən müasir standartlar 
tətbiq edilmişdir. Ulu öndərin zəngin irsinin öyrənilməsi və gələcək nəsillərə 
çatdırılması məqsədilə yaradılan Mərkəz ümummilli liderin xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi istiqamətində görülən tədbirlərdən biridir. Mərkəzdə ulu öndərin 
ölkəyə rəhbərliyinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotostendlər qurulmuşdur.

570 yerlik geniş və işıqlı akt zalında şəhər və respublika səviyyəli tədbirlərin, 
konfransların və iclasların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Mərkəzdəki xüsusi guşədə 
dövlət atributları haqqında məlumat verilir. Burada həmçinin Azərbaycanın zəngin 
dövlətçilik tarixini əks etdirən lazer lövhə yaradılmışdır.

Mərkəzin ikinci mərtəbəsindən sərgi zalı kimi də istifadə edilir. Mərkəzdə in
ternet sinfi, elektron kitabxana və kompyuter mərkəzi qurulmuşdur. Mərkəzdə 
müasir formatlı kinozal, sərgi salonu, fotostudiya, dizayn və rəsm studiyası 
yaradılmışdır.

3 5 4
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Mingəçevirdə Gənclər Evinin 
istifadəyə verilməsi

1 6  c ı p r e l  2 0 1 3 - c ü  i l

Üçmərtəbəli binanın tikintisinə 2012-ci ilin martında başlanmış,
• •

2013-cü ilin aprelində başa çatdırılmışdır. Ümumi sahəsi 980 
kvadratmetr olan Gənclər Evində “Vətənpərvərlik klubu” 
yaradılmışdır. Ayrıca yaradılmış internet otağında bütün 
kompyuterlər internetə qoşulmuşdur. Gənclər Evində kompyuter 
bilikləri və xarici dil kursları təşkil edilmişdir. Masaüstü oyunlar 
zalında gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün hər cür 
şərait yaradılmışdır. Sərgi salonunda gənc rəssamların əl işləri 
sərgilənir. “ART studiya”da ən son texnologiyalar quraşdırılmışdır. 
Konfrans zalında gənclərlə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilir. Gənclər 
Evində həmçinin “yaşıl şəhər” ekologiya dərnəyi, kitabxana və kar
yera mərkəzi fəaliyyət göstərir.
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Mingəçevirdə Sahil Parkı yenidənqurma işlərindən sonra

16 aprel 2013-cii il

Bu istirahət mərkəzinin ərazisi uzun illər baxımsız qalmışdı və şəhərin ümumi görünüşünə 
xələl gətirirdi.Parkın yenidən qurulmasına 2012-ci ilin martında başlanmış, işlər 2013-cii ilin 
aprelində başa çatdırılmışdır, istirahət guşəsində geniş ərazidə yaşıllıq işləri aparılmış, müxtəlif 
ağac və gül kolları əkilmişdir. Xüsusi güldanlar parkın görünüşünə əlavə yaraşıq verir. Burada 
hər cür hava şəraitinə davamlı materiallardan hazırlanan oturacaqlar qoyulmuşdur. Parkın 
işıqlandırma sistemi ən müasir səviyyədə qurulmuşdur. Böyük monitorda kiitləvi-mədəni tədbirlər 
zamanı müxtəlif videogörüntüləri izləmək mümkün olacaqdır. Parkda balacalar üçün müasir at
traksionlar və uşaq yelləncəkləri quraşdırılmışdır.
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Mingəçevirdə Kür çayı sahilindəki istirahət kompleksi 
yenidənqurma işlərindən sonra

1 6  c ı p r e l  2 0 1 3 - c i i  i l

Bu ərazidən əvvəllər də istirahət məkanı kimi istifadə olunmuşdur. Ancaq son zamanlarda bu istirahət mərkəzi 
tamamilə yararsız vəziyyətdə idi. Yeni yaradılan sahilyanı istirahət kompleksinin ərazisi 1,5 hektardır. Yenidənqurma 
işlərinə 2013-cü ilin əvvəlində başlanmışdır. Burada həm şəhər sakinlərinin, həm də qonaqların istirahəti üçün hər 
cür şərait yaradılmışdır. Kompleksdə ən müasir kölgəliklər quraşdırılmış, voleybol meydançası inşa olunmuşdur. 
Uşaqlar üçün müxtəlif attraksionlar quraşdırılmışdır. Suda həm böyüklər, həm də balacalar üçün xüsusi təhlükəsizlik 
zonaları yaradılmışdır. Kompleksdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi xilasedici qrupları fəaliyyət göstərir. Buraya 
gələn insanların avtomobilləri rahat saxlamaları üçün ayrıca dayanacaq da yaradılmışdır. Müasir işıqlandırma siste
minin qurulduğu istirahət kompleksində geniş yaşıllıq işləri həyata keçirilmişdir.
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Mingəçevir Su Anbarının 
təhlükəsizlik sisteminin istifadəyə 
verilməsi

16 cıprel 2013-cü il

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatlan 
Dövlət Agentliyi tərəfindən 16 milyard kubmetr su 
ehtiyatına malik anbarın kənar müdaxilələrdən 
qorunması üçiin müasir avadanlıqdan istifadə 
edilməklə mükəmməl təhlükəsizlik sistemi 
qurulmuşdur.

Stansiyanın perimetri boyunca 4350 metr 
xəbəredici və 3950 metr əsas elektron qoruyucu 
çəpər çəkilmişdir. Çəpər boyunca hər 50 metrdən 
bir qurulan dayaqlarda 240 statik videokamera 
vasitəsilə perimetrə nəzarət olunur. Həmin 
dayaqlarda 55 səsləndirmə sisteminin 
səsucaldanları quraşdırılmışdır ki, bunların köməyi 
ilə əraziyə xəbərdarlıq və ya həyəcan anonsları veri
lir. Bundan başqa, strateji nöqtələrdə qurulan, 360 
dərəcə fırlanan, yaxınlaşdıran 20 video kameradan, 
19 termal kameradan istifadə olunmuşdur ki, bun
larla da hər hansı hadisəni və obyekti tam analiz 
etmək mümkündür.
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Mingəçevirdə məcburi köçkün ailələri üçün 
salınmış çoxmərtəbəli yaşayış binalarından 
ibarət yeni məhəllənin istifadəyə verilməsi

1 6  c ı p r e l  2 0 1 3 - c ü  i l

Yeni salınan çoxmərtəbəli yaşayış binalarına 502 ailə və ya 2006 
məcburi köçkün köçürülmüşdür. Həmin ailələrin 471-i Ağdam, 25-i 
Kəlbəcər, üçü Füzuli, üçü isə Şuşadandır. Məhəllənin ərazisi 9 
hektardır və mənzillərin 36-sı birotaqlı, 261-i ikiotaqlı, 180-i üçotaqlı, 
27-si isə dördotaqlıdır. Burada klub-icma mərkəzi, inzibati bina, təcili 
yardım stansiyası və poçt şöbəsi tikilmişdir. Su, elektrik və qaz 
təchizatı şəbəkələri Mingəçevir şəhərinin kommunikasiyalarına 
qoşulmuşdur. Yeni məhəllə Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fon
dunun sifarişi ilə inşa olunmuşdur. Məhəllənin tikintisinə 2012-ci ilin 
aprelində başlanmış, 2013-cü ilin martında tam başa çatdırılmışdır.

Məhəllədə tikilən 480 yerlik Ağdam rayon 52 nömrəli tam orta 
məktəbində təlim-tədris üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
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Neftçala rayonunda Heydər Əliyev Muzeyinin açılışı

2 3  c ı v q ı ı s t  2 0 0 7 - c i  i l

Tikintisinə 2006-cı ilin oktyabrında başlanmış muzey bir ekspazisiya zalından, 
14 fotostenddən, 10 vitrindən ibarətdir. Fotostendlərdə ulu öndərin həyat və 
fəailiyyətinin müxtəlif dövrlərinə aid şəkillər, vitrinlərdə isə kitablar və sənədlər 
nümayiş etdirilir. Ümummilli lider Iieydər Əliyevin 1979-cu il mayın 30-da ilk dəfə 
Neftçalaya gəlişini və burada keçirdiyi görüşləri əks etdirən materiallar iki xüsusi 
ekspozisiyada nümayiş etdirilir. Muzeydə həmçinin Prezident İlham Əliyevin 
fəaliyyətini, Azərbaycanın, o cümlədən Neftçalanın sosial-iqtisadi inkişafım əks 
etdirən kitablar və digər materiallar da toplanmışdır.
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Neftçala rayonundakı Şahmat Məktəbi əsaslı təmirdən sonra
2 3  a v q u s t  2 0 0 7 - c i  i l

Şahmat məktəbi 1987-ci ildə 
istifadəyə verilmişdir və indiyədək heç bir 
təmir işi aparılmadığına görə bina 
yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Binanın 
əsaslı təmiri zamanı burada respublika 
səviyyəli şahmat turnirlərinin keçirilməsi 
üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Məşqçi 
müəllimlər həm məktəbdə, həm də 
kəndlərdə idmanın bu növünü uşaqlara 
öyrədirlər.
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Saath-Musalı-Məzrəli avtomobil yolunun 
yenidənqurma işlərindən sonra açdışı

5  m a y  2 0 1 1 - c i  i l

Yenidən qurulan yolun ümumi uzunluğu 17 kilometrdir. Saatlı rayonunun səkkiz yaşayış məntəqəsini əhatə edən 
bu müasir yoldan 20 mindən artıq sakin istifadə edir. Yerli əhəmiyyətli Saatlı-Musalı-Məzrəli avtomobil yolunun 
istifadəyə verilməsi nəticəsində Saatlı və İmişli şəhərləri arasındakı məsafə 40 kilometrədək qısalmışdır. Yolun 14,6 
kilometri Saatlı şəhər - Məzrəli kəndinin, 2,4 kilometri isə Musalı kəndinin ərazisinə düşür. Müasir səviyyədə və 
yüksək keyfiyyətlə yenidən qurulmuş yol kənarlarında piyadalar üçün səkilər düzəldilmiş, ağaclar əkilmiş, yaşıllıqlar 
salınmış, yol boyu ətraf ərazi abadlaşdırılmışdır. Avtomobil yolunda müasir işıqlandırma sistemi qurulmuşdur.
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Saatlı “Aqroservis” 
müəssisəsinin açılışı

5  m a y  2 0 1 1 - c i  i l

“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yeni 
yaradılan Saatlı “Aqroservis” filialının tikintisinə 
2010-cu ildə başlanmışdır. Filialın ərazisində inzi
bati bina, təmir emalatxanası, texnikaların 
saxlanılması üçün talvar və açıq meydança 
yaradılmışdır. Bundan əlavə, filialda gübrə və 
pestisidlər anbarı da vardır. Anbarın ümumi tutumu 
2 min tondur. Filialın təmir emalatxanasında kənd 
təsərrüfatı texnikalarına texniki xidmət göstərmək 
üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır. Filialda 30 
nəfər daimi işlə təmin edilmişdir.

' . • ! К - >л -
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Saatlıda Gənclər Mərkəzinin açılışı

27 o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

Mərkəz Heydər Əliyev parkına bitişik ərazidə mövcud olan köhnə 
və yararsız ikimərtəbəli binanın yerində inşa edilmişdir. Birinci 
mərtəbədə tikişçilik dəməyi və kompyuter otaqları vardır. Mərkəzdə 
qurulan atıcılıq klubu müasir texniki avadanlıqla təchiz olunmuşdur, 
ikinci mərtəbədə rəssamlıq dərnəyi və rəqs studiyası yaradılmışdır. 
Mərkəzdə müasir üslubda kafe də fəaliyyət göstərir. Konfrans və 200 
nəfərlik iclas zallarında müxtəlif səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi üçün 
hər cür şərait vardır. Mərkəzə gələn gənclər elektron kitabxanada və 
linqvistika otağında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 
ən son yenilikləri ilə tanış olmaq imkanına malikdirlər.
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Saatlıda Şahmat Məktəbinin açılışı

2 7  o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

Ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda müasir memarlıq 
üslubunda inşa olunmuş Şahmat Məktəbinin ətrafındakı hasarın 
üzərində şahmat fiqurlarının təsvirləri həkk olunmuşdur. Məktəbin 
həyətində geniş abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıq zolağı salınmış, müasir 
işıqlandırma sistemi, oturacaqlar quraşdırılmışdır, ikimərtəbəli 
binanın birinci mərtəbəsindəki foyedə fotoguşə, iki sinif otağı, 
yardımçı otaqlar, konfrans zalı yerləşir. Binanın ikinci mərtəbəsində 
şahmat yarışı zalı, müəllimlər və hakimlər otağı vardır. Yarış otağında 
eyni vaxtda 50 idmançı mübarizə apara bilər.

Ж
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Saatlı şəhərində Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi və 
Rəsm Qalereyasının yeni binasının açılışı

27 oktyabr 2012-ci il

İkimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində yerləşən Tarix-Diyarşünaslıq 
Muzeyi arxeologiya, etnoqrafiya, mədəniyyət, ideoloji və təsviri sənət 
bölmələrindən ibarətdir. Arxeologiya bölməsində Saatlı ərazisində tapılan və 
eramızdan əvvəl III minilliyə aid müxtəlif məişət əşyaları nümayiş olunur. Bu
rada XIX-XX əsrlərdə saatlılıların həyat tərzini və məişətini əks etdirən eks
ponatlar yer almışdır. Binanın ikinci mərtəbəsində yerləşən Rəsm Qalereyasında 
müxtəlif janrlarda çəkilmiş rəsm əsərləri nümayiş etdirilir. Əsasən yerli 
rəssamların əsərlərinin sərgiləndiyi qalereyaqda heykəltəraşlıq nümunələri də 
yer almışdır. Qalereyada ayrıca konfrans zalı, fond və digər texniki otaqlar da 
vardır. Yeni bina bütün lazımi kommunikasiya xətləri və müvafiq avadanlıqla 
təchiz olunmuşdur.
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Saatlı Mərkəzi Rayon Xəstəxanası əsaslı təmirdən sonra

2 7  o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

Xəstəxananın əsaslı təmiri Prezident İlham Əliyevin 2010-cu ildə verdiyi Sərəncamla 
ayrılmış vəsait hesabına aparılmışdır. Xəstəxana üç korpusdan ibarətdir. Tibb müəssisəsinin 
əsas binası, poliklinika və yoluxucu xəstəliklər korpusları, eyni zamanda, mətbəxi və 
camaşırxanası tamamilə yenidən qurulmuş, istilik, su və kommunikasiya sistemləri müasir 
tələblər səviyyəsinə çatdırılmışdır. Binanı daimi elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün 
generator qoyulmuşdur. 126 çarpayılıq səhiyyə ocağı yeni avadanlıqla və tibbi 
ləvazimatlarla təmin edilmişdir.
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Saatlı Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı
2 9  a v q u s t  2 0 1 3 - c i i  i l

İnşasına 2011-ci ilin dekabrında başlanmış kompleksdə bir çox yarışların, təlim-məşq toplanışlarının və digər
tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait vardır. Burada müasir hovuz sistemi və xüsusi nəmalma qurğusu
quraşdırılmışdır. İki yüz yerlik zalda iki soyunub-geyinmə, duş otaqları vardır. Kompleksin ərazisində hər biri dörd

■ •

nömrədən ibarət ikimərtəbəli beş kottec inşa edilmişdir. Umumi sahəsi 3340 kvadratmetr olan universal idman zalında 
432 oturacaq vardır. Burada idmançılar üçün iki soyunub-geyinmə, məşqçi və digər yardımçı otaqlar vardır. İnzibati 
hissənin birinci mərtəbəsində informasiya mərkəzi, məlumat-qeydiyyat hissəsi, istirahət otağı yerləşir. İkinci mərtəbədə 
trenajor zalı, kafe, müdiriyyət və iş otaqları, konfrans və güləş zalları vardır.

İDMAN SAĞLAMLIQ DEMƏKDİR VO HƏR BİR ÖLKƏNİN
İNKİŞAFININ ƏLAMƏTİDİR. ILHAU d L İY tV
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Sabirabadda Gənclər Mərkəzinin açılıŞ1

2 6  s e n t y a b r  2 0 0 8 - c i  i l

Mərkəzin ikimərtəbəli binasında konfrans zalı, kompyuter otağı, 
elektron kitabxana, internet-klub və vətənpərvərlik mövzusunda 
dərslərin'keçilməsi üçün otaqlar vardır. Burada marketinq və menec
ment, bank işi, xarici dil, dizayn və arxitektura, stilist kursları təşkil 
edilmişdir, rəsm, şahmat və dama dəməkləri fəaliyyət göstərir.
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Sabirabad Olimpiya İdman Kompleksinin açdışı

2 6  s e n t y a b r  2 0 0 8 - c i  i l

4 hektar ərazidə yerləşən kom
pleks universal idman zalı, 
üzgüçülük hovuzu, süni örtüklü 
futbol, voleybol və basketbol 
meydançalarından, mehmanxana 
və üç kottecdən ibarətdir. 
Kompleksdə ulu öndərin idmana 
qayğısını əks etdirən fotoguşə də 
yaradılmışdır.
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Sabirabad “Aqrolizinqservis” müəssisəsinin açılışı

2 6  s e n t y a b r  2 0 0 8 - c i  i l

“Aqrolizinqservis”in inzibati binası, texnikanın saxlanması üçün parkı və təmir sexləri inşa edilmişdir. Müəssisəyə 
158 adda texnika alınmışdır. Bunlar kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri ilə məşğul olan fermerlərə sərfəli şərtlərlə 
verilir. Sabirabadın Bulaqlı kəndində yaradılmış bu müəssisə yerli fermerlərin işini xeyli asanlaşdırmışdır.
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Sabirabad rayonunun Qasımbəyli kəndindəki Hilal Ənnağıyev adına 
tam orta məktəb əsaslı təmirdən sonra

5 mtry 2 0 1 1 - c i  i l

2010-cu ilin mayında Kür çayının daşması nəticəsində Qasımbəyli kəndinə külli miqdarda ziyan dəymiş, kənd 
məktəbi də tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən məktəbin binası qısa müddətdə 
müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulub istifadəyə verilmişdir. 246 şagird yeri olan binada təlim-tədris üçün 
bütün şərait yaradılmış, sinif otaqları, fənn laboratoriyaları, idman zalı zəruri avadanlıqla təchiz edilmişdir. Məktəb 
istilik sistemi ilə təchiz olunmuşdur.
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Sabirabad-Qasımbəyli-Narlıq-Qaraqaşlı 
avtomobil yolunun 15 kilometrlik 
hissəsinin açılışı

5  m a y  2 0 1 1 - c i  i l

Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində baş vermiş təbii fəlakətin 
fəsadlarının aradan qaldırılması məqsədilə rayonun 7 min 400 
təsərrüfatını əhatə edən və 33 min 500 nəfər əhalinin yaşadığı 17 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən 68 kilometrlik Sabirabad-Qasımbəyli-Narlıq- 
Qaraqaşlı avtomobil yolunun əsaslı surətdə yenidən qurulması üçün 
dövlət başçısının 2010-cu ilin noyabrında imzaladığı Sərəncama əsasən 
Prezidentin Ehtiyat Fondundan maliyyə vəsaiti ayrılmışdır. Yolun 15 kilo
metrlik Sabirabad-Qasımbəyli hissəsinin əsaslı bərpası və asfaltlanması 
işləri başa çatdırılmışdır. Sabirabad rayonunun həyatında böyük 
əhəmiyyətə malik olan bu yolun yenidən qurulması təbii fəlakətdən zərər 
çəkən əhalinin rahatlığını təmin etməyə və kəndlərarası avtomobil 
əlaqəsini daha da asanlaşdırmağa imkan verir.
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Sabirabadın Qasımbəyli, Əsgərbəyli kəndlərində 
tikilmiş yeni evlər

5  m a y  2 0 1 1 - c i  i l

2010-cu ilin mayında Kür çayının daşması nəticəsində Qasımbəyli, Yuxarı Axtaçı, 
Muradbəyli və Əsgərbəyli kəndlərində evlərini itirmiş sakinlər üçün bütün standart
lara uyğun və yüksək keyfiyyətli tikinti materiallarından istifadə edilməklə yeni evlər 
inşa olunmuşdur. Yeni mənzillər əvvəlkilərlə müqayisədə daha genişdir və otaqların 
sayı da çoxdur. Ümumilikdə bu kəndlərdə 169 fərdi ev tikilmişdir.
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Yeni Azərbaycan Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının 
yeni inzibati binasının açılışı

2 9  a v q ı ı s t  2 0 1 3 - c ü  i l

İnşasına 2012-ci ilin mayında başlanmış, orijinal layihə, 
özünəməxsus memarlıq üslubu ilə tikilmiş üçmərtəbəli bina 
şəhərin görkəminə əlavə rəng qatır. Ümumi sahəsi 900 kvadrat
metr olan bina müasir inventar və avadanlıqla təchiz olunmuşdur. 
Binanın 60 nəfərlik iclas zalında partiyanın fəaliyyəti ilə bağlı 
müxtəlif tədbirlər keçirmək mümkündür. İkinci mərtəbədəki inzi
bati otaqlarda, o cümlədən konfrans zalında və arxivdə hər cür 
şərait yaradılmışdır.
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Sabirabadda Heydər Əliyev Mərkəzinin açdışı
2 9  a v q u s t  2 0 1 3 - c i i  i l

Mərkəzin binasının ümumi sahəsi 5,2 min kvadratmetrdir. Mərkəzdə in
ternet kafe və rəqs studiyası, konfrans zalı və müasir akustika sistemi ilə 
təchiz edilmiş 3D kinozalı fəaliyyət göstərir. Ekspozisiya zalında ulu öndərin 
təhsili, fəaliyyəti ilə bağlı digər sənədlər böyük maraq doğurur. Burada 
səyyar sərgi zalı fəaliyyət göstərir. Mərkəzin 330 yerlik böyük akt zalında 
müxtəlif tədbirlər keçirmək üçün hərtərəfli imkan vardır. Mərkəzdə dizayn, 
rəsm və şahmat otaqları, həmçinin elektron kitabxana, fotostudiya və linqa
fon sinfi də fəaliyyət göstərir.
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Sabirabad şəhərindəki M.Ə. Sabir 
adma 1 nömrəli orta məktəbin yeni 
binasının açılışı

2 9  a v q u s t  2 0 1 3 - c i i  i l

Məktəbin binası 2010-cu ilin mayında Kür və Araz 
çaylarında baş vermiş təbii fəlakət zamanı qrunt 
sularının səviyyəsinin qalxması nəticəsində qəzalı 
vəziyyətə düşmüşdü.

inşasına 2012-ci ilin mayında başlanmış məktəbin
həyətində adını daşıdığı Mirzə Ələkbər Sabirin abidəsi

• •

ucaldılmışdır. Ümumi sahəsi 9415 kvadratmetr olan 
1200 şagird yerlik dördmərtəbəli təhsil ocağı 109 otaq
dan ibarətdir ki, bunlardan 68-i sinif otağıdır. Burada 
iki fizika, iki kimya, iki informatika və bir biologiya 
kabineti yaradılmışdır. Birinci mərtəbədə müasir idman 
zalı, direktor və sinif otaqları, ikinci mərtəbədə 
müəllimlər, sinif otaqları və ümumi sahəsi 140 kvadrat
metr olan yeməkxana yerləşir. Üçüncü mərtəbədə 280 
nəfərlik iclas zalı, sinif otaqları və müəllimlər otağı 
vardır. Dördüncü mərtəbədə də müəllimlər otağı, mü
vafiq sinif otaqları yaradılmışdır.

Məktəbin həyətində eni 22, uzunluğu 44 metr olan 
idman meydançası inşa edilmişdir. Burada müasir 
idman qurğuları ilə təchiz edilmiş meydançalar da 
yaradılmışdır.
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Sabirabadda müasir istixana kompleksinin açdışı

2 9  a v q u s t  2 0 1 3 - c i i  i l

Kürkəndi kəndində inşa olunmuş kompleksin illik istehsal gücü 1,3 min tondur. 
Ərazisi 3,2 hektar olan istixana kompleksi ən müasir texnologiyalar əsasında qurulmuş, 
tam avtomatlaşdırılmış iqlim-nəzarət sistemləri, istilik-mııhafızə pərdələri, 
havalandırma və suvarma sistemləri ilə təchiz edilmişdir. Burada şitillərin 
tozlandırılması xüsusi işçi arılar vasitəsi ilə həyata keçirilir ki, nəticədə yüksək 
məhsuldarlıq əldə olunur. İstehsal prosesində yalnız orqanik gübrə və dərman 
preparatlarından istifadə olunur. Məhsulların itkisiz və qısa müddətdə istehlakçılara 
çatdırılması məqsədi ilə xüsusi nəqliyyat vasitələri alınmışdır. İstehsal olunan tərəvəz 
məhsullarının daxili bazarla yanaşı, xarici ölkələrə də ixracı nəzərdə tutulur. 
Kompleksdə məhsulların qablaşdırılması istehsal olunan tərəvəzin keyfiyyətini 
itirmədən istehlakçılara çatdırılmasına imkan verir.
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Hacıqabul-Sabirabad yolunun yenidənqurma işlərindən sonra
istifadəyə verilməsi

2 9  a v q u s t  2 0 1 3 - c i i  i l

Uzunluğu 62,5 kilometr olan Hacıqabul-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun tikintisi artıq başa çatdırılan və ümumi 
eni 15 metr və uzunluğu 50 kilometr olan Hacıqabul-Sabirabad hissəsi ikizolaqhdır. Yolun hər iki hərəkət hissəsinin 
və yol çiyninin eni 3,75 metrdir. Ümumilikdə layihə üzrə yol üzərində 4 körpünün, 5 piyada keçidinin, 68 suötürücü 
borunun, 26 avtobus dayanacağının inşası nəzərdə tutulmuşdur.
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Sabirabadda Kür çayı üzərində körpünün istifadəyə verilməsi

2 9  a v q u s t  2 0 1 3 - c ü  i l

Körpii Sabirabad şəhərini rayonun Şirvan düzündə yerləşən 16 kəndi və Kürdəmir rayonunun 3 kəndi ilə birləşdirir. 
Səkkiz aşırımlı körpünün uzunluğu 153, ümumi eni 10,7 metr, ikizolaqlı hərəkət hissəsinin eni isə 8,4 metrdir. Yol 
ötürücüsünün sağ və sol hissələrində piyadalar üçün eni 1,15 metr olan keçidlər tikilmişdir. Körpünün ətrafında 5 
hektar ərazidə yaşıllaşdırma işləri də aparılmışdır. Buradan Sabirabad rayonunun 32 mindən çox əhalinin yaşadığı 16 
kəndinin sakinləri istifadə edirlər.
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Salyan rayonunda Cəsur Əliyev adına Qardili kənd orta məktəbinin 
yeni binasının açılışı

7 s e n t y a b r  2 0 0 8 - c i  i l

Qardili kənd məktəbinin müəllim və şagirdləri uzun illərdən bəri köhnə binanın yaratdığı problemlərdən əziyyət 
çəkirdilər. Qış aylarında burada dərs keçmək daha çox çətinlik yaradırdı. Yeni bina 220 şagird üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. 11 sinif otağı, 2 emalatxana, 2 laboratoriya və 1 həkim otağından ibarət bina müasir istilik sistemi ilə 
təchiz olunmuş, transformator quraşdırılmışdır. Kompyuter otağındakı kompyuterlərin hamısı internetə qoşulmuşdur. 
Məktəbin həyəti abadlaşdırılmış, burada gözoxşayan yaşıllıq salınmışdır.
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Salyan rayonunda mərkəzi xəstəxananın əsaslı təmirdən sonra açılışı

7 s e n t y a b r  2 0 0 8 - c i  i l

Ötən əsrin 70-ci illərində ulu öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə tikilmiş xəstəxananın əsaslı təmiri barədə Prezi-
i

dent Ilham Əliyev 2006-cı ilin avqustunda Salyana səfəri zamanı tapşırıq vermişdi. Beş koıpusdan ibarət olan mərkəzi 
xəstəxana ən müasir avadanlıq və tibbi ləvazimatla təmin olunmuşdur. Təcili yardım şöbəsinə xiisusi avtomobillər 
verilmişdir. Beşmərtəbəli əsas korpusda diaqnostika, liklinika, oftalmologiya, terapiya şöbələri və palatalar da daxil 
olmaqla 230 otaq vardır. Cərrahiyyə korpusunda ən çətin əməliyyatların aparılması üçün bütün şərait yaradılmışdır.
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Salyan Olimpiya İdman Kompleksinin açılışı

7 s e n t y a b r  2 0 0 8 - c i  i l

10 hektar ərazidə yerləşən və müasir tələblərə cavab verən idman 
kompleksində 2 min tamaşaçı yeri olan futbol stadionu, 264 yerlik mini 
futbol meydançası, tennis kortu, basketbol, voleybol meydançaları, 
üzgüçülük hovuzu, boks, güləş və əl oyunları salonları da vardır. 
Kompleksdə yüngül atletika, akrobatika və bədii gimnastika ilə də məşğul 
olmaq üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Ərazidəki üçmərtəbəli beşulduzlu 
mehmanxanada bar, restoran, inzibati mərkəz və böyük konfrans zalı 
yerləşir. Kompleksin ətrafında kotteclər də tikilmişdir.
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Ələt-Astara-Iran sərhədi avtomobil yolunun 9-31-ci kilo
metrlik mənzili yenidən qurulmuşdur. LayihəAzərbaycan 
hökuməti ilə Dünya Bankı arasında imzalanmış kredit sazişi 
çərçivəsində maliyyələşdirilmişdir.

Tikintisinə 2006-cı ilin dekabrında başlanmış yolun yenidən 
qurulan hissəsinin uzunluğu 22 kilometrdir, lb texniki dərəcəli 
yolun eni 27,5 metr, hərəkət zolaqlarının sayı 4, hər bir zolağın 
eni isə 3,75 metrdir. Yolun 2 hərəkət hissəsi vardır. Ayırıcı 
zolağın eni isə 5 metrə çatır. Magistralın üzərində iki 
yolötürücü, Şiı-van kanalı üzərində isə 54 metr uzunluğunda bir 
körpü inşa olunmuşdur. Yol boyu 4 düzbucaqlı bom, 36 dairəvi 
bom, 4 mal-qara keçidləri tikilmişdir.
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Ələt-Astara-İran sərhədi avtomobil yolunun 
22 kilometrlik hissəsinin açılışı

2 9  a p r e l  2 0 1 0 - c u  i l

1
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Salyan rayonunda elektrik yarımstansiyasının 
və yüksək gərginlikli hava xətlərinin istifadəyə 
verilməsi

2 9  a p r e l  2 0 1 0 - c ı ı  i l

2 2 0  və 330 kilovoltluq yüksək gərginlikli hava xətlərinin inşasına
2006-cı ildə başlanmışdır. Beş hektar ərazidə yerləşən bu obyektin 
bünövrəsi Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuşdur. “Salyan” 
yarımstansiyası və yüksəkgərginlikli hava xətləri Azərbaycan Preziden
tinin təsdiq etdiyi 2005-2015-ci illərdə ölkənin у anac aq-energetika kom
pleksinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində inşa olunmuşdur. 
Burada hər birinin gücü 125 meqavoltamper olan iki avtotransformator, 
220 və 110 kilovoltluq paylayıcı qurğular, digər müasir qurğu və 
avadanlıq quraşdırılmışdır. Müasir dizaynı ilə seçilən inzibati binada 
səmərəli fəaliyyət üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Layihə çərçivəsində 
çəkilən yüksək gərginlikli 330 və 220 kilovoltluq beş hava xəttinin 
ümumi uzunluğu 360 kilometrə qədərdir.
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Salyan rayonunda yeni qəsəbənin istifadəyə verilməsi

1 noyabr 2010-cu il

2010-cu ilin mayında Kür və Araz çaylarının daşması nəticəsində rayonun 20 yaşayış məntəqəsində 2 mindən 
artıq həyət su altında qalmış, 500-ə qədər evə, 6 məktəbə, 2 uşaq bağçasına müxtəlif dərəcəli ziyan dəymişdi. 
Qəzalı vəziyyətə düşmüş evlərin əvəzinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yeni evlərin inşa olunduğu yeni 
qəsəbənin ümumi ərazisi 20 hektardır. Qəsəbə üçün torpaq sahəsi Kür Qaraqaşlı bələdiyyəsinin ehtiyat fondun
dan ayrılmışdır. Burada ümumilikdə 68 yeni ev inşa edilmişdir. Evlərdən 10-u ikiotaqlı, 48-i üçotaqlı, 10-u isə 
dördotaqlıdır. Yeni mənzillərdə sakinlərin normal yaşayışı üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır. Qəsəbədaxili yol
lara asfalt döşənmiş, ətraf abadlaşdırılmışdır. Qəsəbədə 2 transformator quraşdırılmışdır.
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Salyan şəhərində Cümə məscidi əsaslı təmir və bərpa 
işlərindən sonra

1 3  m a r t  2 0 1 2 - c i  i l

Tarixi abidə olan Cümə məscidi 1865-ci ildə tikilmişdir. Sovet hakimiyyəti illərində 
məscidin 21 günbəzindən 6-sı sökülmüş və dini məbəddən anbar kimi istifadə 
olunmuşdur. Sonralar məsciddə rayon rəsm qalereyası yerləşmişdir. 1992-ci ildən isə 
yenidən məscid kimi fəaliyyət göstərir. 2003-cü ildə Kür çayının daşması ilə əlaqədar 
yaranan qrunt sularının təsiri nəticəsində daha 9 günbəzi uçmuş məscid yararsız 
vəziyyətə düşmüşdü. 2010-cu ilin fevralından məsciddə təmir-bərpa işləri həyata 
keçirilmişdir. Hazırda məsciddə 18 günbəz, 12 sütun və bir minarə var. Məsciddə 
ibadət üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Yeraltı sulardan mühafizə məqsədi ilə abidənin 
ətrafında drenaj sistemi quraşdırılmışdır. Cümə məscidi Nazirlər Kabinetinin qərarı 
ilə 2001-ci ildən yerli əhəmiyyətli tarixi abidə kimi dövlət tərəfindən mühafizə olunur.
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Şirvan Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin açılışı

2 4  d e k a b r  2 0 0 7 - c i  i l

Təməli 2006-cı ilin martında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə qoyulmuş 
üçmərtəbəli mərkəzdə ən müasir tibbi avadanlıq quraşdırılmışdır. ARDNŞ-nin 
vəsaiti hesabına təxminən ilyarıma tikilən mərkəzin stasionar şöbəsi 20, reani
masiya şöbəsi isə 6 çarpayılıqdır. Yeni müalicə ocağında poliklinika, qəbul və 
şüa diaqnostikası, rentgen, cərrahiyyə, anesteziologiya və reanimasiya şöbələri, 
dializ, intensiv terapiya bölmələri, eləcə də əməliyyat və sterilizasiya bloku 
yerləşir. Burada müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi və müayinəsi üçün hər bir 
şərait yaradılmışdır. Mərkəzdə 250 nəfər işçi çalışır.

a*-
• - v ' '2: ■-!

rjtiıv

4 0 8



и>кгли' 

* * А 1  г /

---------------

V,J f .

к Д М

^ ------------------------r ~ ı

T^er-d 
V  • p i r

. / J  fc
( '  ,  fır— *

1  A k r ;l r  1 B* Ş

1 4  г

„ J : .

x  ı / л :
1 1  1 J  £

r  ı  m l  B |m .I  1

V« W .• ф « М  e* ^  ta' _.*e

li^P

[ H  / ^  t_.•? • •> _Z.

Г  ‘  ‘
_  M .

M
Va 4 —

f
*

1

f



Şirvanın Çılpaqlı qəsəbəsindəki 
yeni orta məktəbin açılışı

2 4  d e k a b r  2 0 0 7 - c i  i l

Arif Hüseynzadə adına 4 nömrəli orta məktəbin
binası 1992-ci ildə tikilmiş, 2001-ci ildə baş vermiş
zəlzələ nəticəsində ciddi zədələnmiş və onun
yenidən qurulmasına ehtiyac yaranmışdı. 2006-cı

• *

ilin mart ayında Prezident ilham Əliyevin Şirvana 
səfəri zamanı şəhər rəhbərliyi və ictimaiyyətin 
nümayəndələri yeni məktəb binasının tikilməsi üçün 
dövlət başçısına müraciət etmişlər. Bunu nəzərə alan 
dövlət başçısının müvafiq Sərəncamı ilə məktəb 
tikintisi üçün vəsait ayrılmışdır. 2 və 3 mərtəbəli 3 
korpusdan ibarət məktəbdə 33 sinif otağı var. 
Məktəb kompyuterlərlə təmin olunmuşdur. 
Məktəbdə fizika, kimya, biologiya laboratoriyaları, 
fənn kabinetləri, akt və idman zalları var, 15 minə 
yaxın dərslik və ədəbiyyatı olan kitabxana fəaliyyət 
göstərir, futbol, voleybol və basketbol meydançaları 
tikilmişdir. Məktəbdə müasir istilik sistemi 
quraşdırılmışdır.
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Şirvan şəhərində Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Aqreqat istehsalat Birliyinin 
“Araz” zavodunun açılışı

1  a p r e l  2 0 1 0 - c u  i l

1980-ci ildən fəaliyyətə başlamış zavodda müxtəlif növ rabitə avadanlığı və xalq istehlakı malları istehsal 
olunmuşdur. 1993-cii ildə zavod “Ulduz” Elm İstehsalat Birliyinin tərkibində Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Kon
versiya Komitəsinin tabeliyinə verilmişdir. 2006-cı ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaranandan sonra zavodda əsaslı 
surətdə yenidənqurma işlərinə başlanmışdır. Zavodun bütün istehsal sexləri və sahələri, eləcə də inzibati bina əsaslı 
surətdə yenidən qurulmuş, xüsusi təyinatlı məhsul istehsal etmək üçün 2 sex istifadəyə verilmişdir. Zavodda 2009-cu 
ildə 2 növ xüsusi təyinatlı yeni məhsul buraxılışına başlanmışdır. Buraxılan məhsullar sınaqdan uğurla çıxmışdır. Za
vodun ərazisində 5 mindən artıq həmişəyaşıl ağac əkilmişdir.
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Şirvan şəhərində Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Aqreqat İstehsalat Birliyinin 
Telemexanika Zavodunun yeni istehsal sahələrinin açdışı

1  c ı p r e l  2 0 1 0 - c ı ı  i l

2006-cı ildən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyinə verilmiş zavodda miivafıq bəıpa və yenidənqurma işləri 
aparılmış və yeni istehsal sahələri yaradılmışdır. Prezident İlham Əliyev 2007-ci ilin dekabrında Şirvana səfəri 
çərçivəsində bu müəssisənin açılışında iştirak etmişdir. Müəssisədə silsilə yenidənqurma tədbirləri həyata keçirilmiş, 
dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində istehsal olunan dəzgah, avadanlıq və istehsal xətləri quraşdırılmışdır. Nəticədə 
qısa müddətdə müəssisə dövlət sifarişlərini yerinə yetirməklə yanaşı, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üçün də avadanlıq 
və ehtiyyat hissələrinin istehsalına başlamışdır. Buradakı beş yeni istehsal sahəsində müdafiə təyinatlı məhsullarla 
yanaşı, müxtəlif növ mülki məhsulların istehsalı da qaydaya salınmışdır.
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Şirvan şəhərindəki Mərkəzi Mədəniyyət Evi 
əsaslı yenidənqurma işlərindən sonra

1  c ı p r e l  2 0 1 0 - c ı t  i l

Mədəniyyət evi 1958-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Uzun müddət 
istismar nəticəsində aşman bina müasir tələblərə cavab vermirdi. 
Dövlət başçısının imzaladığı Sərəncama əsasən ayrılmış vəsait 
hesabına yenidən qurulan Mərkəzi Mədəniyyət Evinin binası müasir 
standartlar səviyyəsinə çatdırılmışdır.

Mərkəzi Mədəniyyət Evində 247 yerlik tamaşa salonu, səhnə, 
qrim otağı, dərnəklər üçün 9 otaq və kabinetlər yaradılmış, 
avadanlıqla təmin olunmuşdur. Mədəniyyət evinin ətrafında da 
abadlaşdırma işləri görülmüş, yaşıllıq zolaqları salınmışdır.

• - # f1
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Şirvan şəhərində “Cənub” elektrik stansiyasının 
istismara yerilməsi

1  i y u l  2 0 J 3 - c i i  i l

Ölkənin cənub bölgəsində 50 il əvvəl istismara verilmiş “Şirvan” elektrik stansiyası istismar 
müddətini iki dəfə başa vurduğuna görə Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ildə imzaladığı 
Sərəncamla Şirvan şəhərində “Cənub” elektrik stansiyası inşa edilmişdir. Stansiyanın gücü 
780 meqavatdır. 2007-ci il dekabrın 24-də Prezident ilham Əliyevin iştirakı ilə təməli qoyulan 
“Cənub” elektrik stansiyasının ümumi ərazisi 20 hektardır. Ərazidə olan köhnə yaşayış 
yerlərinin əvəzinə beşmərtəbəli 60 mənzilli bina, ikimərtəbəli mehmanxana, üçmərtəbəli qonaq 
evi, 14 fın evi və yeməkxana tikilmişdir. Stansiyanın ərazisində yaşıllaşdırma işləri aparılmış, 
30 min ağac, 60 mindən çox müxtəlif gül kolu əkilmişdir. Ərazidə 61 min kvadratmetr sahədə 
beton yol salınmışdır.
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Şirvan Olimpiya İdman Kompleksinin 
istifadəyə verilməsi

I  i y u l  2 0 1 3 - c i i  i l  •

• •

Umumi sahəsi 4,5 hektar olan kompleksdə idmanın bir çox 
növləri ilə məşğul olmaq üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır. 
Kompleksdə 20 otaqdan ibarət 44 yerlik müasir mehmanxana da 
fəaliyyət göstərir. Burada qonaqların və idmançıların qalması, 
istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır.

Kompleksdə müasir idman qurğuları ilə təchiz edilmiş trenajor, 
ciido, güləş, boks zalları, sauna və bilyard otağı fəaliyyət göstərir, 
idman zalında 980 tamaşaçı yeri vardır. Zalda istər yerli, istərsə də 
beynəlxalq əhəmiyyətli idman tədbirləri keçirmək mümkündür. 
Kompleksin ümumi uzunluğu 50 metr olan üzgüçülük hovuzu da 
müasir səviyyədə yaradılmışdır. İdman qurğusunun həyətində 1020 
yerlik futbol stadionu, mini futbol, basketbol meydançası inşa 
edilmişdir.
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Uçarda yeni avtovağzalın açılışı
2 9  i y u n  2 0 0 6 - c ı  i l

Yenidən qurulmuş avtovağzal gündə 700-800 sərnişinə xidmət edir. Avtovağzalın bir 
hissəsində yerləşən Avtonəqliyyatservis Departamentinin regional şöbəsində nəqliyyat 
vasitələrinin lisenziyalaşdırılması və fərqlənmə nişanlarının rəsmiləşdirilməsi həyata 
keçirilir. Burada əsasən Ucar, Zərdab, Kürdəmir rayonlarının hüquqi və fiziki şəxslərinə 
lisenziya və fərqlənmə nişanları verilir.
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Uçarda Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı
3 0  o k t y a b r  2 0 1 1 - c i  i l

Şəhərin ümumi görünüşünə xüsusi gözəllik verən Mərkəz ulu öndər Heydər Əliyevin 
zəngin həyat yolunu öyrənməyə, Azərbaycan tarixinin bütöv bir mərhələsinə nəzər salmağa 
imkan verir.

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan Mərkəzin ekspozisiya zalında ulu 
öndərin həyat və fəaliyyətini, Ucar rayonuna səfərlərini əks etdirən fotoguşələr yaradılmışdır. 
Zalda həmçinin iki virtual tədris sinfi, kitabxana, ümummilli liderə aid sənədlərin saxlandığı 
xüsusi guşə fəaliyyət göstərir.

Mərkəzin 200 nəfərlik akt zalı orijinal dizayna malikdir. Mərkəzdə xarici dillər mərkəzi, 
xalça və rəsm studiyaları, internet sinfi və kompyuter mərkəzi qurulmuşdur. Mərkəzin üçüncü 
mərtəbəsində müxtəlif sərgilərin təşkili üçün rəsm qalereyası fəaliyyət göstərir.
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Uçarda Şahmat Məktəbinin açılışı
3 0  o k t y a b r  2 0 1 1 - c i  i l

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə müasir üslubda inşa olunmuş məktəbin binası bir növ şahmat fiqurlarına 
bənzədilmişdir. Binanın girişi piyada, ətrafı top, mərkəzi hissəsi isə şah fiqurları formasındadır. Tədris ocağının ümumi 
sahəsi 820 kvadratmetrdir. Məktəbdə beş tədris, bir kompyuter otağı və xidməti otaqlar vardır. Buradakı tədris otaqları 
məktəblilərin şahmatın sirlərinə yiyələnməsii üçün lazımi avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Məktəbin oyun zalının 
sahəsi 210 kvadratmetrdir. Burada oyunların canlı izlənilməsi üçün xüsusi monitor quraşdırılmışdır.

■/
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Uçarda Uşaq Xəstəxanası əsaslı yenidənqurma işlərindən sonra
3 0  o k t y a b r  2 0 1 1  - c i  i l

1990-cı ildə inşa olunmuş uşaq xəstəxanası son illər yararsız hala düşdüyündən 2010-cu ilin avqustunda burada 
əsaslı yenidənqurma işlərinə başlanmışdır. Xəstəxananın birinci mərtəbəsində konfrans zalı, qəbul və poliklinika 
şöbələri, ikinci mərtəbədə isə 10 çarpayılıq cərrahiyyə şöbəsi, bir, iki və üç nəfərlik palatalar və bir əməliyyat otağı 
vardır. Üçüncü mərtəbədə 4 çarpayılıq reanimasiya və 20 çarpayılıq pediatriya şöbələri fəaliyyət göstərir. 44 çarpayılıq 
xəstəxana müasir standartlara cavab verən müayinə və müalicə avadanlığı ilə təchiz olunmuşdur.
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Yevlaxda Heydər Əliyev adına Sarayın açılışı

2 4  o k t y a b r  2 0 0 7 - c i  i l

2006-cı ildə Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən saraya Heydər 
Əliyevin adı verilmişdir. Sarayın binası 1963-cü ildə tikilmiş və son bir ildə 
əsaslı şəkildə yenidən qurularaq müasir görkəm almışdır. İkimərtəbəli binanın 
birinci mərtəbəsində 400 nəfərlik zal yerləşir. Foyedə Heydər Əliyevin büstü 
qoyulmuşdur. Sarayda müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır.
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Yevlaxda “Lalə Tekstil” fabriki 
yenidənqurma işlərindən sonra

2 4  o k t y a b r  2 0 0 7 - c i  i l

Fabrikdə 600-dən çox adam çalışır. Fabrikin istehsal 
gücü ildə 7 milyon manatlıq məhsul buraxmağa imkan 
verir. Ayrı-ayrı sexlərdə uşaqlar və böyüklər üçün 
müxtəlif ölçülü paltarlar tikilir. Fabrikdə güc 
nazirliklərinin sifarişləri də yerinə yetirilir.
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Yevlaxda “ARFA” mebel fabriki 
yenidənqurma işlərindən sonra

2 4  o k t y a b r  2 0 0 7 - c i  i l

2006-cı ildə fəaliyyətə başlamış və 160-dan çox işçisi 
olan bu müəssisənin ölkənin 20 regionunda 32 mağazası, 
satış mərkəzi vardır. Burada istehsal olunan ofis, mətbəx 
mebelləri, uşaq və qonaq otağı, yataq dəstlərinin 
qiymətləri keyfiyyət və həcminə görə fərqlənir. 
Mebellərin aksessuarları xaricdən gətirilir.
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Yevlaxda “Karvan” futbol klubu stadionunun açdts,

2 4  o k t y a b r  2 0 0 7 - c i
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2004-cü ildə tikintisinə başlanmış bu stadionda 7 min tamaşaçı yeri 
var. Klub ölkə çempionatının oyunlarını burada keçirir. Stadion müasir 
standartlara uyğundur və burada beynəlxalq səviyyəli yarışların 
keçirilməsi mümkündür.
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Yevlaxda “Karvan” idman kompleksinin açılışı

2 4  o k t y a b r  2 0 0 7 - c i  i l

“Karvan” futbol klubunun idman kompleksindəki akt zalı, həkim, internet 
otaqları, habelə futbolçuların istirahət otaqları bütün lazımi avadanlıqla təchiz 
olunmuşdur. Kompleks yüksək səviyyədə inşa edilmişdir və müasir tələblərə tam 
cavab verir.
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Yevlaxda Yuxarı Qarxun kənd 
orta məktəbinin açılışı

2 4  o k t y a b r  2 0 0 7 - c i  i l

Məktəbin ikimərtəbəli binasında kitabxana, sinif otaqları, kimya, biologiya, 
fizika və digər fənn kabinetləri, idman zalı vardır. Sinif otaqları və kabinetlər zəruri 
avadanlıq və ləvazimat ilə təchiz olunmuşdur. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
bu təhsil ocağına dərsliklər, məktəbli formaları hədiyyə olunmuşdur.
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Yevlax Xalq Teatrı binasının açılışı
2  m a r t  2 0 0 9 - c u  i l

otaqlar, ikinci mərtəbəsində isə qrim otaqları, 174 yerlik tamaşa zalı yerləşir. Klassik memarlıq üs
lubunda inşa olunmuş 12 sütun binanın fasadına xüsusi yaraşıq verir. Binada istilik, müasir işıqlandırma 
və akustika sistemləri quraşdırılmışdır. Teatrın qarşısındakı meydanda yaşıllıq salınmış, yaraşıqlı 
fəvvarə yaradılmışdır. Fəvvarədə heykəllərdən ibarət kompozisiya, Azərbaycanın klassik yazıçılarının 
əsərlərinin binanın yanındakı hasar üzərində təsvir olunmuş personajları diqqəti cəlb edir.
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Yevlax Şəhər Uşaq Xəstəxanasının 
açılışı

2  m a r t  2 0 0 9 - c u  i l

Xəstəxana kompleksi üçmərtəbəli əsas korpusdan, 
yoluxucu xəstəliklər korpusundan və yardımçı binalardan 
ibarətdir. Əsas korpusun sahəsi 2976 kavdratmetrdir. Bu
rada 86 otaq vardır. 760 kvadratmetr sahəsi olan yoluxucu 
xəstəliklər korpusunda isə 33 otaq yerləşir. Xəstəxananın 
mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi var. Uşaq xəstəxanası po
liklinika, qəbul, reanimasiya, somatik və laboratoriya 
şöbələrindən ibarətdir. Burada ən müasir rentgen, ultrasəs 
müayinə aparatları quraşdırılmış, göz və burun-boğaz
xəstəlikləri,
yaradılmışdır.

cərrahiyyə, stomatoloji kabinetlər
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Yevlaxda “Azərtoxum” müəssisəsinin açılışı

1 4  o k t y a b r  2 0 1 0 - c u  i l

Bu toxumçuluq müəssisəsinin tikintisi üçün 7 hektar torpaq sahəsi 
ayrılmışdır. İnşasına 2009-cu ilin iyununda başlanmış müəssisə 80 ton
luq qapandan, tutumları 1000, 1500 və 2500 ton olan 12 anbardan, 
toxum laboratoriyasından, təmir sexindən, yanacaqdoldurma 
məntəqəsindən və evlərdən ibarətdir. Mərkəz 100 min ton toxum 
hazırlamaq və işlətmək gücünə malikdiı.

Azərbaycan Dövlət İnvestisiya Şirkətinin həmtəsisçisi olduğu 
müəssisənin avadanlığı 15 min hektar sahənin əkilib-biçilməsinə imkan 
verir. İşçilərin sayı mövsümlə əlaqədar 200 nəfərdən 400 nəfərə çatır. 
Müəssisənin təcrübə-sınaq sahələrində toxum səpini də aparılır.
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Yevlaxda məcburi köçkün ailələri üçün inşa edilmiş 
yaşayış binaları kompleksinin açılışı

1 0  n o y c ı b r  2 0 1 0 - c u  i l

Kompleksin tikintisinə 2010-cu ilin aprelində başlanmışdır. Binaların 
yerləşdiyi ümumi ərazi 10 hektardır. Beşmərtəbəli 10 binada bir, iki, üç və 
dördotaqlı 612 mənzil vardır. Bu mənzillərdə şəraiti dözülməz olan ictimai 
obyektlərdə, yarımçıq tikililərdə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlər 
yerləşdirilmişdir. Mənzillərdə yüksək şərait yaradılmış, telefon, su və qaz xətləri 
çəkilmişdir

Ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülmüş, klub-icma mərkəzi, 
inzibati bina inşa edilmişdir. Burada 50 yerlik uşaq bağçası, 440 yerlik məktəb 
binaları, qazanxana, nasosxana, transformator yarımstansiyası tikilmişdir. 
Məhəllədə dörd subartezian quyusu qazılmış, iki su anbarı tikilmiş, ümumi 
uzunluğu 2 kilometrdən çox olan asfalt-beton yol salınmışdır.

щ |
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Yevlaxda məhdud fiziki imkanlı insanlar 
üçün Regional İnformasiya Mərkəzinin 
açılışı

7 o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

Mərkəz Heydər Əliyev Fondunun “Kor və görmə qabiliyyəti 
zəif olan insanların informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına 
çıxışının təmin edilməsi” layihəsi çərçivəsində inşa olunmuşdur. 
Mərkəzin üçmərtəbəli binasında beş sinif, bir tədris otağı, bir 
audio-studiya, kitabxana və digər yardımçı otaqlar vardır. Burada 
model İKT siniflərində müasir avadanlıq quraşdırılmış, kor və 
görmə qabiliyyəti zəif olan uşaqların “Brayl” şriftli kitablardan 
istifadə imkanları yaradılmışdır.
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Yevlaxda Kür çayının sahilində salınmış “Bulvar” 
istirahət mərkəzi tikinti və yenidənqurma işlərindən 
sonra

7 o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

Şəhər əhalisinin istirahətinin səmərəli təşkili məqsədilə Kür çayının Yevlax 
şəhərinin ərazisindən keçən hissəsinin sağ sahili boyunca salınmış “Bulvar” istirahət 
mərkəzinin uzunluğu 2,5 min metr, ümumi sahəsi 8,2 hektardır. Onun bir hissəsi 
sahil boyunca, digər hissəsi isə estakadalar üzərində yerləşir. Tikinti işlərinin 
gedişində istinad divarları tikilmiş, sütunlar inşa olunmuşdur, istirahət zonasında 
müxtəlif həcmli 22 fəvvarə, şəlalə, dayaqlar üzərində 86 tağbənd də tikilmişdir. 
“Bulvar” istirahət mərkəzində müasir işıqlandırma sistemi yaradılmış, uşaqlar üçün 
attraksionlarla təchiz olunan əyləncə guşəsi qurulmuşdur, idmana olan maraq nəzərə 
alınaraq burada futbol və voleybol meydançaları inşa olunmuş, çimərlik zonası 
salınmışdır.
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Yevlax avtovağzal 
kompleksinin açılışı

7 o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

Xiisusi dizaynla inşa edilən bu kompleks 
həm yerli əhaliyə, həm də qonşu bölgələrin 
sakinlərinə rahat və keyfiyyətli xidmət göstərir. 
Avtovağzalın ikimərtəbəli binasının inşasına 
2010-cu ildə başlanmışdır. Ümumi ərazisi 17,5 
min kvadratmetr olan binanın tikinti sahəsi 558 
kvadratmetrdir. Birinci mərtəbədə sərnişinlərin 
istirahəti və avtovağzal xidmətindən istifadəsi 
üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Burada kassa, 
ana və uşaq otağı, gözləmə zalı vardır. Zalda 
sərnişinlərin istifadəsi üçün marşrut 
göstəricilərinin əks olunduğu elektron tablo 
asılmışdır. Konfrans zalında müxtəlif 
toplantıların keçirilməsi üçün hər cür şərait 
yaradılmışdır.
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Bakı-Qazax magistralı-Səmədabad-Qaraınəmmədli-Qaramanlı- 
Göyük avtomobil yolunun Yevlax hissəsinin açılışı

1 0  s e n t y a b r  2 0 1 3 - c i i  i l
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Ümumi uzunluğu 25 kilometr olan yolun 5,5 kilometrlik hissəsinin tikin
tisi başa çatdırılmışdır. Böyük iqtisadi əhəmiyyəti olan bu avtomobil yolu 
8300 nəfərin yaşadığı 11 kəndi əhatə edir. Artıq Qaramanlı və digər kəndlərə 
məsafə 23 kilometr qısalmışdır.
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Yevlax Hava Limanının əsaslı yenidənqurma 
işlərindən sonra açılışı

10 sentyabr 2013-cü il

• +  •. — *.

4 5 2



Hava limanında 2520 metr uzunluğunda, 40 metr enində, ümumi sahəsi 105 min 
kvadratmetr olan asfalt-beton örtüklü yeni uçuş-enmə zolağı salınmışdır. Yeni asfalt-beton 
örtüklü yönəldici yol və perron tikilmiş, aerovağzal yenidən qurulmuş, uçuş-enmə zolağı, 
yönəldici yol və perron xaricdə istehsal olunan işıq-siqnal sistemləri ilə təchiz edilmişdir. 
Burada sərnişinlərin uçuşa gediş və gəliş zonaları, qeydiyyat masaları, kafe, brifinq və 
hava limanının işçiləri üçün ofis otaqları yaradılmış, dispetçer məntəqəsinin yerləşdiyi 
dördmərtəbəli bina tamamilə yenidən qurulmuşdur. Vağzalyanı meydan abadlaşdırılmış, 
avtomobil dayanacağı, 10 kilovoltluq iki elektrik xətti çəkilmiş, radionaviqasiya 
sistemlərinin və işıq-siqnal avadanlığının elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün trans
formator yarımstansiyası tikilmiş və 250 kilovolt gücündə dizel generatoru 
quraşdırılmışdır. Burada təhlükəsizliyin təmin olunması üçün aeroport boyu 9 kilometr 
uzunluğunda mühafizə hasarı çəkilmiş, radio və meteoavadanlıq - enmə sistemi, meteo- 
sistem, hava hərəkətini idarəetmə sistemi və rabitə sistemi quraşdırılmışdır.

•1
r__.

\

4 5 3



Yevlax Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının 
istifadəyə verilməsi

1 0  s e n t y a b r  2 0 1 3 - c i ' ı  i l

İnşasına 2012-ci ilin martında başlanan xəstəxananın ərazisi 4,3 hektar, tikinti 
sahəsi 18,6 min kvadratmetrdir. Buradakı 6 blokun üçü dördmərtəbəli, digər üç 
blok isə üçmərtəbəlidir. Tibb ocağında poliklinika, yoluxucu xəstəliklər, şüa-di- 
aqnostika, qadın məsləhətxanası və ailə planlaşdırma, doğum, qəbul, laboratoriya, 
urologiya, cərrahiyyə, travmatologiya, hemodializ şöbələri fəaliyyət göstərir. Bu
rada müxtəlif cərrahiyyə əməliyyatlarının aparılması üçün hər cür şərait 
yaradılmışdır. Ən müasir avadanlığın quraşdırıldığı bu tibb ocağında kompyuter 
tomoqrafiyası, rəqəmsal rentgen, fliioroqraf, 4D və 3D ultrasəs müayinə aparatları, 
oftalmoloji kombayn və digər müasir qurğular vasitəsilə xəstələrə keyfiyyətli tibbi 
xidmət göstərilir.
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Zərdab rayonuna çəkilmiş magistral 
su kəmərinin açılışı

7 o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

Zərdabın rayon mərkəzi ilə yanaşı, kəndlərinin də içməli su ilə təmin 
olunması üçün keyfiyyətli və bol ehtiyatlara malik Küllülü mənbəyinə üstün
lük verilmişdir. Layihəyə uyğun olaraq Girdmançayın Ağsu rayonu
ərazisindən keçən hissəsinin yaxınlığındakı Küllüliidə sugötürücü drenaj sis-

€

temi tikilmiş və buradan Zərdab şəhərinə magistral su kəməri çəkilmişdir. 
Küllülü mənbəyindən götürülən su rayon mərkəzinə nasoslardan istifadə 
olunmadan öziiaxımlı rejimdə verilir. Kəmərin Zərdab rayonunun ərazisindən 
keçən hissəsinin uzunluğu 72 kilometrdir. Zərdabın 36 min nəfər əhalisi bu 
su kəmərindən istifadə edir. Küllüliidə 5 min kubmetrlik bir, Zərdabda isə hər 
biri 2 min kubmetrlik iki su anbarı tikilmişdir. Su şəhərə, Bəyimli qəsəbəsinə 
və rayonun 14 kəndinə verilmişdir.
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Zərdabda Heydər Əliyev Mərkəzinin açdışı

7 o k t y a b r  2 0 1 2 - c i  i l

Şəhərin Heydər Əliyev prospektində yerləşən, ümummilli liderin adını 
daşıyan parkda inşa olunmuş Mərkəz əraziyə xüsusi gözəllik verir. İnşasına 
2010-cu ildə başlanmış Mərkəzin ikimərtəbəli binası parkın ən gözəl guşəsində, 
özünəməxsusluğu ilə seçilən orijinal layihə əsasında inşa edilmişdir. Binanın 
ümumi sahəsi 1680 kvadratmetrdir. Mərkəzdə ümummilli liderin həyatının və 
çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar, 
müxtəlif illərdə Zərdaba səfərlərinə dair fotolar nümayiş olunur.

Mərkəzdə müasir üslubda linqafon, fotostudiya və tədris otaqları 
yaradılmışdır. Şagirdlərin Azərbaycanın zəngin tarixini dərindən öyrənməsi üçün 
xüsusi dərnəklər mövcuddur. Birinci mərtəbədə xalçaçılıq, rəsm və şahmat 
dəməkləri fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə 150 nəfərlik akt zalı, respublika və rayon 
səviyyəli müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün konfrans zalı da vardır.
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Zərdabda Gənclər Mərkəzinin açılışı
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Heydər Əliyev Parkında inşa olıınmuş Gənclər Mərkəzinin 
tikintisinə 2011-ci ilin iyulunda başlanmışdır. Bütün lazımi 
avadanlıqla təchiz edilən Mərkəz on otaqdan və rəqs zalından 
ibarətdir. Burada ayrıca kompyuter otağı da vardır. Bütün 
kompyuterlər sürətli internetə qoşulmuşdur. Mərkəzdə kompyuter, 
dərzilik kursları, musiqi dərnəkləri təşkil olunmuşdur. Binadakı 
kafe-barda gənclərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bu
rada atıcılıq otağı və bilyard zalı da fəaliyyət göstərir.
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