
“Məqsədimiz Azərbaycanın hər bir bölgəsini inkişaf 

etdirməkdir”.
Heydər ƏLİYEV

Ümummilli lider



“Biz üçüncü proqramı da 2018-ci ilə qədər uğurla 
icra etməliyik. Əminəm ki, üçüncü proqramın icrası 
ilə də bağlı heç bir problem olmamalıdır. Proqramı 
icra etmək üçün bütün cəmiyyət səfərbər olmalıdır 
və biz buna nail olacağıq”.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI REGİONLARININ 2014-2018-Cİ İLLƏRDƏ
SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFI DÖVLƏT PROQRAMI”NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı sosial-

iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində qəbul edilmiş 
və uğurla həyata keçirilmiş dövlət proqramlarında, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 
əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun 
davamlı inkişafına, regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, 
yeni müəssisələrin və iş yerlərinin açılmasına, nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və 
yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir.

Dövlət proqramlarının icra olunduğu 10 il ərzində ümumi daxili məhsul 3,2 dəfə, o cümlədən 
qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə, sənaye 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,5 dəfə, investisiyalar 6,5 dəfə, əhalinin 
gəlirləri 6,5 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 5,5 dəfə artmışdır.

Bu müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 900 mini daimi olmaqla 
1,2 milyondan çox yeni iş yeri, 55,6 min müəssisə yaradılmış, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 
5,3 faizə enmişdir. Dövlət proqramları çərçivəsində görülmüş genişmiqyaslı işlər regionların qarşıdakı 
illərdə də inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 3-cü bəndini rəhbər tutaraq, ölkədə 
növbəti illərdə iqtisadiyyatın diversifikasiyasının, qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafının 
davamlılığının təmin edilməsi, infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi 
ilə qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı” təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə Dövlət Proqramının icrasını 

təmin edən zəruri tədbirlər görsün;
2.2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə hər il üçün Dövlət İnvestisiya Proqramı tərtib edilərkən Dövlət 
Proqramında illər üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasını təmin etsin;
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2.3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi ilə birlikdə Dövlət Proqramının 
maliyyələşdirilməsinə investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq maliyyə 
institutları, xarici ölkələrin müvafiq qurumları və iş adamları ilə danışıqlar aparsın;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Dövlət Proqramında nəzərdə 

tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsini əlaqələndirsin və onun icrasının gedişi barədə ildə bir 
dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.

 İlham ƏLİYEV 
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

         Bakı şəhəri, 27 fevral 2014-cü il.
            № 118
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“Üçüncü Regional Proqram da əvvəlki proqramlar 
kimi çox müfəssəl bir sənəddir. Bu Proqramın 
qəbul edilməsi əminəm ki, qalan sosial və iqtisadi 
məsələlərin növbəti beş il ərzində həlli üçün bizə 
böyük dəstək olacaqdır”. 

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” haqqında

Regionların hərtərəfli inkişafı sahəsində 2004-cü ildən başlanılmış məqsədyönlü siyasətin davamı olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2014-cü il 27 fevral tarixli 118 nömrəli Fərmanı 
ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq 
edilmişdir. 

Dövlət Proqramında bütün regionlarda mövcud potensialdan daha səmərəli istifadə etməklə qeyri-
neft sektorunun inkişafı, kommunal xidmət və digər infrastruktur obyektlərinin, yeni istehsal və emal 
müəssisələrinin yaradılması, mövcud müəssisələrdə istehsal fəaliyyətinin genişləndirilməsi, rabitə və 
informasiya texnologiyalarının tətbiqinin sürətləndirilməsi, sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması, o cümlədən 
müasir standartlara uyğun təhsil, elm, səhiyyə, mədəniyyət və idman obyektlərinin inşası, yenidən qurulması, 
əlillər və şəhid ailələri üçün yaşayış binalarının tikintisi üzrə kompleks tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur.  

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın 
əsas məqsədi ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, regionların sürətli inkişafı 
istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, xüsusi ilə kəndlərin inkişafı ilə bağlı infrastrukturun və sosial 
xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılmasından ibarətdir.

Ümumilikdə, Dövlət Proqramının Tədbirlər Planı çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlər 2 səviyyədə 
müəyyənləşdirilmişdir: 

- Ölkə əhəmiyyətli tədbirlər;
- Ölkənin iqtisadi rayonları səviyyəsində həyata keçiriləcək tədbirlər.
Dövlət Proqramının Tədbirlər Planında ümumilikdə 1127 tədbir, o cümlədən ölkə əhəmiyyətli 43, iqtisadi 

rayonlar üzrə 1084 tədbir nəzərdə tutulmuşdur. 
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Dövlət Proqramının Tədbirlər Planı aşağıdakı sahələr üzrə tərtib edilmişdir:

• Vergi və pul-kredit siyasəti;
• Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri;
• Turizm sahəsinin inkişafı;
• Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri;
• Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri;
• Elektrik enerji təchizatı;
• İstilik təchizatı;
• Qaz təchizatı;
• Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri;
• Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri;
• Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri;
• Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri;
• Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri;
• Sosial müdafiə tədbirləri;
• Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması;
• Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması;
• Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması;
• Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması. 

 “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın 
icrası ölkə iqtisadiyyatında mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə, 2016-cı il ərzində makroiqtisadi sabitliyin təmin 
olunmasında, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsində, yeni müəssisələrin və yeni iş yerlərinin yaranmasında, 
infrastruktur və kommunal xidmətlərin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsində və əhalinin rifah halının daha da 
yaxşılaşdırılmasında müstəsna rol oynamışdır. 

Ölkədə, o cümlədən regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılması, sahibkarlığın inkişafı, infrastruktur təminatının 
yaxşılaşdırılması və əhalinin kommunal xidmətlərə olan tələbatının ödənilməsi, sosial problemlərinin həlli 
istiqamətində tədbirlər 2016-cı il ərzində də uğurla icra olunmuşdur.
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə  
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının ikinci ilinin  
yekunlarına həsr olunan konfransda Azərbaycan Respublikasının  

Prezidenti cənab İlham Əliyevin giriş nitqi

Bu gün biz “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasını müzakirə edəcəyik. Üçüncü 
Proqram 2014-cü ildə qəbul edilmişdir, uğurla icra olunur. Hər il biz bu Proqramın icrasını müzakirə edirik. 
Gələcək fəaliyyət üçün istiqamətlər müəyyən edilir. Bir sözlə, bu Proqramın icrası çox uğurlu addımımızdır 
və 2004-cü ildə birinci Proqram qəbul olunanda məsələ elə qoyulmuşdur ki, Azərbaycanın regionları sürətlə 
inkişaf etməlidir. Regionlarda infrastruktur layihələri, iş yerləri, sosial müəssisələr yaradılmalıdır ki, ölkəmizin 
inkişafı hərtərəfli və dayanıqlı olsun. 

2015-ci ildə dünyada iqtisadi böhran daha dərinləşmişdir. Dünya iqtisadiyyatı hələ ki böhrandan çıxa bilmir. 
Bu yaxınlarda Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirak edərkən bir daha bunun şahidi oldum ki, hələlik 
dünya iqtisadiyyatı ağır vəziyyətdə qalacaq. Buna baxmayaraq, 2015-ci ildə Azərbaycanda bir çox məsələlər 
öz həllini tapmışdır. İlin əvvəlində nəzərdə tutduğumuz bütün vəzifələr icra edilmişdir. O qədər də asan olmayan 
geosiyasi vəziyyəti və dünya iqtisadi böhranını nəzərə alsaq, əlbəttə ki, bu, bizim böyük uğurumuzdur. Çünki 
bizim bölgəmizdə qanlı toqquşmalar, müharibələr davam edir, yeni qarşıdurma ocaqları yaranır. Avropada həm 
iqtisadi böhran yaşanır, eyni zamanda, miqrantlarla bağlı vəziyyət gərginləşir.

Öz evlərini, yaxınlarını, əmlakını itirmiş insanlar Avropaya pənah gətirirlər və onları orada nələrin gözlədiyi 
hamımızın gözü qarşısında baş verir. Əfsuslar olsun ki, bu miqrant böhranı Avropada radikal qüvvələrin 
güclənməsinə gətirib çıxarır. Bu da həm Avropa üçün, həm bizim üçün, həm də dünya üçün çox böyük təhlükədir.

Azərbaycan uzun illərdir ki, dinlərarası, sivilizasiyalararası dialoqun güclənməsində öz rolunu oynayır. 
Ancaq əfsuslar olsun ki, biz dünya miqyasında dialoq əvəzinə qarşıdurma, anlaşılmazlıq, ədavət görürük.
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Yəni, budur iqtisadi və geosiyasi vəziyyət. Bölgədə və dünyada yaşanan bu vəziyyət əlbəttə ki, bizi narahat 
edir. Lakin, eyni zamanda, biz bu vəziyyətdə daha da fəal işləməliyik, öz siyasətimizi uğurla aparmalıyıq və ölkə 
qarşısında duran bütün vəzifələri icra etməliyik.

Hesab edirəm ki, Azərbaycan 2015-ci ildə də bütün istiqamətlər üzrə uğurlu inkişaf dinamikasını saxlaya 
bilmişdir. Bizim beynəlxalq nüfuzumuz böyük dərəcədə artmışdır. Keçən il mən 20 xarici səfər etmişəm - rəsmi 
və işgüzar səfər. Azərbaycana 15-dən çox xarici dövlət və hökumət başçısı səfər etmişdir. Bu, özlüyündə bir 
göstəricidir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə çox fəal rol oynayır və Azərbaycana dünyada 
çox böyük rəğbət var. Bunu mən hər dəfə xarici səfərlərdə olarkən görürəm. Bu dəfə Davos Forumunda iştirak 
edərkən bir daha gördüm ki, ölkəmizin siyasətinə, mövqeyinə, prinsipiallığına, əldə edilmiş uğurlarımıza çox 
böyük rəğbət, hörmət var. Azərbaycan bu gün dünya miqyasında böyük hörmətə malik olan ölkədir.

Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığımız uğurla davam edir. Üzv olduğumuz təşkilatlar çərçivəsində 
fəaliyyətimizi gücləndiririk. Bütün başqa təşkilatlarla da münasibətlərimizi qarşılıqlı hörmət əsasında 
qurmuşuq və bu münasibətləri dərinləşdirmək istəyirik. Hesab edirəm ki, 2016-cı ildə beynəlxalq təşkilatlarda 
fəaliyyətimiz daha da sürətlə aparılacaqdır.

Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik qorunur, təmin edilir. Bunun başlıca səbəbi xalq-iqtidar birliyidir. Çünki 
bizim siyasətimiz Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə edir. Mənim üçün Azərbaycan xalqının, Azərbaycan 
dövlətinin maraqları hər şeydən üstündür. Gördüyümüz bütün işlərin mahiyyəti və məqsədi ondan ibarətdir ki, 
daha da güclü dövlət, xalqımız üçün daha da yaxşı şərait yaradaq ki, Azərbaycan xalqı rifah içində, təhlükəsizlik 
şəraitində yaşasın və inkişaf etsin.

Ona görə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması təbii haldır. Bir daha demək istəyirəm 
ki, xalqımızın milli həmrəylik, vahid amal ətrafında birləşməsi, düşünülmüş siyasət, əldə edilmiş uğurlar bu 
reallığı təmin edir. Baxmayaraq ki, ətraf bölgələrdə və dünyanın bir çox ölkələrində vəziyyət gərginləşir, daxili 
çəkişmələr, qarşıdurmalar baş verir. Belə olan vəziyyətdə əlbəttə ki, Azərbaycan nümunəsi dünya üçün də çox 
əhəmiyyətlidir və deyə bilərəm ki, bir çox yerlərdə Azərbaycan təcrübəsi öyrənilir.

Keçən il demokratik inkişaf istiqamətində önəmli addımlar atılmışdır. Azərbaycan demokratiya yolu ilə 
inamla irəliləyir. Bu, bizim şüurlu seçimimizdir. Mən tam əminəm ki, köklü iqtisadi islahatlar və iqtisadi inkişaf 
demokratik prosesdən ayrı təmin oluna bilməz. Ona görə Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatlar paralel 
şəkildə aparılır və aparılacaq. Keçən ilin sonunda parlament seçkiləri də bizim demokratiyaya nə qədər sadiq 
olduğumuzu bir daha sübut etdi. İştirak etmiş bütün müşahidəçilərin rəyinə görə parlament seçkiləri şəffaf, 
ədalətli keçirilmişdir, Azərbaycan xalqının iradəsi və arzuları tam təmin edilmişdir. Seçkilərin nəticələri bizim 
son illər ərzində apardığımız siyasətimizə çox böyük dəstəkdir. Çünki mən bu seçkilərin nəticələrini belə 
qəbul edirəm: Azərbaycan xalqı bir daha bizim siyasətimizə öz böyük dəstəyini göstərmişdir. Buna görə mən 
Azərbaycan vətəndaşlarına minnətdaram və Azərbaycan xalqını bir daha əmin etmək istəyirəm ki, dünyada 
baş verən bütün hadisələrə, böhranlara baxmayaraq, Azərbaycan bundan sonra da inamla inkişaf edəcəkdir.

Keçən il bizim iqtisadi inkişafımız təmin edilmişdir. Baxmayaraq ki, əvvəlki illərlə müqayisədə ümumi daxili 
məhsulun artması o qədər də böyük rəqəmlərlə ölçülmür, cəmi 1,1 faiz artmışdır. Ancaq indiki vəziyyətdə 
neftin qiymətinin dörd dəfə düşməsini nəzərə alaraq, hesab edirəm ki, bu, müsbət nəticədir. Ən müsbət nəticə 
isə ondan ibarətdir ki, qeyri-neft sənayemiz 8,4 faiz artmışdır. Bax, budur, əsas göstərici. Çünki bu, onu göstərir 
ki, ölkəmizdə aparılan sənayeləşmə siyasəti öz bəhrəsini verir.

Kənd təsərrüfatı, - bu sahəyə də son vaxtlar xüsusi diqqət göstərilir, - 6,6 faiz artmışdır. Yəni, budur əsas 
göstəricilərimiz. Bu, onu göstərir ki, hətta böhranlı illərdə də biz inkişaf edirik, edəcəyik. Bu il icra ediləcək 
layihələr, - bu barədə hələ biz danışacağıq, - imkan verəcək ki, 2016-cı ildə də ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etsin, 
yeni iş yerləri, sənaye müəssisələri yaradılsın və biz bu dinamikanı nəinki saxlaya, hətta sürətləndirə bilək.

2015-ci il enerji sektorunda yaddaqalan il olmuşdur. “Cənub” qaz dəhlizinin icrası istiqamətində çox önəmli 
addımlar atılmışdır. Bildiyiniz kimi, ilin əvvəlində “Cənub” qaz dəhlizinin Məşvərət Şurasının Bakıda birinci iclası 
keçirilmişdir. Tədbirdə bu dəhlizin icrasında iştirakçı olan ölkələrin yüksək vəzifəli şəxsləri iştirak edirdilər. 
Konkret proqram təsdiq olunmuşdur. Birgə Bəyannamə qəbul edilmişdir ki, orada da Azərbaycanın bu dəhlizin 
reallaşmasında xüsusi və aparıcı rolu qeyd edilmişdir. “Cənub” qaz dəhlizi Avropa üçün enerji təhlükəsizliyi 
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layihəsidir. Bizim üçün isə bu dəhlizin reallaşması əlavə siyasi, maliyyə, iqtisadi imkanları yaradacaqdır. İmkan 
verəcək ki, bizim zəngin qaz resurslarımız dünya bazarlarına bundan sonra onilliklər ərzində ixrac edilsin. Bu 
da həm bizə iqtisadi mənfəət gətirəcək, valyuta axını təmin ediləcək və bizim dayanıqlı inkişafımız daha da 
möhkəm olacaqdır.

Bu il “Cənub” qaz dəhlizinin icrası ilə bağlı əlavə tədbirlər görüləcək. Bildiyiniz kimi, “Cənub” qaz dəhlizi dörd 
layihədən ibarətdir -“Şahdəniz”, Cənubi Qafqaz kəməri, TANAP, TAP. Hər bir layihə üzrə işlər uğurla icra edilir.

Keçən il Azərbaycan özünü dünyaya çox güclü tranzit ölkəsi kimi təqdim edə bilmişdir. Bildiyiniz kimi, 
nəqliyyat infrastrukturuna qoyulan sərmayə bu imkanları yaradır. Bu gün Şərqdən Qərbə, Şimaldan Cənuba 
gedən yollar Azərbaycandan keçir. Bu da dünya üçün yenilikdir. Bunu biz yaratmışıq. Sərmayələri qoymaqla, 
gözəl biznes mühitini yaratmaqla biz Azərbaycanı əvəzolunmaz nəqliyyat mərkəzinə çeviririk. Keçən il və bu 
il bu istiqamətdə çox önəmli addımlar atılmışdır. Artıq nəinki Orta Asiyadan, hətta Çindən, Cənubi Koreyadan 
Avropaya Azərbaycan ərazisindən yüklər getməyə başlamışdır.

Eyni zamanda, biz tarixdə ilk dəfə bu tarixi “İpək Yolu”nu bərpa edirik. Bununla bərabər, ilk dəfə olaraq 
Avropadan Asiyaya, yəni, Ukraynadan Çinə yüklər Azərbaycan ərazisindən getməyə başlamışdır. Əvvəlki illərdə 
Türkiyədən Orta Asiyaya Gürcüstan və Rusiya ərazilərindən gedən yüklər indi Asiyaya Azərbaycan ərazisindən, 
Xəzər dənizi üzərindən gedir.

Yəni, bütün bu imkanları biz yaratmışıq. Əgər biz bu işlərlə məşğul olmasaydıq, bu gün Azərbaycan 
tranzit ölkəsi ola bilərdimi? Əgər biz təşəbbüs göstərib 2012-ci ildə Türkiyə ilə birlikdə TANAP layihəsinə 
imza atmasaydıq, bu gün “Cənub” qaz dəhlizi haqqında kimsə danışa bilərdimi? Bu gün Avropanın enerji 
təhlükəsizliyini kimsə bizsiz təmin edə bilərdimi? Bunları biz edirik. Nəyə görə? Çünki bu, bizim xalqımıza 
lazımdır. Bu, bizim dövlətimizi, ölkəmizi gücləndirir və bizim maraqlarımıza xidmət edir.

2015-ci ildə bütün sosial proqramlar icra edilmişdir. Mən bir daha demək istəyirəm, baxmayaraq ki, bu il 
də bizim maliyyə vəziyyətimiz əvvəlki illərdəki kimi deyil, bir dənə də olsun sosial proqram ixtisar edilməyəcək. 
Əksinə, bildiyiniz kimi, bu il maaşlar, pensiyalar, sosial müavinətlər qaldırılmışdır. Bu da bizim sosial siyasətimizin 
əsasını təşkil edir.

Bir sözlə, hesab edirəm ki, keçən il ölkəmiz üçün uğurlu olmuşdur. Dünya iqtisadiyyatı stress vəziyyətindədir. 
Neftin qiyməti dörd dəfə düşmüşdür. Biz axıra qədər çalışırdıq ki, manatın məzənnəsini sabit saxlayaq və buna 
müəyyən dərəcədə nail ola bilmişik. Ancaq neftin qiymətinin dörd dəfə aşağı düşməsi və qonşu ölkələrdə milli 
valyutaların 100 faizdən çox aşağı düşməsi imkan vermədi ki, biz manatın məzənnəsini istədiyimiz səviyyədə 
saxlaya bilək. Ancaq o da həqiqətdir ki, biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq və milli valyutamızı süni 
şəkildə istədiyimiz səviyyədə saxlaya bilmərik.

Ancaq görülmüş tədbirlər nəticəsində sosial müdafiə paketinin təqdim edilməsi, qiymətlərə nəzarət, eyni 
zamanda, çox dərin iqtisadi islahatların aparılması bizə imkan verəcək ki, bu vəziyyətdən də uğurla çıxa 
bilək. 2016-cı il çox ciddi iqtisadi islahatlar ili olmalıdır və olacaqdır. Artıq müvafiq qərarlar qəbul edilmiş, 
qanunvericiliyə dəyişikliklər olunmuşdur. Mən bir neçə fərman, sərəncam imzalamışam. Əlavə sərəncamlar 
imzalanacaq ki, biz bu il iqtisadiyyatımızı daha da gücləndirək. Bu islahatların əsas məqsədi ondan ibarətdir 
ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı şəffaflığına görə dünyanın aparıcı ölkələrinin iqtisadiyyatlarından fərqlənməsin. 
Əminəm ki, biz bunu birgə səylərlə təmin edəcəyik.

Demək istəyirəm ki, 2004-cü ildə qəbul edilmiş regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 
bütövlükdə tarixi hadisədir və tarixi nailiyyətdir. Bu illər ərzində ölkəmiz sürətlə inkişaf edib. Biz infrastruktur 
layihələrini icra etmişik. Bu illər ərzində - 2004-cü ildən bu günə qədər ölkəmizdə 25 elektrik stansiyası 
tikilmişdir. Ümumi elektrik stansiyalarının sayı 34-dür, 25-i son 12 il ərzində tikilmişdir.

2004-cü ildə rayonlarda demək olar ki, qaz yox idi. Mənim rayonlara səfərlərim zamanı insanların ən böyük 
arzuları ondan ibarət idi ki, xahiş edirik bizi qazla təmin edin. Amma biz özümüz-özümüzü təmin edə bilmirdik. 
Biz 2007-ci ilə qədər qazı xaricdən alırdıq. Bu gün Azərbaycanda qazlaşdırma 90 faizə yaxınlaşır, bölgələrdə 
isə bütün şəhərlər 100 faiz qazlaşdırılıb. Hətta sovet dövründə heç vaxt qaz görməyən yerlərə də biz qaz xətləri 
çəkdik. Bu gün bölgələrdə qazlaşdırma 80 faizə yaxındır.

Son 12 il ərzində on min kilometrdən çox yol çəkilmişdir. Bizim bir dənə də olsun magistral yolumuz yox 
idi. Yəqin ki, çoxları bunu xatırlamır, hansı vəziyyətdə idi bizim yollarımız. İndi magistral yollar - şəhərləri, başqa 



13

REGİONAL İNKİŞAF: UĞURLU SİYASƏTİN NƏTİCƏLƏRİ

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  İQTİSADİYYAT  NAZİRLİYİ

ölkələri birləşdirən yollar çəkilib və çəkilir, kənd yolları on min kilometrdir. Hesab edirəm bu il kənd yollarının 
çəkilişi üçün əlavə vəsait ayrılmalıdır ki, biz bu proqramı təxirə salmayaq.

İçməli su layihələri bir çox şəhərlərdə artıq icra edilib, 24 saat fasiləsiz təmiz, beynəlxalq standartlara, 
Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun içməli su verilir. Bu layihələr davam edir, davam edəcəkdir. 
Bütün şəhərlərdə əhaliyə 24 saat fasiləsiz, təmiz içməli su verilməlidir. Bununla bərabər, çaylar boyu yerləşən 
kəndlərdə təmizləyici qurğular yaradılmışdır. Yarım milyon insan bax o imkanlardan istifadə edir. Əvvəllər onlar 
çaylardan, kanallardan su içirdilər.

Budur gördüyümüz işlər. Sosial sahədə nə qədər böyük işlər görülüb. Sosial infrastruktur yaradılıb. 12 il 
ərzində üç minə yaxın məktəb, 600-ə yaxın xəstəxana tikilib, təmir edilib. Cəmi məktəblərimizin sayı təqribən 
5 minə yaxındır, üç mini 12 ildə tikilib. Bölgələrdə 41 Olimpiya Mərkəzi tikilib. Hələ mən Bakını demirəm. Bakı 
artıq Avropa Oyunlarına ən yüksək səviyyədə ev sahibliyi edibdir.

Maaşlar təxminən beş dəfə, pensiyalar yeddi dəfə artıb. 89 köçkün qəsəbəsi tikilmişdir, 225 min insan yeni 
evlərə, mənzillərə köçürülmüşdür. Hesab edin ki, böyük bir şəhər tikmişik, yaratmışıq.

Digər istiqamətlər üzrə də nəticələr çox müsbətdir. Biz sahibkarlığın inkişafına böyük dəstək vermişik. 
Güzəştli şərtlərlə 1,7 milyard manat kreditlər verilmişdir. Əgər biz bu ili də nəzərə alsaq 2 milyard manat təşkil 
edəcəkdir. Azərbaycana 200 milyard manat sərmayə qoyulmuşdur. Onun yarısı xarici sərmayədir. Əgər biz 
sabitliyi, inkişafı, gözəl biznes və investisiya mühitini yaratmasaydıq, hansı xarici şirkət buraya sərmayə qoya 
bilərdi? İndi sabitliyi pozulmuş ölkələrə baxın, heç kimsə sərmayə qoyur?! Qoymur və təbiidir, kim risk edəcək! 
Biz indi özümüz, - indi bizim vəsaitimiz var, - gedib haradasa sabitliyi olmayan ölkəyə sərmayə qoya bilərikmi? 
Əlbəttə ki, yox.

Ona görə bütün bunları biz yaratmalı idik. Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi ondan ibarətdir ki, 1993-cü 
ildə ulu öndər Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəldi, bütün xoşagəlməz proseslərə, vətəndaş 
müharibəsinə son qoydu, siyasi, iqtisadi islahatlara start verdi və ölkə 1996-cı ildən sonra yavaş-yavaş 
inkişaf etməyə başladı. 1996-cı ilə qədər sabitləşmə dövrü gedirdi. Baxın, əvvəlki rəhbərlik Azərbaycanı hansı 
vəziyyətə qoymuşdu. Hətta ulu öndər Heydər Əliyev üçün təxminən üç il vaxt lazım idi ki, vəziyyət sabitləşsin 
və biz inkişafa qədəm qoyaq.

Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında seçilmiş ölkələrdəndir, ləyaqətli ölkədir, müstəqil siyasət aparan 
ölkədir. Bizim gücümüzün mənbəyi Azərbaycan xalqıdır və güclü iqtisadiyyatdır. Çünki əgər biz iqtisadi 
müstəqilliyi təmin etməsəydik, başqa ölkələrdən asılı vəziyyətə düşə bilərdik və düşəcəkdik. Necə ki, indi biz 
bəzi ölkələri görürük. Əgər özü-özünü təmin edə bilmirsə, bunun başqa yolu yoxdur, gərək başqasının iradəsi 
ilə hərəkət etsin.

Biz özümüz-özümüzü təmin edirik. Düzdür, keçən il çətin il olmuşdur. Amma nə olar, biz çətinliklə də 
üzləşməliyik. 1990-cı illərdən çətin dövr olmamışdır. Olur, indi dünya iqtisadiyyatı dövri xarakter daşıyır. Biz uzun 
illər ərzində yüksələn xətlə getmişik. İndi dünya iqtisadiyyatında bizdən asılı olmayan səbəblərə görə tənəzzül 
yaşanır. Biz də dünya iqtisadiyyatının bir parçasıyıq. Biz axı özümüzü dünya birliyindən, iqtisadiyyatından təcrid 
etməmişik. Biz inteqrasiya etmişik, açıq bazar siyasəti, liberal iqtisadi siyasət aparırıq. Ona görə bizə də təsir 
edir. Eybi yoxdur, biz inamla inkişaf edəcəyik. Biz qarşıda duran bütün vəzifələri icra etməliyik.

Yenə də demək istəyirəm ki, son 12 il ərzində biz böyük, şərəfli yol keçmişik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-
Tbilisi-Ərzurum layihələrini icra etmişik. Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi bu il başa çatır.

Azərbaycan bu illər ərzində kosmik dövlətə çevrilib. Təsəvvür edin, Azərbaycan kosmik dövlətə çevrilir. Kosmik 
sənayenin, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı bizim üçün prioritet məsələlərdən biridir.

Azərbaycan bu illər ərzində dünyada multikulturalizmin inkişafına çox böyük töhfələr vermişdir. Təsadüfi 
deyil ki, bu il Bakıda Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu keçiriləcəkdir. Bu, qlobal forumdur, BMT-nin 
himayəsi altında keçiriləcəkdir. Budur bizim uğurlarımız, töhfəmiz, reallıqlarımız. Əminəm ki, bu il biz uğurlu 
inkişafı təmin edəcəyik. Baxmayaraq ki, son 12 il ərzində bir milyon 500 min yeni iş yeri açılmışdır, yenə də iş 
yerlərinin açılmasına ehtiyac var, bu barədə də danışacağıq. Əminəm ki, 2016-cı ildə regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı uğurla icra ediləcəkdir.
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə  
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının ikinci ilinin  
yekunlarına həsr olunan konfransda Azərbaycan Respublikasının  

Prezidenti cənab İlham Əliyevin yekun nitqi

Bu gün daha çox sahibkarlara şərait yaradıldı ki, onlar öz sözlərini desinlər. Dövlət məmurlarının öz sözlərini 
deməyə daha da geniş imkanları var. Ona görə, mən istədim ki, bu gün bütün bölgələri təmsil edən sahibkarlar 
çıxış etsinlər. Həm görülmüş işlərlə bağlı məlumat versinlər, eyni zamanda, onları narahat edən problemlər də 
müzakirə mövzusuna çevrilsin. 

Bu gün fasilədən sonra nazirlər, dövlət məmurları, icra hakimiyyəti başçıları və sahibkarlar bölmələrdə öz 
işlərini davam etdirəcəklər. Əminəm ki, orada müzakirə ediləcək məsələlər əhəmiyyətli olacaq və müzakirə 
nəticəsində konkret təkliflər də irəli sürülməlidir.

Sahibkarlığın inkişafı üçün çox işlər görülübdür. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük hissəsi - 80 
faizdən çoxu özəl sektorda formalaşır. Bu, son illər ərzində görülmüş işlərin nəticəsidir. Ancaq yeni dövr, yeni 
vəziyyət yeni yanaşmalar tələb edir. Ona görə indiki şəraitdə sahibkarlığı daha da genişləndirmək, sahibkarlara 
daha da yaxşı şərait yaratmaq, yerli istehsalı sürətləndirmək üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Mən artıq 
müvafiq dövlət qurumlarına göstəriş vermişəm. Ancaq çox istəyirəm ki, yerlərdən sahibkarlar özləri də o 
problemləri dilə gətirsinlər, ortaya qoysunlar ki, onlar tezliklə öz həllini tapsın.

Bu ilin planları ilə bağlı ilk növbədə demək istəyirəm ki, bütün sosial proqramlar tam icra ediləcək. 
Bildiyiniz kimi, maaşlar, pensiyalar və sosial müavinətlər qaldırıldı. Sosial müdafiə bizim siyasətimizin əsas 
istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatına sadiqdir. Bazar iqtisadiyyatı Azərbaycanda uğurla 
inkişaf edir. Ancaq islahatları apararkən biz hər zaman sosial məsələləri yadda saxlamalıyıq. Unutmamalıyıq 
ki, biz xalq üçün çalışırıq. Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Onun problemlərini 
biz həll etməliyik. Ona görə, bizim bütün səylərimiz, o cümlədən iqtisadi inkişaf bu məqsədə qulluq etməlidir. 
Ona görə, Azərbaycanda güclü sosial siyasət aparılır, aparılacaq və imkan daxilində bütün sosial proqramlar 
daha da geniş şəkildə icra ediləcək.
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Bu il regionlarda nəzərdə tutulan bütün infrastruktur layihələri icra edilməlidir. Bir çox layihələr artıq icra 
edilmişdir. Mən giriş sözümdə bu barədə öz fikirlərimi dedim, amma hələ ki, elektrik enerjisi, qazlaşdırma, 
xüsusilə kənd yollarının tikintisi ilə bağlı görüləsi işlər də çoxdur. Mən hesab edirəm ki, bu il kənd yollarının 
tikintisinə əlavə böyük vəsait ayrılmalıdır. Çünki ilk növbədə buna ehtiyac var. Yerlərdən təkliflər irəli sürülür. 
Eyni zamanda, bu, bölgələrdə insanları bu işlərə cəlb edəcək və olan işsizliyi də aradan götürəcək. Biz son 
illər ərzində işsizliyə qarşı çox fəal işləmişik. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda işsizlik son illər ərzində 
beş faizə düşmüşdür. Bu, doğrudan da bizim tarixi nailiyyətimizdir. İşsizlik ilə bərabər, həmçinin yoxsulluq da 
beş faizə düşmüşdür. Ancaq indiki şəraitdə işsizlik arta bilər və artır. Düzdür, yeni iş yerləri açılır və iş yerləri 
bağlanır. Misal üçün keçən il 80 mindən çox daimi iş yeri açılmışdır, 40 min iş yeri bağlanmışdır. Biz bu il də bu 
statistikanı düzgün aparmalıyıq. O yerlərdə, o bölgələrdə ki, iş yerləri bağlanır, orada daha da böyük həcmdə 
işlər getməlidir. Həm dövlət qurumları, eyni zamanda, özəl sektor da bu məsələni diqqətdə saxlamalıdır.

Kənd yollarının tikintisi isə bu istiqamətdə çox önəmli addımdır, iki məqsədi güdür - həm infrastruktur 
yaxşılaşır, həm insanlar işə cəlb olunur. Kənd yollarının tikintisində bizim xarici komponentə heç bir ehtiyacımız 
yoxdur. Lazım olan bütün mal-materiallar Azərbaycanda istehsal edilir. Kənd yollarının tikintisində valyuta 
komponenti yoxdur. Bu da indiki şəraitdə çox önəmli amildir.

İçməli su layihələri də icra edilməlidir. Bu layihələr insanları içməli su ilə təmin edəcək və edir, yeni iş 
yerlərinin yaradılmasına gətirib çıxaracaq. Biz içməli su layihələrinin icrasında da bu işləri daxili istehsalla 
təmin edirik. Son illər ərzində daxili istehsala verdiyimiz diqqət, qoyduğumuz sərmayə, bax, indi bu reallığı 
təmin edir. Əgər biz bunu etməsəydik indi idxaldan daha da çox asılı vəziyyətdə olacaqdıq. Mən bu barədə 
hələ danışacağam. Ona görə, infrastruktur layihələri icra edilməlidir. Bəziləri hesab edir ki, neftin qiymətinin 4 
dəfə düşməsi ilə bağlı biz xərcləri daha da ixtisar etməliyik. Təbiidir ki, bu, belədir. Ancaq hesab edirəm ki, biz 
2016-cı ildə infrastruktur və biznes layihələrini icra etməklə ölkəmizə daha da böyük dinamizm verə bilərik və 
biz bunu edəcəyik.

Son illər ərzində 1500-ə yaxın subartezian quyusu qazılmışdır. Keçən ilin sonunda bu məqsədlər üçün 
Prezidentin ehtiyat fondundan əlavə 10 milyon manat ayrılmışdır. Ola bilər ki, il ərzində əlavə vəsait ayrılacaq. 
Subartezian quyularının qazılması prosesi davam etdirilməlidir.

Sosial infrastruktur layihələri icra ediləcək. Həm Bakıda, həm böyük və həm də kiçik şəhərlərdə məktəblərin, 
tibb mərkəzlərinin, xüsusilə uşaq bağçalarının tikintisinə böyük ehtiyac var.

Yeni iş yerlərinin yaradılması bu il xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki qeyd etdiyim kimi, bəzi iş yerləri 
bağlanır. Son 12 il ərzində 1 milyon 500 min iş yeri yaradılmışdır. Onlardan 1 milyonu daimi iş yeridir. Ancaq 
bu illər ərzində Azərbaycanın əhalisi artmışdır. Əlbəttə ki, bu da inkişafın əlamətidir. 2003-cü ildə Azərbaycan 
əhalisi 8,4 milyon idisə, bu il 9,7 milyondur. Yəni, əhali 1 milyon 300 min nəfər artmışdır. Bu, bizim böyük 
üstünlüyümüzdür və inkişafın əlamətidir. Əgər o artım dinamikasına nəzər salsanız görərsiniz ki, sürətli 
inkişaf dövründə əhali daha da çox artır. Bu, üstünlükdür, amma, eyni zamanda, - mən bunu artıq neçə dəfə 
demişəm, - bu, bizi daha da fəal işləməyə çağırır. Çünki artan əhali artan iş yerləri deməkdir. Bir milyon daimi 
iş yeri yaradılıb, bir milyon 300 min əhali artıb. Bu, yeni məktəblər, yeni uşaq bağçaları, yeni yolların çəkilməsi 
deməkdir.

Şəhərsalma işi daha da düşünülmüş şəkildə aparılmalıdır. Bizim şəhərlərimiz böyüyür. Şəhər infrastrukturu 
buna uyğun şəkildə qurulmalıdır. Misal üçün, bizim bütün içməli su layihələrinin icrasında əhalinin 2030-
cu ilədək mümkün olan artımı nəzərdə tutulur. Yəni, biz iş yerlərinin yaradılması ilə daim məşğul olmalıyıq. 
Əlbəttə, biz fəxr edirik ki, qısa müddət ərzində 1 milyon daimi iş yeri açılmışdır. Ancaq əhali də artır. Ona görə, 
hansı sahələrdə iş yerləri yaradılmalıdır? Bizim əmək resurslarımız kifayət qədər böyükdür. Həmişə belə olub. 
Sovet dövründə də belə olub, bu gündə belədir.

Ona görə bu, çox ciddi məsələdir. Mən çox şadam ki, əhali artır. Bəlkə də bunun ən böyük tərəfdarı mənəm. 
Ancaq iqtisadiyyat, infrastruktur, iş yerləri buna uyğun şəkildə artmalıdır. Ona görə, hökumət bu məsələlərlə 
bağlı ciddi işləməlidir. Uzunmüddətli konkret plan tərtib edilməlidir ki, əmək resurslarının işlə təmin edilməsi 
üçün hansı addımlar atılmalıdır.

İndiki şəraiti nəzərə alaraq hesab edirəm ki, sahibkarlar da yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində 
əlavə tədbirlər görə bilərlər. Mənə verilən məlumata görə, son 12 il ərzində Azərbaycanda 70 mindən çox 
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müəssisə yaradılmışdır və ümumiyyətlə, müəssisələrin sayı 100 minə yaxındır. Onların içində əlbəttə ki, böyük 
və kiçik müəssisələr var. Ancaq hesab edirəm ki, əgər iş adamları bu məsələyə sosial məsuliyyət nöqteyi-
nəzərdən yanaşsalar və işsiz qalan insanları işə götürsələr, yaxud da ki, ixtisar etmək istədikləri insanları 
ixtisar etməsələr onlar ümumi işimizə töhfə verərlər. Çünki bu, sosial məsuliyyətdir. Bu, bizim ümumi 
işimizdir. Bununla bərabər, artıq mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və Azərbaycan dövlət 
şirkətlərinə tapşırıq vermişəm ki, birgə işləsinlər. Məşğulluq idarələrinə müraciət edən insanları işlə təmin 
etmək üçün dövlət şirkətlərində yeni vakansiyalar açılmalıdır. Əlbəttə, bir daha demək istəyirəm ki, biz bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq və bu prinsipdən dönməyəcəyik. Hamımız yaxşı başa düşürük ki, bazar özü 
hər şeyi tənzimləməlidir, bu və digər şirkətdə nə qədər insan işləməlidir, nə qədər məhsul istehsal edilməlidir. 
Ancaq hesab edirəm ki, müvəqqəti, yaxud da ki, daimi iş yerlərinin açılması prosesi mütləq başlamalıdır. 
Bakıda və bütün bölgələrdə dövlət şirkətləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birlikdə nümunə 
göstərməlidirlər. İşi itirən insanlar o idarələrə müraciət etsinlər və əminəm ki, onları işlə təmin etmək üçün 
bizdə imkanlar olacaqdır. Ona görə, ilk növbədə dövlət şirkətləri bunu etməlidirlər. Özəl sektor bu amili nəzərə 
alsın. Xüsusilə, nəzərə alsaq ki, dövlət sahibkarlığın inkişafına bu qədər kömək göstərir, həm siyasi, həm 
metodoloji dəstək verir. İqtisadiyyat Nazirliyi bütün layihələr üzrə biznes planlar hazırlayır, maliyyə dəstəyi verir. 
Son 12 il ərzində sahibkarlara güzəştli şərtlərlə 1 milyard 700 milyon manat kredit verilmişdir. Bu ili nəzərə 
alsaq 2 milyard manat edir. Yəni, bu, dövlət dəstəyidir. Ona görə, sahibkarlar da həm iş yerləri yaratmalıdırlar, 
öz istehsal sahələrini genişləndirməlidirlər, həm də fəaliyyət göstərdikləri bölgələrdə sosial məsuliyyəti hiss 
etməlidirlər.

Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər aparılır, müvafiq göstərişlər, 
tapşırıqlar, sərəncamlar verilmişdir. Bu sahə mütləq daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Beynəlxalq maliyyə 
qurumları bu istiqamətdə apardığımız fəaliyyəti yüksək qiymətləndirir, Dünya Bankı “Doing Business” 
hesabatında Azərbaycanı yüksək yerlərə layiq görür. Davos Dünya İqtisadi Forumu ölkə iqtisadiyyatlarının 
rəqabət qabiliyyətliliyinə görə Azərbaycanı 40-cı yerə layiq görmüşdür. Biz dünya miqyasında 40-cı yerdə, 
MDB məkanında birinci yerdəyik.

Ona görə, biznes, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, iqtisadi, maliyyə sektorlarının, vergi, gömrük 
orqanlarının tam şəffaflaşması, vergi bazasının genişləndirilməsi, uçotun, statistikanın düzgün aparılması – 
bax, bütün bunlar çox vacib olan məsələlərdir. Deyə bilmərəm ki, bu məsələlərin həllində biz istədiyimizə nail 
ola bilmişik. Yox, hələ ki, görüləsi işlər çoxdur. Qüsurlar var, onlar aradan götürülür, götürülməlidir. 2016-cı il 
bu istiqamətdə həlledici rol oynayacaqdır. 2016-cı ildə biz bütün maliyyə-iqtisadi sistemimizi inkişaf etmiş 
ölkələrin təcrübəsinə əsasən təşkil etməliyik. Burada əlbəttə ki, uçot və statistika xüsusi yer tutur. Bizim 
statistikamız da aparıcı ölkələrin statistikasına xas olan bütün əlamətləri özündə ehtiva etməlidir. Çünki əsas 
budur, məlumatdır. Biz dəqiq bilməliyik harada nə işlər görülür, hansı məhsullar istehsal olunur. Əgər belə 
olmasa, gələcək fəaliyyətimizi planlaşdırmaq çətin olacaqdır.

Biz mütləq daxili bazarımızı, yerli istehsalı qorumalıyıq, bununla bərabər, inhisarçılığa yol verməməliyik. 
Bu da çox ciddi məsələdir. Çünki, əlbəttə, mən çox istəyirəm ki, Azərbaycan məhsulları daha da çox istehsal 
olunsun, biz idxaldan asılılığı daha da azaldaq, iş yerləri yaradılsın, ixrac qabiliyyətli məhsullar istehsal edək. 
Ancaq bununla bərabər, əgər biz idxal mallarına süni əngəllər qoysaq, bu zaman rəqabət olmayacaq. Amma 
rəqabət əsasdır. Hər bir ölkənin inkişafı üçün azad, ədalətli, sərbəst rəqabət əsas şərtdir. Ona görə, burada iki 
amil nəzərə alınmalıdır. Həm qiymətlərin tənzimlənməsi, bütün süni maneələr, idxal qarşısında duran maneələr 
aradan götürülməlidir, eyni zamanda, daxili istehsal qorunmalıdır. Ona görə, müvafiq qurumlar çox fəal 
işləməlidirlər ki, bu iki amili təmin etsinlər. Yerli istehsal, idxaldan asılılığın azaldılması bizim gələcək dayanıqlı 
inkişafımızın əsas məsələsidir. Ancaq, eyni zamanda, inhisarçılığa da yol vermək olmaz. Bəzi hallarda bizdə 
təbii inhisarçılıq yaradılır. Çünki bazar o qədər də böyük deyil. Hər hansı bir, ya iki böyük müəssisə görürsən 
ki, bütün bazarı öz əlinə götürür. Burada əlbəttə ki, Antiinhisar Xidmətinin rolu xüsusilə əhəmiyyətlidir. Biz elə 
etməliyik ki, sərbəst rəqabətə mane olan bütün amillər aradan götürülsün.

İnvestisiyaların təşviqi sistemi artıq yaradılıb, tətbiq edilir. Müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. Biz xarici 
investisiyaları daha da çox cəlb etməliyik. İnvestisiyaların təşviqi məsələsi burada mühüm rol oynayır. 
Bütövlükdə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda investisiya iqlimi müsbətdir. Əgər belə olmasaydı xarici firmalar 
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Azərbaycana 100 milyard dollar investisiya qoymazdılar. Biz isə çalışmalıyıq ki, indi xarici sərmayəni qeyri-
neft sektoruna, ixracyönümlü məhsulların istehsalına yönəldək. Eyni zamanda, artıq ixracın stimullaşdırılması 
üçün konkret addımlar atılıb. Mənim tərəfimdən müvafiq qərarlar verilib və artıq Azərbaycanda ixracın təşviqi 
sistemi yaradılır. Biz keçmişdə bu barədə çox danışmışıq. Ancaq bu gün artıq biz bunu etməliyik, edirik. Burada 
da biz bu yolu keçən ölkələrin təcrübəsinə mütləq nəzər yetirməliyik və ən müsbət təcrübəni tətbiq etməliyik.

Azərbaycanda rəqabətqabiliyyətli məhsulu istehsal edən, bunu dünya bazarına çıxaran sahibkarlara dövlət 
tərəfindən güzəştlər edilməlidir. İndi İqtisadiyyat Nazirliyi bu məsələlərlə bağlı işləyir və hesab edirəm ki, 
sahibkarlar da bugünkü konfransda bu məsələ ilə bağlı öz təkliflərini verməlidirlər.

Mən artıq bəyan etmişəm, bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanda genişmiqyaslı özəlləşdirmə proqramı 
icra ediləcəkdir. Buna böyük ehtiyac var. İlk növbədə, bu, ölkəmizə əlavə sərmayə, valyuta gətirəcək. Digər 
tərəfdən, biz işləməyən müəssisələri canlandıracağıq. Elə müəssisələr var ki, artıq 20 ildir dayanıb, qapısı 
qıfıllanıb, yarıdağılmış, yaxud dağılmış vəziyyətdədir və onlar nədənsə özəlləşdirməyə çıxarılmır.

İlk növbədə, ciddi təhlil aparılmalıdır. Hansı müəssisələr ilk növbədə özəlləşməyə açılmalıdır və özəlləşdirmə 
nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı hansı dividendlər götürəcək. Əlbəttə, hər bir özəlləşdirilən müəssisənin gələcək 
fəaliyyəti ilə bağlı biznes plan təqdim edilməlidir. Belə çıxmasın ki, kimsə gəldi özəlləşdirdi, yenə də o müəssisə 
belə bağlı vəziyyətdə qalacaq. Biznes plan, öhdəlik, məsuliyyət - bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Genişmiqyaslı 
özəlləşdirməni aparmaq üçün bizə mütləq yüksək nüfuza malik olan beynəlxalq məsləhətçi şirkətlər lazımdır. 
Onlara da müraciət etmək lazımdır. Mən Davos Forumu çərçivəsində artıq bu barədə də danışıqlar aparmışam. 
Müəyyən təkliflər var. Mütləq onlar gəlib bizə həm məsləhət versinlər, kömək göstərsinlər, həm də yaxşı 
mənada nəzarət etsinlər. Aparılacaq özəlləşdirmə şəffaf olmalıdır, Azərbaycan dövlətinin maraqları maksimum 
təmin edilməlidir.

Bank sektorunun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əlavə tədbirlər görüləcək. Əmanətlərin 
sığortalanması məsələsinə baxılıb. Hesab edirəm ki, bu, dövlət tərəfindən atılan çox ciddi addımdır. Ancaq 
bank sektorunun sağlamlaşdırılması prosesi daha sürətlə getməlidir. Burada inkişaf üçün çox böyük imkanlar 
var. Tələblərə, meyarlara cavab verməyən, öz fəaliyyətini qura bilməyən, böyük nöqsanlar buraxan banklar 
bizim bank sektorumuzda fəaliyyət göstərə bilməz. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə dəfə hökumət yığışıbdır, 
məsələ qoyulubdur. Ancaq əfsuslar olsun ki, məsələ çox ləng gedir.

Biz bank sektorunu sağlamlaşdırmalıyıq. Bu, hər bir ölkə üçün çox vacib məsələdir. Elə etməliyik ki, 
bank sektoru Azərbaycan iqtisadiyyatına daha da çox fayda versin, iqtisadiyyatın real sektoruna daha da çox 
kredit resursları təşkil etsin ki, biz işləri təkcə dövlət büdcəsi hesabına, yaxud da ki, sahibkarların öz vəsaiti 
hesabına görməyək. Bank sektoru da burada çox ciddi alət, daha fəal olmalıdır. Ona görə bank sektorunun 
sağlamlaşdırılmasına Azərbaycan dövləti kömək göstərir və bu istiqamətdə islahatlar daha da sürətlə getməlidir.

Qeyd etdiyim kimi, qeyri-neft sənayesi sürətlə artmışdır - 8,4 faiz. Azərbaycanda sənayeləşmə prosesi 
gedir. Texnoparklar yaradılır, sənaye klasterləri yaradılmalıdır. Mən artıq göstəriş vermişdim ki, hər bir rayonda 
sənaye zonaları yaradılsın. Ancaq bu proses ləng gedir. Burada oturan bütün şəhər, rayon icra başçıları da bu 
işlərdə daha fəal olmalıdırlar. Onlar, İqtisadiyyat Nazirliyi və sahibkarlar bu işi görməlidirlər. Bu gün fasilədən 
sonra bu məsələ mütləq müzakirə edilməlidir. Hər bir rayondan ayrılacaq sahələrlə bağlı konkret təkliflər 
verilməlidir. İcra başçıları özləri bu işlərə çox ciddi fikir verməlidirlər. Ümumiyyətlə, bölgələrimizə investisiya 
axınını daha çox Azərbaycan dövləti, sahibkarlar təşkil edirdi. Hesab edirəm ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları 
bu işlərdə daha da fəal olmalıdırlar. Onların fəaliyyətinə veriləcək qiymət böyük dərəcədə bu amildən asılı 
olacaq: nə qədər investisiya cəlb etmisən, sahibkarlara nə qədər şərait yaratmısan, nə qədər müəssisə 
yaradılıb, nə qədər yeni iş yeri açılıb?! Ona görə, ilk növbədə, hər bir yerdə statistika düzgün aparılmalıdır ki, 
burada şişirtmə olmasın. Çünki bu, elə köhnə xəstəlikdir və işlər düzgün qurulmalıdır. Ona görə bu il hər bir 
rayonda sənaye zonalarının yaradılması başlamalıdır.

Ümumiyyətlə, mən bizim özümüzü qeyri-qida məhsulları ilə təminetmə imkanlarımız haqqında bir neçə 
rəqəmi gətirmək istəyirəm. Bu, həm görülən işləri əks etdirir, həm də sahibkarlara, icra başçılarına, dövlət 
qurumlarının nümayəndələrinə bir növ yol xəritəsi olacaqdır - harada boşluqlar var və hansı işlər görülməlidir.

Beləliklə, sement istehsalı. Biz Azərbaycanda özümüzü bu məhsulla 92 faiz səviyyəsində təmin edirik. 
Burada maya dəyərində idxaldan asılılıq 10 faizdir. Bu, əsas qatqılar və qablaşdırma materiallarıdır. Ona görə 
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sement istehsalı nəinki 100 faiz, daha da çox olmalıdır. İstehsal gücümüz var, biz sementi ixrac etməliyik. 
Çalışmalıyıq ki, bu 10 faiz xarici komponenti də özümüz istehsal edək. Bentonit. Biz öz tələbatımızı dəfələrlə 
ödəyirik və böyük ixrac potensialı yaranmışdır. Karton. Özümüzü cəmi 60 faiz təmin edirik. Mütləq yeni karton 
fabrikləri tikilməlidir və istehsalda biz 50 faiz xarici materiallardan asılıyıq. Bunu da tədricən aradan götürməliyik. 
Polietilen borular. Özümüzü 60 faiz təmin edirik. Yerli istehsalın tərkibində 70 faiz xarici komponent var. Bu 
da xammaldır. Əhəng. Özümüzü tam təmin etmirik, cəmi 50 faiz səviyyəsində, xarici komponent 13 faizdir. 
Gips - 1,6 dəfə. Yəni, həm 100 faiz təmin edirik, həm də ki, ixrac potensialı var. Ancaq istehsalda 50 faiz xarici 
komponentdən – qatqılar və qablaşdırma materiallarından istifadə olunur. Bu qablaşdırma materialları bütün 
sahələr üzrə var. Bu, nəyi göstərir? Onu göstərir ki, bu sahəyə fikir verilməmişdir. Ona görə müxtəlif qablaşdırma 
məmulatlarının istehsalı bu il başlamalıdır. Kərpic – özümüzü 99 faiz təmin edirik və burada cəmi 2 faiz xarici 
amil var. Beton tikinti blokları - özümüzü 100 faiz təmin edirik, 30 faiz xarici komponentdir. Alçipan - özümüzü 
95 faiz təmin edirik, maya dəyərinin 48 faizi xaricdən asılıdır. Burada da metal profillər əsas rol oynayır. Metal 
konstruksiyalar - özümüzü 40 faiz təmin edirik, elektrik kabelləri 48 faiz, elektrotexniki avadanlıqlar 62 faiz.

Yəni, bu, onu göstərir ki, son illər ərzində bu sahəyə çox böyük investisiyalar qoyulub, dövlət kömək edib, 
özəl sektor və böyük dərəcədə biz bu vəziyyəti yaxşılaşdıra bilmişik. Ancaq hələ görüləsi işlər çoxdur. Birinci 
vəzifə, 100 faiz özümüzü təmin etmək, ikinci vəzifə, maya dəyərində xarici asılılığı minimuma endirməkdir. 
Təbii ki, mən bilirəm, biz bunu 100 faiz edə bilməyəcəyik, ancaq çalışmalıyıq. Belə halda neftin qiyməti düşsə 
də, qalxsa da istehlak qiymətlərində heç bir dəyişiklik olmayacaq.

Keçən il Azərbaycanda “Kənd təsərrüfatı ili” idi. Kənd təsərrüfatı 6,6 faiz artmışdır. Bu, çox yaxşı göstəricidir. 
Məhsuldarlıq artmışdır, xüsusilə taxılçılıqda. İri fermer təsərrüfatlarının fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 
Orada məhsuldarlıq orta məhsuldarlıqdan təxminən iki dəfə çoxdur. Ona görə, bu, bir nümunədir. Biz iri fermer 
təsərrüfatlarının yaradılmasını bu il də davam etdirməliyik. Bu, bizə imkan verəcək ki, idxaldan asılılığı azaldaq. 
Ancaq biz kiçik və orta fermer təsərrüfatlarını da yaddan çıxarmamalıyıq. Onlara da daim diqqət göstərilməlidir, 
şərait yaradılmalıdır.

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi bizim üçün prioritet məsələdir. Keçən il bir neçə fərman imzalanmışdır. 
Bu fərmanların praktik nəticələri artıq görünməkdədir. Əlavə vəsait ayrılmışdır. Bizim üçün kənd təsərrüfatı o 
sahədir ki, qeyri-neft ixracımızı, ərzaq təhlükəsizliyini, insanları işlə təmin edəcək. Ona görə, keçən il “Kənd 
təsərrüfatı ili” olmuşdur. Ancaq hesab edin ki, bu il də “Kənd təsərrüfatı ili”dir. Hər il “Kənd təsərrüfatı ili” olmalıdır.

İslahatlar daha da dərinləşməlidir. Torpaq fondunun dəqiq uçotu aparılmalıdır. Biz yenə də uçota gəlirik. 
Çünki burada da bəzi hallarda uyğunsuzluq var. Vaxtilə verilmiş torpaq sahələri, real, faktiki sahələr sənədlərdə 
olan sahələrlə üst–üstə düşmür. İndi də bizim peyk imkanlarımız var - “Azərsky”. Mən onlara da tapşırmışam 
ki, mütləq bizim bu torpaq fondumuzun dəqiq uçotu aparılsın. Yəni, kağızda verilir bir sahə, amma real fermer 
başqa sahədə işləyir. Burada biz bu uyğunsuzluğu aradan götürməliyik. Hesab edirəm ki, əlbəttə, sənədləşmə 
dəqiq aparılmalıdır. Çünki biz indi fermerlərə deyə bilmərik ki, bu sənin sahən deyil. Harada işləyir, o da onun 
mülkiyyətidir. Ancaq düzgün uçot və sənədləşmə aparılmalıdır. Bu iş vaxt tələb edir. Hesab edirəm ki, bu il bu 
istiqamətdə ciddi addımlar atılmalıdır. “Elektron kənd təsərrüfatı” proqramı icra edilir. Bu yaxınlarda mənə 
məruzə edilmişdir. Biz bunu daha da geniş yaymalıyıq.

Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün biz böyük meliorasiya layihələrini icra etdik. Taxtakörpü və Şəmkirçay 
su anbarlarını inşa etdik. Samur-Abşeron kanalının yenidən qurulması layihəsi təmin edildi. Ceyranbatan 
gölünün təmizlənməsinə, müasir təmizləmə qurğularının yaradılmasına nail olduq. Yəni, biz həm içməli su, 
həm meliorasiya məqsədləri üçün Samur sularından istifadə edirik. Beləliklə, bizdə on minlərlə hektar yeni 
torpaq sahələri suvarılacaq və tezliklə suvarılmalıdır. O sahələrdə, qərb və şimal zonalarında, - bu, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Şəmkir rayonlarıdır və ətraf rayonlardır, - tezliklə yeni fermer təsərrüfatları yaradılmalıdır.

Heyvandarlığın inkişafı üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yeni təkliflər irəli sürübdür. Biz əvvəllər daha çox 
cins mal-qaranın alınması ilə məşğul idik. Bu, davam edir. Ancaq Azərbaycanda cinsin yaxşılaşdırılması üçün 
imkanlar var. Burada süni mayalanma sistemi geniş tətbiq olunmalıdır. Mənə verilən məlumata görə, bir neçə 
il ərzində biz tamamilə mal-qara cinsini yaxşılaşdıracağıq və beləliklə, əlavə imkanlar yaranacaqdır.

Bitkiçilikdə böyük inkişaf var. Keçən il kənd təsərrüfatının inkişafı daha çox bitkiçiliklə bağlı idi. Hesab 
edirəm ki, biz pambıqçılıqla daha ciddi məşğul olmalıyıq. Çünki bu, həm insanları işə cəlb edir, - pambıq 
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tarlalarında çox insan işləyəcək, maaş alacaqdır, - eyni zamanda, bu, valyuta gətirən məhsuldur. Biz həm xam 
pambığı satmalıyıq, həm də ki, onu ipliyə, daha sonra tekstilə çevirib ixrac etməliyik. Bu, mütləq olmalıdır. Hesab 
edirəm ki, pambıq yığanlara verilən pul artırılmalıdır. Mənə verilən məlumata görə, indi bir kiloqram pambıq 
üçün insanlara 42 qəpik ödənilir. Hesab edirəm ki, bu, çox azdır. Bu, əhəmiyyətli dərəcədə qaldırılmalıdır. 
Pambıqçılıq sürətlə inkişaf etməlidir, həmçinin tütünçülük və çayçılıq. Bu sahədə də bizim böyük ənənələrimiz 
var. Sovet dövründə nə qədər pambıq yığılırdı - 1 milyon ton. Çay, tütün. Biz bu sahələri canlandırmalıyıq.

Məndə ərzaq məhsulları ilə bağlı da buna oxşar arayış var. Mən indi onu da səsləndirəcəyəm. Ona görə 
səsləndirirəm ki, həm ictimaiyyət bilsin hansı nailiyyətlər var, həm də iş adamları, yerli icra orqanları bilsinlər 
hansı sahələrə daha çox diqqət verilməlidir.

Beləliklə, əsas ərzaq məhsulları üzrə özünü təmin etmə və maya dəyərində idxaldan asılılıq səviyyəsinə dair 
məlumat: Mal əti - özümüzü 92 faiz təmin edirik. Burada maya dəyərində idxaldan asılılıq 5 faizdir. Bu, əsasən 
yem və dərmandır. Qoyun əti - özümüzü 99 faiz təmin edirik, maya dəyərində cəmi 2 faiz xarici amil var. Yenə 
də yem və dərman. Quş əti - özümüzü 98,6 faiz təmin edirik. Son bir neçə il ərzində quş ətinin istehsalında 
böyük irəliləyiş var. Nəyə görə? Çünki quş fabrikləri yaradıldı. Dövlət dəstək, kredit verdi, sahibkarları bu 
istiqamətə yönəltdi ki, biz özümüzü quş əti ilə tam təmin edək. Biz buna artıq çatmışıq. Ancaq maya dəyərində 
idxaldan asılılıq 65 faizdir. Nədir bu asılılıq? Qarğıdalı, soya, günəbaxan və dərman. Sahibkarlar üçün bu, 
fəaliyyət meydanıdır. Qarğıdalı, soya, günəbaxan əkilməlidir. Dərman Azərbaycanda istehsal olunmalıdır. 
Niyə biz özümüz-özümüzü dərmanla təmin edə bilmirik? Etməliyik. Bu olsa, onda biz quş ətini 100 faiz daxili 
komponent hesabına əldə edəcəyik.

Yumurta. Özümüzü 99,6 faiz təmin edirik. Yenə də maya dəyərində 65 faiz xarici amil var.
Süd və süd məhsulları. Özümüzü təminetmə əmsalı 80 faizdir. Burada da çox böyük irəliləyiş var. Burada 

cəmi 10 faiz xarici amildən asılıyıq. Bu da yenə dərmandır və yemdir. Hesab edirəm ki, bu il də süd fabriklərinin 
tikintisinə böyük diqqət verilməlidir. Çünki biz özümüzü südlə 100 faiz təmin etməliyik və ixrac etməliyik. 
Bildiyimə görə, indi ixrac olunur, ancaq idxal da var. İdxal ancaq çeşidlərin sayına görə olmalıdır. Asılılıq isə 
tamamilə aradan götürülməlidir.

Azərbaycanda taxıl istehsalı artıbdır. 2014-cü ildə 2 milyon 300 min ton, 2015-ci ildə 2 milyon 900 min 
ton istehsal olunmuşdur. Çox gözəl inkişafdır. Ancaq özümüzü cəmi 64 faiz səviyyəsində təmin edirik. Ona 
görə, iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması prosesi bundan sonra da getməlidir. İri fermer təsərrüfatlarında 
məhsuldarlıq 1 hektardan 50 sentnerdir, bəlkə də çox, orta məhsuldarlıq isə 30 sentnerdir. Onu da biz ancaq 
bu il əldə etmişik. Əvvəllər 23-24 sentner idi. Dövriyyəyə yeni torpaq sahələri verilməlidir. Dövlət infrastruktur 
layihələrini icra etməlidir. Biz özümüzü 100 faiz taxılla təmin etməliyik, 100 faiz. Qarşıya belə vəzifə qoyulur. 
Müzakirə edin, məlumat verin biz nə vaxt buna nail ola bilərik və buna nail olmaq üçün nə lazımdır? Burada – 
taxıl istehsalında maya dəyərində idxaldan asılılıq 20 faizdir - gübrə, dərman.

Kartof - özümüzü 90 faiz təmin edirik. Hesab edirəm ki, bu, qəbuledilməzdir. Özümüzü kartofla 100 faiz 
təmin etməliyik, ixrac da etməliyik. Ona görə, ciddi məşğul olun ki, biz bu boşluğu dolduraq. Kartof istehsalında 
35 faiz xarici amil var - yenə də gübrə, dərman. Soğan – özümüzü 100 faizdən çox təmin edirik. Burada xarici 
amil yoxdur. Bostan məhsulları 100 faiz, yenə də xaricdən asılı deyilik. Meyvə, giləmeyvə təxminən 110 faiz, 
maya dəyərində xarici idxaldan 30 faiz asılılıq - yenə gübrə, dərman. Ona görə, gübrə zavodu tikilir, ancaq 
gərək sürətlə tikilsin. O vaxt biz bu layihəni başlamışıq ki, idxaldan asılılığı azaldaq, ancaq çox uzanıb. Bu, 
dözülməzdir. Bu il çox ciddi işlər aparılmalıdır. Tezliklə gübrə zavodu işə düşməlidir. Dərman haqqında isə 
mən dedim, müzakirə edin. Nə etmək lazımdır, harada müəssisələr yaradılmalıdır, bizə nə qədər lazımdır, illik 
tələbat nə qədərdir?

Duz – özümüzü 87 faiz təmin edirik, xarici amil 5 faizdir. Bu da qablaşmadır. Şəkər və şəkərdən hazırlanan 
məhsullar - özümüzü 191 faiz təmin edirik, İmişlidəki şəkər zavodunun hesabına. Ancaq burada xaricdən 80 
faiz asılılıq var. Xam şəkər xaricdən gətirilir. Ona görə, çalışmalıyıq ki, bu xarici komponenti biz aşağı salaq. 
Bunun üçün nə lazımdır? Aydın məsələdir, daha çox şəkər çuğunduru əkilməlidir. Bu, həm iş yerləri yaradacaq, 
həm xarici amildən asılılıq aradan götürüləcək.

Bitki yağları və marqarin – özümüzü 67 faiz təmin edirik. Burada da idxaldan 80 faiz asılıyıq. Nədir? Xam 
yağ və qablaşdırma. Bizdə bitkiçiliyin inkişafı hesabına özümüz yerli məhsullardan daha çox yağ əldə edə 
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bilərik. Kərə yağı – özümüzü cəmi 60 faiz təmin edirik, xarici amil 10 faizdir. Hesab edirəm ki, biz kərə yağını 
da Azərbaycanda 100 faiz istehsal etməliyik. Bunun üçün nə lazımdırsa, təklif verin. Makaron – özümüzü 52 
faiz təmin edirik. Ancaq bu yerli istehsalın 95 faizi xaricdən gələn xammal hesabına təmin edilir. Ona görə, 
taxılçılığın, keyfiyyətli unun istehsalı makaron istehsalında da imkan verəcək ki, xarici amildən asılı olmayaq. 
Meyvə-tərəvəz şirələri – özümüzü 105 faiz təmin edirik. Meyvə-tərəvəz konservləri təxminən 90 faiz və 10 
faiz xarici amildir.

Bu cədvəllər nəyi göstərir? İlk növbədə onu göstərir ki, biz son illər ərzində tarixi nailiyyətlərə imza atmışıq. 
Sovet dövründə biz yağı da, əti də, südü də, pendiri də - hamısını Rusiyadan, Ukraynadan gətirirdik. İndi 
biz özümüzü böyük dərəcədə təmin edə bilmişik. Ona görə ki, ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi siyasəti 
uğurla aparılır. Ancaq, eyni zamanda, onu göstərir ki, hələ görüləsi işlər çoxdur. Səsləndirdiyim bu iki cədvəl 
iş adamları, dövlət qurumları, yerli icra orqanları üçün əsas sənəd - yol xəritəsi olmalıdır və bunu tezliklə icra 
etməliyik.

Turizmin inkişafı daha sürətlə getməlidir. Xüsusilə, Avropa Oyunlarından sonra Azərbaycana dünyada maraq 
daha da artdı. Biz bundan istifadə etməliyik. Nə qədər çox turist gəlsə, Azərbaycanı o qədər də çox adam 
tanıyacaq və turistlər ölkəmizə valyuta gətirəcəklər. Son 12 il ərzində Azərbaycanda 300-ə yaxın mehmanxana 
tikilmişdir. Bizim indi dünya səviyyəli kurortlarımız var – Şahdağ kurortu, Naftalan kurortu. Qəbələ beynəlxalq 
kurort mərkəzinə çevrilibdir və Qalaaltı müalicəvi kurort mərkəzidir. Naxçıvanda Duzdağ kurort mərkəzi 
yaradılıbdır. Sadəcə daha fəal olmalıyıq ki, turistləri cəlb edək. Burada vizaların sadələşdirilməsi işində əlavə 
tədbirlər görülüb ki, biz daha da çox turist axınını təmin edək. Azərbaycanın turistləri maraqlandıran ənənəvi 
sənət növləri də inkişaf etməlidir, o cümlədən xalçaçılıq. Bu, bizim böyük milli sərvətimizdir. Hesab edirəm 
ki, indi, xüsusilə kəndlərdə şərait yaradılmalıdır ki, qadınlar xalçaçılıqla məşğul olsunlar. Onlar materiallarla, 
dəzgahlarla, iplərlə təmin olunmalıdırlar, xalça toxusunlar, pul qazansınlar və biz bu malları da xarici bazarlara 
çıxara bilək.

Bu il də ekoloji tədbirlər görülməlidir. Xüsusilə ağacəkmə prosesi gedir. Ağacəkməyə insanları daha çox 
cəlb etmək olar, xüsusilə bölgələrdə. Burada müvəqqəti iş yerləri yaradılmalıdır. Yerli icra orqanları, Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi təkliflər hazırlasınlar ki, bu il biz nə qədər ağac əkəcəyik, nə qədər insan bu işlərə 
cəlb ediləcəkdir.

Bütövlükdə demək istəyirəm ki, indi - dünyada böhran yaşanan dövrdə bir çox ölkələrdə ictimai işlərə daha 
çox üstünlük verilir. Bizdə böhran yoxdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir və inkişafımız dayanıqlı 
olacaq.

Ancaq mən istəyirəm ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, işsiz adam olmasın. Hər kəs iş tapa bilmir. Ona görə 
verdiyim tövsiyələr və tapşırıqlar mütləq icra edilməlidir. Bu il biz müvəqqəti ictimai işlərə daha çox insanı cəlb 
etməliyik. Onlara maaş veriləcək və onlar da xalq, dövlət üçün çalışsınlar.

İstehlak qiymətlərinə nəzarət daim olmalıdır. Süni bahalaşmaya qarşı mübarizə aparılır və aparılacaq, cəza 
tədbirləri görülür. Söhbət süni bahalaşmadan gedir.

Korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarsı mübarizə gedir, öz bəhrəsini verir. Korrupsiya böyük bəladır, bütün 
ölkələr üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün. Biz həm cəza tədbirlərini tətbiq edirik, inzibati addımlar atılır, həm 
də institusional tədbirlər görülür. Korrupsiya, rüşvətxorluq üçün meydan daralır, yeni ictimai xidmətlər yaradılır. 
“ASAN xidmət” iki il ərzində artıq yeddi milyon insana xidmət göstərib. Bu yeddi milyon insan bu iki il ərzində 
“ASAN xidmət”də korrupsiyanın nə olduğunu görməyib. Ancaq əvvəlki dövrlərdə hansı qapıya gedirdilərsə, 
onlardan qanuni arayışa, icazəyə və s. görə nə isə tələb olunurdu. İnstitusional tədbirlər çox səmərəlidir. Bununla 
bərabər, korrupsiyaya qarşı cəza tədbirləri də tətbiq ediləcək, edilir. Burada heç kimin imtiyazı ola bilməz. Heç 
kim toxunulmaz deyil. Son hadisələr Azərbaycanda bir daha onu göstərdi. Əgər bəzi yüksək vəzifəli şəxslər 
qanunu pozurlarsa, öz vəzifə borclarını yerinə yetirə bilmirlərsə onlar mütləq cəzalandırılacaq və cəzalandırılır. 
Xalq da, ictimaiyyət də bunu görür. Hamı bilsin, Azərbaycanda bir nəfər də olsun toxunulmaz adam yoxdur. 
Hamı qanun qarşısında bərabərdir.

Mən artıq qeyd etdim ki, bu il yerli icra orqanları daha çox iş yerlərinin yaradılması, investisiyanın cəlb 
edilməsi ilə məşğul olmalıdırlar. Əldə edilmiş nailiyyətlərlə bağlı Prezidentə, Prezident Administrasiyasına, 
Nazirlər Kabinetinə müntəzəm olaraq məlumat verməlidirlər. Dövlət məmurları xalqla bir yerdə olmalıdır. Mən 
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həmişə demişəm, hər bir dövlət məmuru, o cümlədən də Prezident xalqın xidmətçisidir. Xalq bizə etibar edib 
və biz də bu etibarı, inamı hər gün doğrultmalıyıq.

Dövlət məmurları və onların ailə üzvləri özlərini təvazökar aparmalıdırlar. Xalqla bir yerdə olmalıdırlar, 
yekəxanalıq göstərməməlidirlər. Hesab etməməlidirlər ki, onların hansısa xüsusi statusu var. Onların 
statusu var - insanlara xidmət etmək, insanların problemlərini həll etmək, onlara qayğı göstərmək. İnsanları 
incitməməlidirlər, əksinə, qayğı, diqqət göstərməlidirlər və kömək etməlidirlər. Dediyim bütün bu amillər onların 
fəaliyyətinə verilən qiymətdə əsas rol oynayacaq.

Dövlət qurumları. Burada bəzi çıxışlarda səsləndi - indi Azərbaycanda yerli istehsal nə qədər inkişaf edir, o 
cümlədən mebel istehsalı. Ancaq bizim dövlət idarələrində yerli mebeldən istifadə edirlərmi? Yox. Hər bir kiçik 
məmur istəyir ki, onun kabinetində xarici mebel olsun. Nə üçün? Bu, nə ədabazlıqdır. Bizdə gözəl mebel istehsal 
olunur. Təkcə bu, “Embawood” şirkəti deyil. Bizdə bəlkə də mebel istehsal edən onlarla şirkət var. Amma di gəl 
ki, bizim yüksək və kiçik vəzifəli dövlət məmurlarımız onu bəyənmirlər. Özü də onun keyfiyyəti heç bir başqa 
mebeldən fərqlənmir. Amma deyir ki, yox, bu, Azərbaycan malıdır, mən bunu özümə rəva bilmirəm. Mənim 
üçün gərək İtaliya, Rumıniya mebeli olsun. Buna son qoyulmalıdır! Bütün dövlət məmurlarının kabinetlərində 
bundan sonra yerli mebellər olmalıdır. Bütün təftiş edən orqanlar – Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi və 
digər orqanlar nəzarət etməlidirlər.

Təkcə mebeldən söhbət getmir. Digər mal, materiallar alınanda da nədənsə bizdə xarici mallara üstünlük 
verilir. Mənə bu yaxınlarda hətta hökumət müşavirəsində ayaqqabı gətirib göstərdilər ki, görün, Azərbaycanda 
nə gözəl ayaqqabı istehsal olunur. Ancaq bizim bəzi hərbi qurumlar bunu bəyənmir, əsgər üçün xaricdən 
ayaqqabı alır. Nə üçün? Ona görə, bax, bu sahə çox ciddi nəzarət altında olmalıdır. Beləliklə, biz israfçılığa 
yol verməyəcəyik, xərclər azalacaq, valyuta xaricə getməyəcək, yerli istehsal güclənəcək. Ona görə mənim 
göstərişim hamıya aiddir. Bundan sonra belə də olmalıdır. İndi o vəziyyət deyil ki, kimsə özü üçün xüsusi bir 
avtomobil alsın, özü də dövlət hesabına. Bizim Naxçıvanda avtomobil zavodumuz var, dövlət qurumları oradan 
alsınlar. Yaxşı da maşınlardır. Heç xarici maşından o qədər də fərqlənmir. Çox gözəl. Daha çox alsınlar. Yəni, 
hökumət bu sahəyə çox ciddi diqqət verməlidir. Harada ki, pozuntular var dərhal mənə məlumat verilməlidir 
və ölçülər götürüləcək.

Sahibkarlar ölkə iqtisadiyyatına daha çox vəsait qoysunlar. Mən bilirəm, indi Azərbaycan sahibkarları xaricə 
də investisiya qoyurlar. Mən özüm də həmişə bunun tərəfdarı olmuşam, istəyirdim ki, bizim firmalar dünya 
bazarlarına çıxsınlar, onları tanısınlar. İndi söhbət düşmüşkən deyim ki, mən həmişə, hətta xarici səfərlərdə 
Azərbaycan sahibkarlarını təbliğ edirəm, istəyirəm onlar xaricdə fəaliyyət göstərsinlər. Ancaq indiki şəraitdə 
sahibkarların əsas vəsaiti Azərbaycana qoyulmalıdır. Sahibkarlar, əlbəttə, məsuliyyətli olmalıdırlar, vergiləri 
tam ödəməlidirlər. Bunu etmək üçün vergi uçotu düzgün aparılmalıdır. Çünki bəzi hallarda sahibkarın yanına 
gəlib deyirlər ki, sən filan qədər verməlisən. Yəni, dövlətə verməlisən, mən bunu nəzərdə tuturam. Bəzən yəqin 
ki, başqa hallar da var. Amma bu da sahibkarları narahat edir. Çünki sahibkar əldə etdiyi gəlirə görə vergi 
verməlidir. Ona görə burada uçot ən vacib məsələdir. Sahibkarlar şəffaf fəaliyyət göstərməlidirlər və kənd 
təsərrüfatına, emal sənayesinə, sənaye materiallarının istehsalına vəsait qoymalıdırlar.

Mən dəfələrlə demişəm, elə işləməliyik ki, sanki bizdə neft-qaz resursları yoxdur. Əslində, indi neftin qiyməti 
belə vəziyyətə gətirib çıxarıb ki, elə bil doğrudan da belədir. Sözün düzü, biz hesablayırdıq ki, postneft dövrü 
Azərbaycanda 30-cu, 40-cı illərdən sonra başlayacaq. Çünki bizim bütün proqnozlarımız onu göstərir ki, hələ 
onilliklər bundan sonra Azərbaycanda neftin hasilatı təxminən sabit qalacaqdır. İki-üç ildən sonra reallaşacaq 
“Cənub” qaz dəhlizinin faydası da, əlbəttə ki, müəyyən dərəcədə 40-cı ildən sonra neftin tənəzzülünün qarşısını 
alacaq. Çünki biz bazara böyük qazla çıxacağıq.

Ancaq neftin qiyməti dörd dəfə aşağı düşdü və biz artıq bu gün postneft dövründə yaşayırıq. Biz qısa zaman 
çərçivəsində bu işləri görürük ki, insanlar bunu hiss etməsinlər. Ona görə bundan sonra islahat, şəffaflıq, 
məsuliyyət, qeyri-neft sektorunun inkişafı, ixracyönümlü məhsulların istehsalı, idxaldan asılılığın azaldılması 
- bütün bu amillər bizim dayanıqlı inkişafımızı təmin edəcək. Mən əminəm ki, Azərbaycan 2016-cı ildə və 
bundan sonrakı illərdə də uğurla inkişaf edəcəkdir. Biz müstəqillik yolu ilə, inkişaf yolu ilə gedirik. Bu yolda sizə 
və bütün Azərbaycan xalqına uğurlar arzulayıram.
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“Azərbaycan inamla inkişaf edir. Bütün regionlar 
inkişaf edir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
dövlət proqramları uğurla icra edilir”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində  
nəzərdə tutulmuş tədbirlər 2016-cı ildə  

uğurla icra olunmuşdur
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 27 fevral tarixli 118 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası 
ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə, makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasında, 
sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsində, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin yaranmasında, infrastruktur və 
kommunal xidmətlərin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsində, yoxsulluq səviyyəsinin aşağı düşməsində və 
əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasında müstəsna rol oynamaqdadır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev regionların inkişafını 2016-cı il ərzində də diqqət 
mərkəzində saxlamış, Bərdə, Tərtər, Ağdam, Tovuz, Ağsu, Qusar, Xaçmaz, Salyan, Masallı, Biləsuvar, İsmayıllı, 
Qəbələ, Sabirabad, Kürdəmir, Ağstafa, Qazax, Füzuli, Beyləqan, Zərdab rayonlarında və Gəncə, Mingəçevir, 
Sumqayıt şəhərlərində 100-dən çox infrastruktur obyektlərinin açılış və təməlqoyma mərasimlərində iştirak 
etmiş, istehsal təyinatlı müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olmuş, yerlərdə ictimaiyyətin nümayəndələri ilə 
görüşlər keçirmiş, onların problem və qayğıları ilə yaxından maraqlanmışdır.

Məhz, bu səfərlərin nəticəsi olaraq 2016-cı il ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev tərəfindən bütün regionlar əhatə olunmaqla müxtəlif rayon və şəhərlərin sosial-iqtisadi inkişafının 
sürətləndirilməsi istiqamətində 67 Sərəncamla 260,8 milyon manat vəsait ayrılmışdır.

Dünyada mürəkkəb siyasi və iqtisadi proseslərin davam etdiyi qlobal böhran şəraitində, neftin qiymətinin 
aşağı səviyyədə qalması, əsas ticarət tərəfdaşlarının milli valyutalarının devalvasiyası və digər amillər ölkənin 
ixrac gəlirlərini azaltmışdır. Bu problemlərin həlli, makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin olunması 
məqsədilə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə mövcud çağırışların tələblərinə uyğun çevik iqtisadi siyasət 
tədbirləri müəyyənləşdirilərək həyata keçirilməyə başlanılmış və ölkə iqtisadiyyatı öz dayanıqlılığını saxlaya 
bilmişdir. Belə ki, 2016-cı ildə ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslər tərəfindən 60,0 
milyard manat Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) istehsal edilmiş, ÜDM-in hər nəfərə düşən həcmi 6223,8 manat 
təşkil etmişdir. Əlavə dəyərin 37,4 faizi sənayedə, 10,0 faizi tikintidə, 10,3 faizi ticarət, nəqliyyat vasitələrinin 
təmiri, 5,6 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 6,8 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 2,4 
faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,8 faizi informasiya və rabitə, 18,0 faizi isə digər sahələrdə 
yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində həyata keçirilən 
məqsədyönlü siyasət nəticəsində 2016-cı il ərzində 148 mindən çoxu daimi olmaqla, 190 min yeni iş yeri 
yaradılmış, 8,0 min müəssisə açılmışdır. Açılmış yeni müəssisələrin 11,4 faizi Aran, 7,4 faizi Abşeron, 4,3 faizi 
Gəncə-Qazax və 4,6 faizi Lənkəran iqtisadi rayonlarının, qalanları isə digər bölgələrin payına düşmüşdür. Yeni 
müəssisələrin çox hissəsi təhsil, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, tikinti, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 
inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, emal sənayesi, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 
informasiya və rabitə sahələrini əhatə edir.

Ümumilikdə, 2016-cı il ərzində ölkə əhalisinin gəlirləri əvvəlki illə müqayisədə 8,8 faiz artaraq 45,4 milyard 
manata çatmış, onun hər nəfərinə düşən həcmi isə 7,5 faiz artaraq 4710,9 manat təşkil etmişdir. 
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Bununla yanaşı, əvvəlki illərdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlı həyata keçirilmiş sistemli tədbirlərin 
nəticəsi olaraq qeyri-neft sənayesi 5 faiz, kənd təsərrüfatı 2,6 faiz, informasiya və rabitə xidmətləri 4,5 faiz 
artmışdır.

Eyni zamanda, 2016-cı ildə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına bütün maliyyə mənbələri 
hesabına 15 milyard manata yaxın vəsait yönəldilmişdir. Əsas kapitala qoyulmuş vəsaitin 40,5 faizini daxili 
investisiyalar, 59,5 faizini isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. İstifadə olunmuş vəsaitin 79,8 faizi məhsul 
istehsalı obyektlərinin, 15,6 faizi xidmət sahələri üzrə obyektlərin, 4,6 faizi isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf 
olunmuşdur.

2016-cı ildə əsas kapitala qoyulan investisiyaların mənbələr üzrə bölgüsü (faizlə)

 

4 %0,5

5 %9,5

XariciDaxili

Hesabat ilində ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin və islahatların davamlılığını təmin etmək üçün 
iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətinin dərindən təhlili və yeni iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamı ilə “Milli 
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri” təsdiq edilmiş, 
habelə həmin istiqamətlərə müvafiq olaraq inkişaf planlarının işlənilməsini təmin etmək üçün müvafiq İşçi 
qrupu yaradılmışdır.

Sözügedən Sərəncama əsasən, İşçi qrupu tərəfindən yerli və xarici ekspertlərin, təcrübəli mütəxəssislərin, 
məsləhətçi şirkətlərin və elmi təşkilatların iştirakı ilə 2016-2020-ci illər üçün iqtisadi inkişaf strategiyasını və 
tədbirlər planını, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxışı, 2025-ci ildən sonrakı dövrə hədəf baxışı 
özündə ehtiva edən milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın on bir əsas sektoru üzrə strateji yol xəritələrinin layihələri 
hazırlanmış və ölkə başçısının 6 dekabr 2016-cı il tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

Azərbaycanın 2016-cı ildə əldə etdiyi nailiyyətlər nüfuzlu beynəlxalq qurumlar tərəfindən də yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Belə ki, 2016-2017-cı illər üzrə “Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”na əsasən Azərbaycan 
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi bir çox islahatlar nəticəsində ötən ilki 
hesabatla müqayisədə mövqeyini 3 pillə yaxşılaşdırmış və 40-cı pillədən 37-ci pilləyə yüksəlmiş, o cümlədən 
MDB məkanında liderliyini qoruyub saxlamışdır.

Eyni zamanda Azərbaycan biznesə başlama üçün prosedurların sayı alt göstəricisində 3-cü, biznesə 
başlama üçün tələb olunan müddət alt göstəricisində 9-cu, işçi qüvvəsində qadınların iştirakı alt göstəricisində 
18-ci, internet istifadəçilərinin sayı alt göstəricisi üzrə 33-cü və investorların qorunması alt göstəricisi üzrə 
36-cı yerdə dayanır. 

Dünya Bankı tərəfindən 190 ölkənin biznes mühitinin qiymətləndirildiyi “Doing Business 2017” hesabatında 
Azərbaycan hesabat dövrü ərzində (2015 iyun – 2016 iyun) dünyada 3 və daha çox islahat aparan 29 ölkədən 
biri olmuşdur. Belə ki, “Doing Business 2017” hesabatında 3 göstərici (“Elektrik təchizatı şəbəkələrinə 
qoşulma”, “Xarici ticarətin aparılması” və “Vergilərin ödənilməsi”) üzrə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması 
sahəsində mövcud qanunvericiliyin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı ölkəmizdə aparılan islahatlar xüsusi 
qeyd edilmişdir.
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Həmçinin, “Doing Business 2017” hesabatında “Biznesə başlama” göstəricisi üzrə Azərbaycan biznesin 
qeydiyyatını sadələşdirməklə dünyanın ilk beşliyinə daxil olmuş və dünyada ən yaxşı təcrübəyə malik ölkələrdən 
biri kimi göstərilmişdir.

Vergi və pul-kredit siyasəti
Qeyri-neft sektorunun dayanıqlı inkişafı, ölkənin makroiqtisadi vəziyyətinin sabit saxlanılması, iqtisadiyyatın 

səmərəli tənzimlənməsi və onun dinamik inkişafının stimullaşdırılmasının davam etdirilməsi 2016-cı ildə də 
həyata keçirilən büdcə-vergi siyasətinin əsas məqsədlərindən biri olmuşdur.

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 19 yanvar 2016-cı il tarixli 107-VQD Qanununa əsasən Vergi Məcəlləsində bir sıra dəyişikliklər 
həyata keçirilməklə, vergi siyasətinin və dərəcələrinin optimallaşdırılması davam etdirilmişdir. Edilmiş 
dəyişikliklərə əsasən investisiya fəaliyyəti həyata keçirən hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar onlara verilən 
investisiya təşviqi sənədi əsasında əlavə dəyər vergisindən, idxal edilmiş texnika, texnoloji avadanlıq və 
qurğular üzrə əmlak və torpaq vergilərindən, həmçinin həmin sənədi aldıqları tarixdən əldə etdikləri gəlirin 
(mənfəətin) 50 faizi məbləğində gəlir və mənfəət vergilərindən 7 il müddətinə azad edilmişdir.

Həmçinin, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 19 yanvar 2016-cı il tarixli 102-VQD nömrəli Qanunu ilə Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-
ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət 
göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, habelə emitent tərəfindən 
investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi 
nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirləri 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən 3 il müddətində gəlir vergisindən 
azad edilmişdir.

Bundan başqa, pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlar tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasında istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı zamanı ƏDV-nin həmin məhsulların 
satış qiyməti ilə onların alış qiyməti arasındakı fərqdən, yəni ticarət əlavəsindən hesablanması, həmçinin 
buğdanın idxalının və satışının, buğda ununun və çörəyin istehsalının və satışının, quş ətinin satışının 2017-ci 
ilin yanvarın 1-dən 3 il müddətinə ƏDV-dən azad edilməsi və s. ilə bağlı “Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 454-
VQD nömrəli Qanununda dəyişikliklər edilmişdir.

Eyni zamanda, elektron xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə Vergilər Nazirliyinin İnternet 
Vergi İdarəsinin (www.e-taxes.gov.az) “Məlumat axtarış sistemi” bölməsində “Hazır sənəd barədə məlumatın 
axtarışı” pəncərəsi yaradılmış və nazirliyin rəsmi internet səhifəsində (www.taxes.gov.az) pəncərənin keçid 
“link”i yerləşdirilmişdir. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş 
əlavə dəyər vergisinin qaytarılması - “Tax Free” layihəsinin tətbiqi məqsədilə Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi 
İdarəsində (www.e-taxes.qov.az) “Tax Free” bölməsi yaradılaraq istifadəyə verilmişdir. Qeyd olunan layihə 
ilə əlaqədar hava limanı olan şəhərlərə (Bakı, Gəncə, Lənkəran, Qəbələ və Naxçıvan) “Tax Free” proqram 
təminatının və vahid məlumat bazasının işlək vəziyyətdə olması təmin edilmişdir.

2016-cı il ərzində Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlar bazarı, investisiya fondları, sığorta, kredit 
təşkilatları (bank, bank olmayan kredit təşkilatları və poçt rabitəsinin operatoru) və ödəniş sistemləri fəaliyyətinin 
lisenziyalaşdırılması, tənzimlənməsi və nəzarəti, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində nəzarət 
sisteminin təkmilləşdirilməsini, həmçinin bu sahələr üzrə nəzarət sisteminin şəffaflığını və çevikliyini təmin 
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il tarixli Fəmanı ilə Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxs yaradılmışdır.

Hesabat ilində regionlarda elektron ödəniş xidmətləri infrastrukturunun və ondan istifadənin genişləndirilməsi 
istiqamətində Mərkəzi Bank və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən də bir sıra tədbirlər həyata 
keçirilmiş, müasir bank texnologiyalarından istifadənin artırılması istiqamətində bir sıra banklarda elektron 
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bankçılıq xidmətləri (mobil və internet bankçılıq) yenilənmiş, xidmət növləri genişləndirilmiş, vergi, rüsum, 
icarə haqqı və digər ödənişlərin nağdsız ödəniş alətləri ilə ödənilməsinin təmin edilməsi üçün “Hökumət Ödəniş 
Portalı”nın (HÖP-ün) əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və regionlara istiqamətləndirilməsi üzrə fəaliyyəti 
2016-cı ildə də davam etdirilmişdir.

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
Dünyada mürəkkəb siyasi və iqtisadi proseslərin davam etdiyi hazırkı şəraitdə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin iqtisadi strategiyası çərçivəsində qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş 
sistemli tədbirlər, aparılan islahatlar ölkənin dayanıqlı inkişafı baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
iqtisadi strategiyanın əsas istiqamətlərindən biri rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft sənayesinin inkişaf etdirilməsidir. 
Prezident İlham Əliyevin iqtisadi siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olan sənayeləşmənin həyata keçirilməsi 
nəticəsində son illərdə yüzlərlə müasir sənaye müəssisəsi fəaliyyətə başlamış, yeni sənaye sahələri yaradılmış, 
tələbatın ödənilməsində yerli məhsulların payı əhəmiyyətli dərəcədə artmış, ixrac potensialı yüksəlmiş və 
beləliklə, sənaye yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması 
və strukturunun təkmilləşdirilməsi baxımından sənayenin inkişafı ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin əsas 
prioritetlərindən biri kimi qalmış, sənayenin infrastruktur təminatı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır.

Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2016-cı ildə sənaye müəssisələri və bu sahədə 
fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər tərəfindən 32,3 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş, qeyri-neft 
sənayesi isə ötən ilə nisbətən 5,0 faiz artmışdır.

Sənaye məhsulunun 65,4 faizi mədənçıxarma, 28,2 faizi emal, 5,6 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar 
istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,8 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda 
istehsal olunmuşdur.

Sənaye bölmələrində məhsul istehsalı (faizlə)
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Emal sektorunda qida məhsullarının istehsalı 4,0 faiz, toxuculuq sənayesi 2,7 dəfə, geyim istehsalı 1,4 
dəfə, mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 10,8 faiz, əczaçılıq məhsullarının 
istehsalı 22,4 faiz, hazır metal məmulatlarının istehsalı 24,9 faiz, elektrik avadanlıqlarının istehsalı 3,3 dəfə, 
mebellərin istehsalı 9 faiz, maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri 10,7 faiz, kağız və karton istehsalı 
1,3 faiz, metallurgiya sənayesi 0,3 faiz, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı 7,4 faiz, avtomobil, 
qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 17 faiz, ümumilikdə emal sənayesi 1,3 faiz artmışdır.

Sənayenin inkişafına yönəlmiş mexanizmlərdən biri də sənaye parkları və sənaye məhəllələrinin 
yaradılmasıdır. Sənaye parkları və məhəllələri ölkənin qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, iqtisadiyyatın 
ixrac qabiliyyətinin, eləcə də rəqabətqabiliyyətli, idxalı əvəz edən məhsulların istehsalının artırılması, rayonlarda 
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məşğulluğun təmini, investisiyaların və müasir texnologiyaların cəlb edilməsi kimi öncül vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi baxımından xüsusilə əhəmiyyətlidir.

Son dövrlər ölkəmizdə bu istiqamətdə real addımlar atılmış, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 
“Azertexnolayn” zavodu fəaliyyətə başlamış və artıq istehsal etdiyi məhsulun 56 faizini ixrac etmişdir. Daha 4 
müəssisə 2017-ci ildə, 3 müəssisə isə 2018-ci ildə fəaliyyətə başlayacaqdır. Bu müəssisələrdə 800-ə yaxın 
yeni iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulur.

Hesabat ili ərzində ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafının təmin edilməsi, sahibkarlığın 
dəstəklənməsi, müasir texnologiyalara əsaslanan rəqabətqabiliyyətli sənaye müəssisələrinin təşkili və əhalinin 
istehsal sahəsində məşğulluğunun artırılması məqsədilə 21 sentyabr 2016-cı il tarixində dövlət başçısı 
tərəfindən Mingəçevir Sənaye Parkının təməli qoyulmuşdur. Parkda pambıq ipliyi, akril ipliyi, yun ipliyi, corab, 
ayaqqabı, tibbi kosmetika məhsulları, geyim, toxuculuq, boyama məhsulları istehsalı müəssisələrinin inşası 
nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da ilkin mərhələdə 2 min, sonra 5,5 mindən artıq yeni iş yerinin açılmasına şərait 
yaradacaq.

Sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq, hesabat ilində regionlarda sənaye məhəllələrinin yaradılması 
istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Belə ki, 2016-cı ildə Neftçala sənaye məhəlləsində dövlət tərəfindən 
sahibkarlar üçün bütün zəruri infrastruktur yaradılmış və məhəllənin artıq 7 iştirakçısı qeydiyyatdan keçmişdir. 
Növbəti sənaye məhəlləsinin isə Masallı rayonunda yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir.

Həmçinin Sumqayıtda müasir metallurgiya kompleksinin tikintisinə dair “Baku Steel Company” MMC 
ilə İtaliyanın “Danieli” şirkəti arasında imzalanmış sazişə əsasən dəmir konsentratından başlayaraq hazır 
polad təbəqələrinin istehsalını əhatə edən 5 müasir metallurgiya zavodunun tikilməsi nəzərdə tutulur. 
Kompleksin tikintisi zamanı 4000-ə yaxın, müəssisə fəaliyyətə başladıqdan sonra isə 1200 nəfər işlə təmin 
olunacaqdır. Bu kompleksin tikintisi metallurgiya sənayesi sahəsində müxtəlif çeşiddə məhsulların istehsalının 
genişləndirilməsinə və ölkənin ixrac potensialının artırılmasına töhfə verəcəkdir.

Eyni zamanda, ölkə Prezidenti tərəfindən hesabat dövründə xalça və xalça məmulatlarının istehsalını, 
ixracını, onların ölkə daxilində və xaricdə satışının təşkilini, xalça və xalça məmulatlarının istehsalında yeni 
texnologiyaların tətbiqini, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsini və ondan səmərəli istifadəni, habelə 
bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işləri yerinə yetirmək məqsədilə “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
yaradılması haqqında 5 may 2016-cı il tarixli Sərəncam imzalanmışdır.

Həmçinin, ölkə başçısı tərəfindən iqtisadiyyatın davamlı inkişafına və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, 
müasir elmi və texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan innovasiya və yüksək texnologiya sahələrinin genişləndirilməsinə, 
elmi tədqiqatların aparılmasına və yeni texnologiyaların işlənilməsi üzrə müasir komplekslərin yaradılmasına 
dövlət dəstəyini daha da artırmaq məqsədilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Yüksək Texnologiyalar 
Parkının yaradılması ilə bağlı Sərəncam imzalanmışdır.

Ölkəmizdə sənaye müəssislərinin yaradılması prosesi uğurla davam etdirilmiş, hesabat ilində regionlarda 
147 sənaye müəssisəsi, o cümlədən Yalama Aqroparkı, İsmayıllıda velosiped istehsalı zavodu, Ağstafada 
“Modern” mebel fabriki, “Karvan-L EKO” MMC-nin inşası başa  çatdırılan müəssisələri, Füzuli xalça kombinatı 
və s. istifadəyə verilmiş, “Ağstafa Aqroservis” MMC-nin nəzdində yaradılacaq taxıl və un məmulatları istehsalı 
kombinatının taxıl anbarının təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir.

 Regionların sosial-iqtisadi inkişafında aqrar sektora ayrılan diqqət onun ölkə iqtisadiyyatında ümumi 
payının artması ilə yanaşı əsas gəlirli sahələrdən birinə çevrilməsinə də səbəb olmuş, Dövlət Proqramında 
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin vaxtında və uğurla həyata keçirilməsi, güzəştli kreditlərin verilməsi, emal 
müəssisələri və məhsul saxlama anbarlarının şəbəkəsinin genişləndirilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası ilə 
təminatın yaxşılaşdırılması, cins mal-qaranın satışı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına öz müsbət 
təsirini göstərmişdir. 

2016-cı ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri 5632,1 milyon manat 
olmuşdur. 2015-ci ilə nisbətən bitkiçilik məhsulları istehsalının 2,5 faiz, heyvandarlıq məhsulları istehsalının 
2,8 faiz artması nəticəsində kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu üzrə artım tempi 2,6 faiz olmuşdur.
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2016-cı ildə 523,8 min ton ət (diri çəkidə), 2009,9 min ton süd, 1609 milyon ədəd yumurta, 3065,0 min 
ton taxıl (qarğıdalı ilə), 321,3 min ton şəkər çuğunduru, 3,6 min ton tütün, 902,4 min ton kartof, 10,2 min ton 
yaşıl çay yarpağı istehsal olunmuşdur. 2015-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə ət (diri çəkidə) istehsalı 1,6 faiz, süd 
istehsalı 4,4 faiz, taxıl (qarğıdalı ilə) istehsalı 2,2 faiz, kartof istehsalı 7,5 faiz artmışdır.

İstehsalın artımı ilə yanaşı, ölkə başçısı tərəfindən ixracın stimullaşdırılması üçün müəyyən edilən dəstək 
tədbirləri kənd təsərrüfatı məhsullarının həm ümumilikdə, həm də müxtəlif seqmentlər üzrə ixracını kəskin 
şəkildə artırmışdır.

Həmçinin, dünya bazarında pambıq ehtiyatlarının azalması, tələbin isə artması və beləliklə də qiymətlərin 
yüksəlməsi fonunda ölkəmizdə qədim ənənəyə malik pambıqçılığın inkişafının sürətləndirilməsi məqsədilə 50 
min hektardan artıq sahədə əkin işləri həyata keçirilmiş, pambığın vaxtında yığılması və tədarükü məqsədilə 
bütün zəruri tədbirlər görülmüş və müvafiq texnikalar ölkəyə gətirilmişdir.

Eyni zamanda, dünya bazarında ipəkçilik məhsullarına tələbatın yüksək olduğunu, bölgələrdə minlərlə 
ailənin işlə təmin edilməsində əhəmiyyətini nəzərə alaraq, ipək istehsalının müasir infrastrukturunun 
yaradılması, barama toxumçuluğunun təşkili və damazlıq müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası istiqamətində 
müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılmış, bu tədbirlər nəticəsində 2015-ci ildə istehsal olunmuş 
232 kiloqrama qarşı 2016-cı ildə 70,7 ton, yəni, 300 dəfə artıq yaş barama məhsulu istehsal edilmişdir. Bundan 
başqa, respublikamızda baramaçılığın gələcək inkişafının təmin edilməsində ipəkqurdunun yem bazasının 
bərpa olunmasının xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alaraq, rayonlarda yeni intensiv tipli tut bağlarının salınması 
məqsədilə 2016-cı il dekabr ayının 2-də Çin Xalq Respublikasından 1,5 milyon ədəd tut tingləri gətirilmişdir.

Ölkədə kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrindən olan ipəkçiliyin, tütünçülüyün, pambıqçılığın inkişafına 
dövlət dəstəyini gücləndirmək, bu sahələrin potensial imkanlarından səmərəli istifadə etmək, rəqabət 
qabiliyyətini və əhalinin məşğulluğunu artırmaq və sosial rifahını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə barama 
istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinin qəbul etdiyi yaş baramanın hər 
kiloqramına görə subsidiya müəyyən edilməsi, emal müəssisələrinə satılmış quru tütünün hər 1 kiloqramına, 
yaş tütünün isə hər 10 kiloqramına görə tütün istehsalçılarına 0,05 manat məbləğində, emal müəssisələrinə 
satılmış hər kiloqram xam pambığa görə pambıq istehsalçılarına 0,1 manat məbləğində subsidiyanın verilməsi 
üçün ölkə başçısı tərəfindən sərəncamlar imzalanmışdır. 

Hesabat ilində barama toxumlarının, tut (çəkil) tinglərinin və fındıq pöhrələrinin tədarük edilməsi və məhsul 
istehsalçılarına əvəzsiz verilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 noyabr 2016-cı il tarixli 
“İpəkçiliyin və fındıqçılığın inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müvafiq maliyyə vəsaiti ayrılmışdır.

Həmçinin, müxtəlif bitki sortlarının toxumlarının istehsalı və saxlanılması üzrə ixtisaslaşmış müəssisələrin 
tikintisi, maşın və avadanlıqla təmin olunması, mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və süni mayalanma 
tədbirlərinin həyata keçirilməsini sürətləndirmək məqsədilə Respublika Süni Mayalanma Mərkəzinin tikintisinin 
başa çatdırılması və müasir avadanlıqla təchiz olunması üçün ölkə başçısı tərəfindən müvafiq sərəncamlarla 
20,4 milyon manat vəsaiti ayrılmışdır.

Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 11 aprel 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə ölkədə 
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını və emalını stimullaşdırmaq və inkişafını təmin etmək, ərzaq 
məhsullarının keyfiyyətini daha da artırmaq, regionlarda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhalinin sosial rifahının 
yaxşılaşdırılmasına zəmin yaratmaq, dövlət sifarişi ilə ərzaq məhsullarının satın alınmasının mərkəzləşdirilmiş 
qaydada həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır.

Aqrar sahənin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə dövlət tərəfindən investisiya layihələrinin reallaşdırılması 
ilə bağlı güzəştli kreditlərin verilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa 
Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına 2016-cı ildə aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı 2351 sahibkarlıq 
subyektinin investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 155,9 milyon manat güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır. 
Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 6881 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.
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2016-cı il ərzində verilmiş dövlətin güzəştli kreditlərinin 
 iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü

 

82,3%

17,7%

Aqrar sektor Müxtəlif sənaye və digər ə əsah l r

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 2016-cı ildə verilmiş güzəştli 
kreditlərin 82,3 faizini aqrar sektorun inkişafına verilmiş kreditlər təşkil etmiş və aqrar sahənin inkişafına 
verilən dövlətin güzəştli kreditləri kəmiyyət deyil, həm də müsbət keyfiyyət dəyişiklikləri ilə fərqlənmişdir. 
Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına maliyyələşdirilən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində 
yaradılmış yeni iş yerlərinin 84,9 faizi aqrar sektorun payına düşmüşdür.

2016-cı il ərzində verilmiş dövlətin güzəştli kreditləri hesabına yaradılmış  
yeni iş yerlərinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü 

8 , %4 9

1 , %5 1

Aqrar sektor Müxtəlif sənaye və digər ə əsah l r
 

Həmçinin, son illərdə dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq respublika ərazisində müasir suvarma 
sistemlərinin və innovativ texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan 20 rayonda 44 min hektaradək ərazidə 22 
sahibkar tərəfindən 32 iri fermer təsərrüfatı yaradılmışdır.

Eyni zamanda, hesabat ilində Şəmkir və Xaçmaz rayonlarında aqroprakların yaradılması istiqamətində işlər 
davam etdirilmişdir. Xaçmaz rayonunda yerləşən Yalama Aqroparkında 1-ci mərhələ üzrə işlər başa çatdırılmış 
və 8 sentyabr 2016-cı il tarixində dövlət başçısının iştirakı ilə açılış mərasimi keçirilmişdir. Yalama Aqroparkında 
payızlıq qarğıdalı üzrə respublikada rekord səviyyədə məhsuldarlıq - hər hektardan 15,6 ton yüksək keyfiyyətli 
dənlik qarğıdalı istehsal olunmuşdur. Şəmkir aqroparkında isə 1-ci mərhələ üzrə işlər davam etdirilir.

Aqrar sahəni daha da inkişaf etdirmək məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı 
Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən 2016-cı ildə kənd təsərrüfatının inkişafı 
üçün ölkənin 36 rayonunda aqrar sektorda çalışan 235 sahibkara 11,5 milyon manat məbləğində güzəştli 
kreditlər verilmişdir. Güzəştli kreditlərin verilməsi nəticəsində 500-dən çox iş yeri açılmışdır. Bundan başqa, 
Dövlət Xidməti tərəfindən icra edilən beynəlxalq layihələrin kredit komponenti çərçivəsində aqrar sektorda 
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çalışan 98 sahibkara 11,8 milyon manat məbləğində kreditlər verilmiş, kreditlərin verilməsi nəticəsində 417 
iş yeri açılmışdır.

Dövlət Proqramına uyğun olaraq, hesabat ilində də kənd təsərrüfatında institusional potensialın 
gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi işləri davam etdirilmişdir. 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na 

uyğun olaraq ətraf mühitin mühafizəsi, təbii sərvətlərdən istifadə, kəndlərdə su təmizləyici qurğuların 
quraşdırılması, yaşıllaşdırma, yol kənarlarında meşəliklərin salınması istiqamətində işlər 2016-cı ildə də 
uğurla davam etdirilmişdir. Belə ki, hesabat ilində proqram çərçivəsində Qazax, Ağstafa, Şəmkir, Yevlax, 
Zərdab, Ağdaş, Bərdə, Beyləqan, Ağcabədi, Sabirabad, Cəlilabad, Xızı rayonlarının arid ərazilərində 1005,8 
hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa tədbirləri aparılmışdır. Sel-daşqın təhlükəsi olan dağlıq və dağətəyi 
regionlarda, o cümlədən Astara, Balakən, Qax, Qəbələ, Quba, Qusar, Daşkəsən, Zaqatala, İsmayıllı, Xaçmaz, 
Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Masallı, Oğuz, Siyəzən, Tovuz, Şabran, Şamaxı, Şəki, Göygöl, Gədəbəy, Goranboy 
rayonlarının ərazilərində 1640 hektar sahədə meşəbərpa və meşəsalma tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Meşə və qeyri-meşə fondu ərazilərində meşə əkinlərinin becərilməsi məqsədilə regionlarda 4,3 milyona 
yaxın ağac əkilmiş, 35 milyondan çox əkin materialı yetişdirilmiş, 1,6 milyon (839 min ədədi zeytun olmaqla) 
ədəd çilik basdırılmışdır. O cümlədən meşə fondu torpaqlarında 88 hektar sahədə toxum səpilmiş 2700 min 
ədəd ting, 654 min ədəd çilik basdırılmış, 3192 hektar sahədə meşə əkini və səpini işləri yerinə yetirilmiş, 3546 
min ədəd ağac əkilmişdir. Meşə və qeyri-meşə fondu ərazilərində meşə əkinlərinin becərilməsi məqsədilə 
158048 kq müxtəlif növdə ağac və kol toxumları tədarük edilmişdir.

Dövlət Proqramına uyğun olaraq magistral avtomobil yollarının ətrafının yaşıllaşdırılması və ətraf mühitin 
sağlamlaşdırılması məqsədilə aqrotexniki qaydalara əməl olunmaqla torpaq və iqlim şəraitinə uyğun ağac və 
kol cinslərindən olan tinglərin əkilməsi və becərilməsi tədbirləri yerinə yetirilmişdir. Belə ki, qeyri-meşə fondu 
torpaqlarında, o cümlədən magistral avtomobil yollarının ətrafında yaşıllıqların salınması, bərpası, becərilməsi 
istiqamətində ümumilikdə 446729 ədəd müxtəlif növ ağac və kol cinsləri əkilmiş, 275 hektar ərazidə damcılı 
suvarma sistemi quraşdırılmışdır.

Yaşıllaşdırma tədbirlərinin effektivliyini, o cümlədən suvarma imkanlarının artırılması məqsədilə əlavə tikinti-
quraşdırma işləri aparmadan Xəzər dənizinin suyunun duzsuzlaşdırılması zavodunun gücü 2 dəfə artırılaraq 
sutkada 2000 kubmetrə çatdırılmışdır. Bundan başqa, Baş Şirvan Kollektoru suyunun duzsuzlaşdırılaraq 
suvarılmaya yararlı vəziyyətə gətirilməsi üçün inşa edilmiş qurğuların istehsal gücü 2 dəfə artırılaraq sutkada 
5000 kubmetrə çatdırılmışdır.

Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin inkişaf etdirilməsi, ekoloji şəbəkənin yaradılması istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilmişdir. Ölkədə 2003-cü ilədək xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin 
ümumi sahəsi 478 min hektar təşkil edirdisə, hazırda bu ərazi 893 min hektar sahəni əhatə edir ki, bu əraziyə 
9 milli park, 11 dövlət təbiət qoruğu və 24 dövlət təbiət yasaqlığı aiddir. Ümumilikdə xüsusi mühafizə olunan 
təbiət əraziləri ölkə ərazisinin 10,3 faizini, o cümlədən milli parklar 3,72 faizini əhatə edir. 2016-cı il ərzində 
də xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlər davam etdirilmiş, Göygöl Milli Parkının meşəlik sahələrində rekreasiya potensiallı ərazilərdə 
ekoturizm infrastrukturu, marşrutlar yaradılmış və qısa müddət ərzində Milli Parka 265 mindən artıq turist 
səyahət etmişdir.

Hesabat ili ərzində su bioloji resurslarının artırılması sahəsində də işlər davam etdirilmiş, 406,6 milyon 
ədəddən çox balıq körpəsi yetişdirilərək su hövzələrinə buraxılmışdır.

Eyni zamanda, əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə, yerli şəraitə 
tam uyğunlaşdırılmış texnoloji sxem əsasında su təmizləyici qurğuların ölkədə istehsalı təşkil edilmiş və 2016-cı 
il ərzində 100 mindən çox əhalisi olan 56 yaşayış məntəqəsində sutəmizləyici qurğuların quraşdırılması işləri 
başa çatdırılmış və 874 ədəd su paylayıcı məntəqə (bulaq) tikilərək əhalinin istifadəsinə verilmişdir.
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Həmçinin, inşaat materiallarının axtarışı və qiymətləndirilməsi, ayrılmış sahələrdə mineral xammalın tikinti 
işlərinə yararlığını müəyyən etmək məqsədilə Abşeron, Bərdə, Göyçay, Qobustan, Tovuz, Göygöl, Şabran, 
Zaqatala rayonları ərazisində tədqiqatlar aparılmış və xammal ehtiyataları aşkar edilərək müvafiq qaydada 
sınaqlaşdırılmışdır.

Bundan başqa, genetik ehtiyatlardan səmərəli istifadə, bioloji müxtəlifliyin qorunması və gələcək nəsillərə 
çatdırılması, ekoloji tarazlığın tənzimlənməsi, “yaşıl iqtisadiyyat”a keçidin təmin edilməsi, ekoloji təhsilin 
stimullaşdırılması, endemik flora və yerli fauna növlərinin bərpası, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri 
şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi, bioloji müxtəlifliyə təzyiqlərin azaldılması istiqamətində tədbirlərin həyata 
keçirilməsi məqsədilə ölkə başçısı tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və 
davamlı istifadəsinə dair 2017–2020-ci illər üçün Milli Strategiya” təsdiq edilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
Regionların inkişafında baş verən köklü dəyişikliklər nəqliyyat infrastrukturunda da müşahidə olunmuş 

və bu sahədə həyata keçirilən genişmiqyaslı tədbirlər yeni keyfiyyət və kəmiyyət çalarları ilə zənginləşərək 
ümumi sosial-iqtisadi dinamikaya öz təsirini göstərmişdir. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayan 
nəqliyyat sektorunda həyata keçirilən genişmiqyaslı tədbirlər çərçivəsində avtomobil yollarının çəkilməsi və 
yenidən qurulması, körpülərin tikintisi, regionlarda yol şəbəkələrinin bərpası işləri daha da sürətləndirilərək 
2016-cı ildə də davam etdirilmişdir.

Hesabat dövründə regionlarda, xüsusilə də kəndlərdə yaşayan əhalinin ticarət-iqtisadi münasibətlərində 
mühüm yer tutan və həmçinin əhalinin rahat hərəkətini təmin edən yol infrastrukturlarının təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində həyata keçirilən layihələrin bir qismi başa çatdırılmış və ölkə başçısının iştirakı ilə Tovuzda 
Tovuz-Hunanlar-Qaraxanlı-Düz Cırdaxan, Qusarda Qusar-İmamqulukənd-Quxuroba, Xaçmazda Xudat-Yalama-
Zuxuloba, Biləsuvarda Əsgərabad-Muğan-Çaylı, Qaraməryəm-İsmayıllı, Qəbələdə Nohurqışlaq-Tüntül-Yengicə, 
Qazaxda Qazax-Kosalar, Beyləqanda Birinci Şahsevən-Əhmədli-Dünyamalılar, Füzulidə 1-ci və 11-ci Qayıdış 
qəsəbələrini birləşdirən avtomobil yolunun, Ağsuda Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Muğanlı-Yevlax 
mənzilinin 115 kilometrlik hissəsinin, Ələt-Astara-İran ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 31-54 kilometrlik 
hissəsinin, Kürdəmir-Ucar-Yevlax avtomobil yolunun, Salyanın Babazanan yaşayış massivini şəhərin mərkəzi 
ilə birləşdirən Kür çayı üzərində körpünün, Füzulidə avtovağzal kompleksinin, Tərtərdə Tərtər çayı üzərində 
inşa edilmiş yeni körpünün açılış mərasimləri keçirilmişdir.

Ümumilikdə, hesabat ilində regionlarda 848,6 kilometr respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yolu 
tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş, 27 yeni körpü, keçid və yol qovşaqları inşa edilmişdir.

Bununla yanaşı, 2016-cı ildə ölkə başçısının müvafiq sərəncamları ilə 34 kəndlərarası avtomobil yollarının 
tikintisinə, habelə Gəncədə Zazalı-“İmamzadə” kompleksi-Gəncə avtomobil yolunun tikintisinə, Qəbələ 
şəhərində avtomobil yollarının yenidən qurulmasına, Şəmkir və Tovuz rayonlarını birləşdirən Zəyəmçay 
üzərində, Şəkidə Kiş çayı üzərində körpülərin bərpasına, Sumqayıt şəhər avtomobil yollarının əsaslı təmirinə 
müvafiq maliyyə vəsaiti ayrılmışdır.

Ölkəmizdə yol-nəqliyyat infrastrukturunun tamamilə yeniləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi, bu sahədə 
əsaslı dəyişikliklərin yer aldığı proses uğurla davam etməkdədir. Bu istiqamətdə ötən ildə atılmış addımlardan 
biri ölkə başçısının 25 yanvar 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı yanında 
Gəncə Avtomobil Nəqliyyatı ilə Sərnişindaşıma İdarəsinin yaradılması olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasında gəmiçilik sahəsinin inkişafını, rəqabətqabiliyyətli və beynəlxalq standartlara 
uyğun yüksəksəviyyəli daşıma və neft sənayesi üçün ixtisaslaşdırılmış xidmətlər təqdim edən, kommersiya 
cəhətdən səmərəli fəaliyyət göstərən və gələcəkdə özünü sərbəst maliyyələşdirməklə dövlət büdcəsinə gəlir 
gətirən nüfuzlu gəmiçilik şirkətinin formalaşdırılmasını, Azərbaycan ərazisindən yük daşımalarının həcminin 
artırılmasını təmin etmək və “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası çərçivəsində Azərbaycanın 
beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat və logistik mərkəzə çevrilməsi üçün zəruri tədbirlər görmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 
gəmiçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
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Elektrik enerjisi təchizatı
Bölgələrin fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunması, abonentlərə yüksək səviyyəli xidmət 

göstərilməsi məqsədilə 2016-cı ildə də genişmiqyaslı tədbirlərin icrası davam etdirilmişdir. Hesabat ilində 
Dövlət Proqramı çərçivəsində regionlarda 3874,5 kilometr yeni elektrik verilişi xətləri çəkilmiş, 3547,6 
kilometr elektrik verilişi xətləri əsaslı təmir olunmuş, 784 transformator və 46 yarımstansiya quraşdırılmış 
və ya əsaslı təmir edilmişdir. Hesabat ilində ölkə başçısının iştirakı ilə Gəncədə 35/6 kV-luq “Nizami” elektrik 
yarımstansiyası, “İsmayıllı-2” Su Elektrik Stansiyası, Qazax rayonunda 110/35/6 kilovoltluq “Daş Salahlı” 
yarımstansiyası istifadəyə verilmişdir.

Bundan başqa, Dövlət Proqramına uyğun olaraq ölkənin alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri 
potensialının müəyyənləşdirilməsi, mövcud olan alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri hesabına yeni 
enerji güclərinin yaradılmasının təmin edilməsi istiqamətində bir sıra işlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, 
regionlarda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində uzunmüddətli və səmərəli fəaliyyətin təmin 
edilməsi, layihələrin planlı şəkildə və regionların enerji tələbatına uyğun həyata keçirilməsi üçün Alternativ 
və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının alternativ və 
bərpa olunan enerji mənbələri üzrə inkişaf xəritəsi 2020”, “Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 
2020-ci ilədək alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişaf xəritələri” və “Azərbaycan Respublikasının 
alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə idarəetmə sxemi” hazırlanmış, Azərbaycan Respublikasının 
inzibati rayonları üzrə biokütlə potensialının hesablanması istiqamətində məlumatlar toplanmış və biokütlə 
enerjisinin rayonlar üzrə paylanma xəritəsinin hazırlanması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir.

Hesabat dövründə Abşeron, Dağlıq Şirvan, Quba-Xaçmaz, Lənkəran, Gəncə-Qazax, Şəki-Zaqatala iqtisadi 
rayonlarında enerji mənbələrinin potensialının müəyyənləşdirilməsi üçün elmi-tədqiqat və layihə-axtarış 
işlərinin aparılması davam etdirilmiş, müvafiq ərazilər üzrə quraşdırılmış 19 külək və 6 günəş ölçü müşahidə 
stansiyalarından dövri məlumatlar toplanaraq məlumat bazasına yerləşdirilmiş və həmin məlumatlar 
kadastrların hazırlanmasında istifadə olunmuşdur.

Eyni zamanda, Sumqayıt şəhərində layihə gücü 2,8 MVt olan Günəş Elektrik Stansiyasında tikinti-
quraşdırma işləri, Qobustan rayonunda yerləşən Hibrit Elektrik Stansiyasında günəş elektrik stansiyasının 
gücünün artırılması məqsədilə PV panellərinin quraşdırılması davam etdirilmişdir.

Həmçinin, Samux Aqro-Enerji Yaşayış Kompleksinin tikintisi üzrə layihələndirmə işləri davam etdirilmiş, 
Samux Günəş Elektrik Stansiyasında quraşdırılan günəş panellərinin sayı 7860-a çatdırılmışdır. Kompleksdə 
inşa olunan 3 mərtəbəli idarəetmə mərkəzi və dispetçer xidmətinin binasının tikintisi başa çatdırılmış, binanın 
havalandırılması üçün 272 kVt-lıq çiller qurğusu, qazanxana quraşdırılmış və obyektdə ümumi uzunluğu 7080 
metr olan kabelləşdirilmə işləri görülmüşdür. 

Qaz təchizatı
Əhalinin və sənayenin təbii qazla təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində ölkənin hər bir yerində 

qaz təchizatı sisteminin yenidən qurulması, kənd və qəsəbələrin qazlaşdırılması istiqamətində görülən işlər 
nəticəsində uzun illər qaz təchizatından kənarda qalmış yaşayış məntəqələri də “mavi yanacaq”la təmin 
olunmuşdur. İstehlakçıların qaz təchizatının yaxşılaşdırılması, şəbəkənin qaz nəqletmə imkanlarının artırılması 
üçün tədbirlər davam etdirilmişdir. Qaz təsərrüfatının, paylayıcı sistemin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması 
və maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində görülən təxirəsalınmaz tədbirlər artıq öz bəhrəsini 
verməkdədir. Belə ki, 2016-cı ildə istehlakçıların təhlükəsiz və fasiləsiz qazla təmin edilməsi istiqamətində 
regionlarda 7780,4 km qaz xətti çəkilmiş, 423,5 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuş, 198562 ədəd qaz sayğacı 
quraşdırılmış və ya yenisi ilə əvəz olunmuşdur.

Hesabat ilində Ağdaş, Kürdəmir, Salyan, Ucar, Zərdab, Ağcabədi, Sabirabad, Bərdə, Neftçala, İmişli, Yevlax, 
Saatlı, Beyləqan, Göyçay, İsmayıllı, Ağsu, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Tovuz, Gədəbəy, Ağstafa, Şəmkir, Goranboy, 
Samux, Tərtər, Astara, Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Yardımlı, Xaçmaz, Qusar, Şabran və Quba rayonlarında 
ümumilikdə 209 yaşayış məntəqəsi təbii qazla təmin olunmuşdur.
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İstilik təchizatı
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na 

uyğun olaraq ölkənin müxtəlif bölgələrində 2016-cı ildə də müasir istilik sistemlərinin qurulması, mövcud 
istilik sistemlərinin bərpası, modernləşdirilməsi və yenidənqurulması işlərinin icrası davam etdirilmiş, hesabat 
ilində Sumqayıt şəhərində, Saatlı və Masallı rayonlarında istilik təchizatının təmin olunması ilə bağlı xətlərin 
çəkilişi və bərpası, yeni qazanxanaların tikilməsi və modernləşdirilməsi, yaşayış binalarının məhəllədaxili və 
aşağı paylama istilik sistemlərinin əsaslı təmiri istiqamətində bir sıra işlər həyata keçirilmişdir.

Bundan başqa, hesabat ilində ənənəvi enerji mənbəyi kimi karbohidrogen ehtiyatlarının məhdudluğunu və 
ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasını, Azərbaycanın özünün əlverişli təbii şəraiti ilə kifayət qədər 
alternativ və bərpa olunan enerji potensialına malik olmasını nəzərə alaraq istilik enerjisi alternativ və bərpa 
olunan enerji mənbələri hesabına təmin olunan idman obyektlərinin tikintisi davam etdirilmişdir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) yüksək artım tempinə malik yeni iqtisadi sahə kimi 

qeyri-neft sektorunda aparıcı rol oynayır. Ölkədə İKT infrastrukturunun inkişafı və genişləndirilməsi ilə yanaşı, 
informasiya texnologiyalarının istehsalına və tətbiqinə də xüsusi diqqət yetirilir. Respublikanın sosial-iqtisadi 
həyatında mühüm rol oynayan və inkişaf səviyyəsinə görə iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə daha 
qabarıq şəkildə nəzərə çarpan informasiya və rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində zəruri 
tədbirlərin görülməsi əsas məsələlərdən biri kimi 2016-cı ildə də diqqət mərkəzində saxlanılmış, respublikada 
aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində uğurlu inkişaf tendensiyası rabitə və yüksək texnologiyalar sektorunda 
da davam etdirilmişdir.

Dövlət Proqramına uyğun olaraq respublikada bütün yaşayış məntəqələri telefonlaşdırılmış, sabit telefon 
şəbəkəsi tam elektronlaşdırılmışdır. Genişzolaqlı internet infrastrukturu, həmçinin, bütün ölkə üzrə 3-cü, Bakı 
və Abşeron yarımadasında isə 4-cü nəsil texnologiyasının tətbiqi genişləndirilmişdir.

Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının hesabatına əsasən, ölkəmiz reytinq cədvəlində hər 100 nəfərə 
düşən internet istifadəçilərinin sayına görə 63-cü yerdən 36-cı yerə yüksəlmişdir. Hesabata əsasən, ölkədə 
hər 100 nəfərdən 77-si internet istifadəçisidir. Hər 100 nəfərə düşən genişzolaqlı internet istifadəçilərinin 
sayına görə isə Azərbaycan reytinq cədvəlində 53-cü pillədə qərarlaşmış, hazırda ölkədə hər 100 nəfərə 19,76 
sabit genişzolaqlı internet abunəçisi düşür. Azərbaycan bu göstərici üzrə Rusiya, Türkiyə, İran, Qazaxıstan və 
Ermənistanı geridə qoymuşdur.

Bundan başqa, ölkəmiz mobil genişzolaqlı internet abunəçilərinin sayına görə də mövqeyini yaxşılaşdırmışdır. 
Belə ki, Azərbaycan dünya üzrə reytinqdə 60-cı yeri tutmuşdur. Müqayisə üçün qeyd edək ki, əvvəlki reytinqdə 
ölkəmiz hər 100 nəfərə düşən 46,8 abunəçi ilə 68-ci yerdə qərarlaşmışdı.

Hesabat dövründə stasionar rabitə xidmətlərinin genişləndirilməsi istiqamətində əsasən kəndlərdə optik 
rabitə infrastrukturunun inkişafına diqqət yetirilmişdir. Regionlarda sənaye və texnologiyalar parklarının 
yaradılması da bölgələrlə paytaxt arsında texnoloji imkanların bərabərləşməsinə öz töhfəsini verməkdədir. 

 Ölkədə informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılması üzrə siyasətin davam etdirilməsi, yeni inkişaf 
prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, dövlət idarəçiliyində, biznes sektorunda və ümumilikdə cəmiyyətdə hər 
bir vətəndaşın İKT-nin imkanlarından faydalanması üçün əlverişli şəraitin daha da genişləndirilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin 
inkişafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016–2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq 
edilmişdir.

Eyni zamanda, Dövlət Proqramına uyğun olaraq informasiya və rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə 2016-cı ildə regionlarda 14 poçt binası tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuş, 33 EATS istifadəyə 
verilmiş, 12280 nömrə tutumu artırılmışdır.
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Görülən işlərin nəticəsidir ki, Dünya İqtisadi Forumunun “Qlobal informasiya texnologiyaları-2016” 
hesabatında Azərbaycan Respublikası “Şəbəkə hazırlığı indeksi” göstəricisinə görə 139 ölkə arasında 53-cü 
yerə layiq görülmüşdür.

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı infrastrukturun digər sahələrində olduğu kimi, içməli su təchizatı və 

kanalizasiya sahəsində də köklü dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə uğurla həyata 
keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası regionların dinamik inkişafını sürətləndirmiş, bölgələri əhatə edən 
bütün layihələr Azərbaycan vətəndaşlarının həyat şəraitinin yüksəldilməsinə xidmət etmişdir. 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na 
uyğun olaraq, ölkəmizdə su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması işləri 2016-cı ildə davam 
etdirilmişdir. Belə ki, əhalinin su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 
2016-cı ildə ümumilikdə bölgələrdə 824,5 km su xətti, 541,4 km kanalizasiya xətti çəkilmiş, 27 su anbarı 
tikilmiş və ya yenidən qurulmuş, 32 ədəd artezian quyusu qazılmış, ölkə başçısının iştirakı ilə Qusar şəhərinin 
içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemləri, Salyan şəhərinə Şirvan-Muğan magistral su kəmərindən çəkilmiş 
yeni içməli su xətti, Masallı şəhərinin içməli su təchizatı layihəsi, Beyləqan və Tərtər şəhərlərinin içməli su 
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihələri istifadəyə verilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması və yeni əkin sahələrinin dövriyyəyə daxil edilməsi 

məqsədilə 2016-cı ildə də meliorasiya və irriqasiya layihələrinin həyata keçirilməsi regionlarda aqrar sahənin 
davamlı inkişafında xüsusi rol oynamışdır. Dövlət Proqramına uyğun olaraq kənd yerlərində torpaqların suvarma 
və meliorasiya təminatının yaxşılaşdırılmasına, torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsinə 
xüsusi önəm verilmiş, həyata keçirilən böyük infrastruktur layihələrindən biri olan Tovuzçay su anbarının açılışı 
olmuşdur.

Hesabat dövründə “Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması” layihəsinə daxil olan “Şimal 
çaylarında sugötürən qurğuların və nəqledici kanalların tikintisi” layihəsi çərçivəsində Qusarçay və Caqacuqçay 
çayları üzərində sugötürücü qurğuların və 14563 metr nəqledici kanalların tikintisi işləri başa çatdırılaraq 
Samur-Abşeron kanalına əlavə suyun verilməsi təmin edilmişdir.

Layihə çərçivəsində “Şabran, Siyəzən və Xızı rayonları ərazisində mövcud suvarılan torpaqların su 
təminatının yaxşılaşdırılması və yeni suvarılan torpaqların istifadəyə verilməsi” layihəsi üzrə Xızı (635 
hektar yeni suvarılan torpaqlar) və Siyəzən (2968 hektar, ondan 2228 hektar yeni suvarılan torpaqlar) 
rayonlarında 2863 hektar yeni suvarılan torpaqların istifadəyə verilməsi üçün kompleks meliorativ tədbirlərin 
aparılması və 740 hektar mövcud suvarılan torpaqlarda su təminatının yaxşılaşdırılması üçün tikinti işləri 
başa çatdırılmışdır. Bu məqsədlə Xızı rayonunda 3516 metr, Siyəzən rayonunda müasir suvarma texnikası 
və texnologiyasının tətbiqinə imkan verəcək 70362 metr uzunluğunda qapalı suvarma, eləcə də 85093 metr 
kollektor-drenaj şəbəkələri çəkilmişdir. “Şəmkirçay çayı üzərində dəryaçanın tikintisi” kompleksi daxilində 
“Şəmkir təsərrüfatlararası paylayıcı kanalların və suvarma şəbəkələrinin tikintisi” layihəsi çərçivəsində Göygöl 
rayonunun 1873 hektar torpaq sahəsinin (ondan 700 hektar yeni suvarılan torpaqlar) suvarılması məqsədilə 
24,74 km uzunluğunda suvarma şəbəkəsinin tikintisi işləri həyata keçirilmişdir.

Eyni zamanda, əhalisi 380 min nəfərə yaxın olan 37 şəhər və rayonun 134 yaşayış məntəqəsində 
əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının 
yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 150 subartezian quyusunun 
layihələndirilməsi və qazılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 10,0 milyon manat ayrılmış, ölkənin su, 
ərzaq və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayan, dövlət əhəmiyyətli Şəmkir, Yenikənd, 



34

REGİONAL İNKİŞAF: UĞURLU SİYASƏTİN NƏTİCƏLƏRİ

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  İQTİSADİYYAT  NAZİRLİYİ

Mingəçevir, Varvara, Ceyranbatan və digər su anbarlarının istismar vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 
Dövlət Komissiyası yaradılmışdır.

Proqram çərçivəsində hesabat ili ərzində kənd təsərrüfatı torpaqlarında 278730 pm kollektor-drenaj 
şəbəkəsinin, 269304 pm suvarma kanallarının tikintisi, bərpası və yenidən qurulması həyata keçirilmiş, 
əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün 192 subartezian quyusu qazılmış, 22733 hektar 
torpaq sahəsində torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və 64602 hektar ərazidə torpaqların su 
təminatının yaxşılaşdırılması tədbirləri görülmüşdür.

Bundan başqa, respublika ərazisində 86387 hektar əkinə yararlı iri münbit sahələrin suvarma suyu ilə 
təmin edilməsi məqsədilə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması və işlərə başlanılması üçün Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 10 oktyabr 2016-cı il tarixli 537 s nömrəli Sərəncamı ilə Ağdaş, Biləsuvar, 
Füzuli, Goranboy, Hacıqabul, İmişli, Kürdəmir, Neftçala, Saatlı, Salyan, Samux, Şəmkir və Ucar rayon icra 
hakimiyyətlərinə 10 milyon manat vəsait ayrılmışdır.

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
Dövlət Proqramına uyğun olaraq əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri çərçivəsində çaylarda məcranın sel 

gətirmələrindən təmizlənməsinin, sahilbərkitmə, məcra nizamlama işlərinin, mövcud mühafizə bəndlərinin 
möhkəmləndirilməsi və hündürləşdirilməsinin davam etdirilməsi tədbirləri uğurla icra olunmuşdur. Belə ki, 
hesabat dövründə Lənkəran, Şəki və Qəbələ rayonları ərazisindən keçən çaylarda yaranmış sel və daşqın 
sularının qarşısının alınması üçün ümumilikdə 1910 pm uzunluğunda mühafizə bəndinin və eyni zamanda 
Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kəndinin yağış və sel sularından mühafizəsi üçün isə 305 pm seltutan 
bəndin və onun üzərindəki qurğuların tikintisi üzrə işlər həyata keçirilmişdir.

Eyni zamanda, Kür, Araz və onlara qovuşan dağ çaylarının mövcud torpaq mühafizə bəndlərinin 44,6 km 
məsafəsində hündürləndirmə və möhkəmləndirmə işləri, Kür-Araz çaylarının uçmaya məruz qalan sahillərində 
128,6 km məsafədə qayakəsmə işləri, 3267 kubmetr həcmində betonitlərlə və 1435 kubmetr həcmində daş-
betonla sahilbərkirtmə işləri yerinə yetirilmişdir.

Kür çayının təhlükəli döngələrində yumanın qarşısını almaq məqsədilə Sabirabad, Salyan, Neftçala və 
Zərdab rayonları ərazisində 3569 kubmetr həcmində sahilbərkirtmə işləri, eləcə də Sabirabad, Hacıqabul, 
Salyan rayonları və Şirvan şəhəri ərazisində Kür çayının mühafizə bəndlərində 13,2 km hündürləndirmə və 
möhkəmlənirmə işləri yerinə yetirilmişdir. Bundan başqa, Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Hacıqabul, Saatlı, Sabirabad, 
Salyan, Ucar, İsmayıllı, Şamaxı, Ağstafa, Qazax, Tovuz, Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar, Lənkəran, Balakən, 
Qəbələ və Şəki rayonlarında sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlər 
həyata keçirilmişdir.

Eyni zamanda, 2016-cı il ərzində Ağcabədi, Ağstafa, Gədəbəy, Goranboy, Göygöl, Qazax, Tovuz, Ağdam, 
Füzuli və Tərtər rayonlarında ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi üzrə 
müvafiq tədbirlər uğurla həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə, hesabat ili ərzində 79101900 kvadratmetr ərazi 
təmizlənmiş, 38576 ədəd mina və PHS aşkar edilərək zərərsizləşdirilmiş və ərazilərdə təmizləmə işləri 
aparıldıqdan sonra tam təhlükəsiz vəziyyətdə yerli sakinlərə təhvil verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri
Regionlarda mənzil-kommunal təsərrüfatının inkişafı, mənzil fondunun istismarı, saxlanılması səviyyəsinin 

yüksəldilməsi məqsədilə mənzil-kommunal sektorunda islahatların, daşınmaz əmlak bazarının inkişafının 
dəstəklənməsinin, yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan aztəminatlı vətəndaşların, o cümlədən gənc ailələrin yaşayış 
sahəsi ilə təmin edilməsi üçün tədbirlərin, abadlıq-quruculuq və yaşıllaşdırma işlərinin davam etdirilməsi, 
məişət tullantılarının idarəedilməsi sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi, 2016-cı ildə də mənzil 
siyasətinin və abadlıq-quruculuq işlərinin əsas prioritetlərini təşkil etmişdir.

Azərbaycan Respublikasında müasir beynəlxalq standartlara uyğun ünvan reyestrinin yaradılması 
istiqamətində işlər 2016-cı ildə davam etdirilmişdir. Belə ki, respublikanın 52 şəhər və rayonu, o cümlədən 156 
qəsəbə və 1533 kənd yaşayış məntəqəsində 22,5 minə yaxın nəqliyyat infrastrukturu obyektinin başlanğıc 
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və sonu, coğrafi yerləşmə vəziyyəti dəqiqləşdirilmiş, onların mərkəz xətləri rəqəmsallaşdırılmış, bütün xətalar 
aradan qaldırıldıqdan sonra Ünvan Reyestri İnformasiya Sisteminə miqrasiya edilmişdir.

Bundan başqa, daşınmaz əmlaka dair elektron kadastr məlumat bazasının yaradılması işlərinin 
sürətləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının sadə modelli kadastrı tərtib edilmiş 53 rayon mərkəzi, 
şəhər, qəsəbə və kəndi üzrə (Bakı, Sumqayıt, Gəncə şəhərləri və Şəki rayonu istisna olmaqla) daşınmaz 
əmlakların mükəmməl elektron kadastr məlumat bazasının yaradılması və rəqəmsal kadastr xəritələrinin 
tərtibi istiqamətində işlərin icrası davam etdirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının 3,5 milyon hektar ərazisində mövcud olan ortofotomaterialların stereomodellər 
üzərindən rəqəmsallaşdırılması, dövlət mülkiyyətində olan daşınmaz əmlakların parsellərlə bağlantısının 
yaradılması, hüquqları qeydiyyata alınmış xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlak obyektlərinin xəritələrlə 
uzlaşdırılması işləri başa çatdırılmışdır.

Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlarının yaşayış sahələrinə olan ehtiyacını ödəmək, onların mənzil-məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq, 
müasir memarlıq üslubunda ekoloji və enerji səmərəliliyi tələblərinə cavab verən çoxmənzilli binaların 
tikilməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin yaradılması, habelə “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sərəncamında olan mənzilləri 
vətəndaşların güzəştlə əldə etməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi, əhaliyə kommunal sahədə xidmətlərin 
göstərilməsində idarəetmənin optimallaşdırılması və şəffaflığın artırılması məqsədilə “ASAN Kommunal” 
mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı fərmanlar imzalanmışdır.

Bununla yanaşı, ölkə başçısı tərəfindən tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin 
xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə “Tikinti və infrastruktur obyektləri 
ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu imzalanmış, “Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin 
investorlar tərəfindən “Tik-idarə et-təhvil ver” modeli çərçivəsində həyata keçirilməsinin şərtləri, tikinti 
və infrastruktur obyektlərinin növlərinə uyğun olaraq investorlar qarşısında qoyulan tələblər, bağlanılan 
müqavilələrin xüsusiyyətləri və şərtləri, investisiya qoyuluşu nəticəsində əldə olunacaq mal və xidmətlərin 
dəyərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydası” təsdiq edilmişdir.

Eyni zamanda, ölkə başçısı tərəfindən Sumqayıt, Şirvan, Mingəçevir şəhərlərində, Ağsu, Masallı, Biləsuvar, 
Xaçmaz, İsmayıllı, Qusar, Sabirabad, Qazax, Beyləqan, Zərdab, Tərtər rayonlarında, Füzuli rayonunun Horadiz 
şəhərində çoxmənzilli binaların dam örtüklərinin dəyişdirilməsi, lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi və şəhər avtomobil yollarının əsaslı təmiri, Gəncə şəhəri ərazisinə yağan leysan yağışlar 
nəticəsində əhaliyə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması, Ağdam və Tərtər rayonlarını intensiv atəşə tutulması 
nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə müvafiq 
sərəncamlar imzalanmışdır.

Bundan başqa, Dünya Bankı və Azərbaycan Respublikasının Hökuməti tərəfindən birgə həyata 
keçirilən “Bərk Məişət Tullantılarının Vahid İdarəçiliyi Layihəsi”nin 2014-2016-cı illəri əhatə edən ikinci 
mərhələsində Bərk Məişət Tullantılarının İdarəçiliyinə dair Milli Strategiya, Texniki-İqtisadi Əsaslandırma və 
Regional İnvestisiya Planlarının hazırlanmasına başlanılmışdır. Bu məqsədlə beynəlxalq məsləhətçi şirkətlər 
konsorsiumu cəlb edilmiş və onlar tərəfindən ölkəmizdə bərk məişət tullantılarının idarə edilməsinin cari 
vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədilə 11 pilot sahədə tullantıların tərkibinin və həcminin müəyyənləşdirilməsinə 
dair tədqiqatlar, ölkənin yol şəbəkəsinə, relyef, geoloji, hidrogeloji və topoqrafik xüsusiyyətlərinə, çay və göl 
şəbəkəsinə dair araşdırmalar aparılmışdır.

Sosial müdafiə tədbirləri
Ölkə vətəndaşlarının rifah halının yaxşılaşdırılması və aztəminatlı əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 

istiqamətində nəzərdə tutulmuş tədbirlər Dövlət Proqramına uyğun olaraq 2016-cı ildə də ardıcıllıqla davam 
etdirilmişdir. Hesabat ili ərzində aztəminatlı ailələrin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə şərait yaradılması, əlil 
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və şəhid ailələri üçün mənzil tikintisi, müxtəlif reabilitasiya vasitələri ilə təminatı, bu sahədə xidmət şəbəkəsinin 
bütün bölgələr üzrə genişləndirilməsi, yeni sosial obyektlərin yaradılması istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata 
keçirilmişdir.

Hesabat ili ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən əhalinin, 
xüsusən də onun aztəminatlı təbəqəsinin alıcılıq qabiliyyətinin artırılması, milli valyutanın devalvasiyasının 
və qiymət artımının təsirlərinin azaldılması məqsədilə doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas 
təhsili müəssisələrinin tələbələri və şagirdləri üçün müəyyən edilmiş təqaüdlərin, uşağa qulluğa görə qismən 
ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən müavinətin, məcburi köçkünlərə yemək xərci üçün verilən 
aylıq müavinətin, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, meliorasiya və su təsərrüfatı, ətraf mühitin mühafizəsi, 
hidrometeorologiya və balıqartırma sahələrində, sosial təminat, mədəniyyət, gənclər və idman, səhiyyə, təhsil 
müəssisələrində çalışan işçilərin, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən elm və elmi-tədqiqat müəssisə, idarə 
və təşkilatlarında çalışan işçilərin əmək haqlarının və sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması barədə 
sərəncamlar imzalanmışdır.

Vətəndaşların sosial təminat sahəsində sürətli, rahat və şəffaf xidmətlərə geniş çıxışının təmin edilməsi, 
ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə dövlət orqanlarının fəaliyyətinin innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə qabaqcıl 
dünya təcrübəsinə uyğun təşkil edilməsi və bu əsasda aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
məqsədilə Vahid Elektron Müraciət və Təyinat Alt Sistemi qurulmuş, 2016-cı ilin fevral ayının 15-də istifadəyə 
verilmişdir.

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Tibbi-Sosial 
Ekspertiza və Reabilitasiya Alt Sistemi yaradılmış, əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün vətəndaşlara elektron 
formada müraciət etmək imkanı verilmişdir.

Həmçinin, ölkə başçısı tərəfindən ünvanlı dövlət sosial yardımının maliyyələşdirilməsi və əhalinin 
özünüməşğulluğuna kömək göstərilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinə 26,0 milyon manat vəsaitin ayrılması ilə bağlı sərəncamlar imzalanmışdır.

2016-cı ildə müharibə əlillərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə də xüsusi önəm verilmiş, əlil və şəhid 
ailələri üçün Ağdaşda 3, Biləsuvarda 3, Sabirabadda 10, İmişlidə 6, Şirvanda 7, Beyləqanda 5, Ağcabədidə 4, 
Göyçayda 2, Şamaxıda 1, Qazaxda 12, Ağstafada 4, Tovuzda 6, Gədəbəydə 2, Samuxda 4, Siyəzəndə 3, Qusarda 
2, Şabranda 5, Xaçmazda 6, Cəlilabadda 8, Astarada 5, Balakəndə 3, Qaxda 4, Oğuzda 5, Şəkidə 5, Zaqatalada 
13, Füzulidə 3, Tərtərdə 4, Zərdabda 1, Lerikdə 5, Ucarda 6, Goranboyda 1, Lənkəranda 9, Neftçalada 10, 
Naftalanda 1 fərdi yaşayış evinin, Beyləqan rayonunda 54 mənzilli yaşayış binasının tikintisi başa çatdırılmış, 
bundan əlavə 64 ədəd hazır mənzil satın alınmışdır. Habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhid ailələri və 
sağlamlıq imkanları məhdud Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına 11 ədəd mənzil verilmişdir.

Eyni zamanda, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində doğma torpaqlarından didərgin düşən 
vətəndaşlarımızın həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və bu sahədə müvafiq tədbirlərin görülməsi də 2016-
cı ildə diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Hesabat ili ərzində məcburi köçkünlər üçün Füzuli rayonunda 400 
məcburi köçkün ailəsi üçün yeni qəsəbə salınmış, 2016-cı il aprelin əvvəlində erməni silahlı qüvvələrinin 
Ağdam və Tərtər rayonlarında mülki əhali yaşayan məntəqələri atəşə tutması nəticəsində məcburi köçkünlərin 
zərər çəkmiş 260 evinin bərpası və şəxsi əmlaklarına dəyən ziyanın ödənilməsinə görə dövlət büdcəsinin 
ehtiyat fondundan maliyyə vəsaiti ayrılmış və görülən tədbirlər nəticəsində Ağdam rayonunda 5-i üçotaqlı, 
3-ü dördotaqlı olmaqla 8 ev yenidən tikilmiş, 15 ev tamamilə bərpa olunmuş, 27 ev əsaslı təmir edilmiş, 693 
evdə cari təmir işləri görülmüş, bir məktəb və iki uşaq bağçasında əsaslı təmir işləri həyata keçirilmiş, Tərtər 
rayonunda isə ciddi dağıntıya məruz qalmış 4 ev yenidən tikilmiş, 8 ev bərpa olunmuş, həmçinin 19 evdə 
əsaslı, 231 evdə isə cari təmir işləri aparılmış, Tərtər şəhər 6 saylı tam orta və 120 şagird yerlik Qazyan kənd 
ümumi orta məktəblərində əsaslı təmir işləri görülmüşdür. 

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ehtiyat fondundan Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinə 3,0 milyon manat, o cümlədən 36,7 min nəfər əhalisi 
olan 15 yaşayış məntəqəsində 30 ədəd subartezian quyusunun qazılması üçün 2,0 milyon manat, 8 yaşayış 
məntəqəsində yerləşən, qəzalı vəziyyətdə olan müxtəlif sosial təyinatlı 9 binada müvəqqəti məskunlaşmış 20 
məcburi köçkün ailəsinə fərdi yaşayış evlərinin tikintisi üçün 1,0 milyon manat ayrılmışdır.
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Bundan başqa, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılmasının, vətəndaşlara göstərilən 
xidmətlərin daha keyfiyyətli, rahat, müasir innovasiyaları tətbiq etməklə həyata keçirilməsinin zəruriliyini 
nəzərə alaraq, dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi və elektron xidmətlərə 
keçidin sürətləndirilməsi məqsədilə regionlarda Asan xidmət mərkəzlərinin yaradılması istiqamətində işlər 
davam etdirilmiş, Masallı, Lənkəran, Cəlilabad, Lerik, Astara, Yardımlı rayonlarının 800 mindən çox sakininə 
xidmət edən “Masallı ASAN xidmət” mərkəzinin, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı və 
Qobustan rayonlarının 900 mindən çox sakininə xidmət edən “Qəbələ ASAN xidmət” mərkəzinin açılışı olmuş, 
həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi işçilərinin, Asan xidmət 
mərkəzlərində fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanları işçilərinin və könüllülərin həvəsləndirilməsi, habelə 
mərkəzlərin fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə 5 milyon manat vəsaitin 
ayrılması barədə Sərəncam imzalanmışdır.

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidən qurulması
Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar 2016-cı ildə regionlarda sosial infrastruktur obyektlərinin, xüsusən 

də təhsil müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri və onların maddi-texniki bazasının müasir tələblərə uyğun 
qurulması işləri davam etdirilmişdir. Hesabat dövründə ölkə başçısının iştirakı ilə Gəncədə Azərbaycan Dövlət 
Aqrar Universitetinin tələbə yataqxanasının, 240 yerlik körpələr evi-uşaq bağçasının, Mir Cəlal Paşayev adına 
39 nömrəli tam orta məktəbin, Tovuzda 7 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının, Qusar rayonunun Hil kəndində 
tam orta məktəbin, Beyləqanda şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbin, Qəbələdə, Beyləqanda, Tərtərdə Heydər 
Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan uşaq bağçalarının açılış mərasimləri keçirilmiş, Salyan şəhərində 
1200 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisinə, Ağstafa şəhərində 1320 şagird yerlik 3 saylı 
tam orta ümumtəhsil məktəbi binasının əsaslı təmirinə dair sərəncamlar imzalanmışdır.

Ölkənin gələcəyi olan uşaqların təlim-tərbiyəsinin yüksək səviyyədə təşkili, onların sağlamlığının 
qorunması dövlətimizin daim diqqət mərkəzindədir. Heydər Əliyev Fondu da bu istiqamətdə mühüm layihələr 
həyata keçirir. “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişafı Proqramı” bir daha sübut edir ki, uşaqların təlim-
tərbiyəsi Fondun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir.

Bundan başqa, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi şəraitində peşə təhsili sisteminin yenidən qurulması, bu 
sahədə çevik idarəetmənin təmin edilməsi, işəgötürənlərin tələblərinə cavab verən peşəkarların hazırlanması 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi yaradılmışdır. Agentlik qarşısında 
peşə təhsilinin infrastrukturunun və maddi-texniki bazasının müasirləşdirilməsi, təhsilin məzmununun 
yenilənməsi və nüfuzunun artırılması kimi mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. Həmçinin, Qəbələ rayonunda 
beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə kənd təsərrüfatı ixtisasları üzrə Regional Peşə Tədris Mərkəzinin yaradılması 
üzrə işlər həyata keçirilir, yeni tədris korpusu və emalatxanaların tikintisi uğurla davam etdirilir.

2016-cı ildə ilk dəfə olaraq Bakı və Gəncə şəhərlərində yerləşən peşə təhsili müəssisələrinə şagirdlərin 
qəbulu prosesində şəffaflığı və vətəndaşların rahatlığını təmin etmək məqsədilə Təhsil Nazirliyi və “ASAN 
xidmət” arasında əməkdaşlıq çərçivəsində “ASAN peşə” layihəsi reallaşdırılmış, dövlət hesabına təhsil almaq 
istəyənlərin sənəd qəbulu Asan xidmət mərkəzlərində aparılmışdır.

Həmçinin, regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramına uyğun olaraq, yeni istehsalat və xidmət 
sahələrinin ixtisaslı kadrlara ehtiyacını təmin etmək məqsədilə ölkə başçısının müvafiq Sərəncamı ilə Qazaxda 
Bakı Dövlət Universitetinin, Zaqatalada isə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin filialları təsis olunmuş, 
həmçinin mühəndis texnologiyalarının tədrisinin təkmilləşdirilməsini və bu sahədə yüksək ixtisaslı kadrların 
hazırlanmasını təmin etmək məqsədilə Bakı Mühəndislik Universitetinin yaradılması ilə bağlı Sərəncam 
imzalanmışdır.



38

REGİONAL İNKİŞAF: UĞURLU SİYASƏTİN NƏTİCƏLƏRİ

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  İQTİSADİYYAT  NAZİRLİYİ

Eyni zamanda, 2016-cı il ərzində Dövlət Proqramı çərçivəsində regionlarda 59 məktəb, 53 uşaq bağçası 
tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. Regional inkişaf prosesi çərçivəsində yeni məktəblərin tikintisi və 
onların informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi, təhsil sahəsində həllini gözləyən problemlərin aradan 
qaldırılması nəticəsində ölkə üzrə şagirdlərin mütləq əksəriyyətinin təlim şəraiti yaxşılaşdırılmışdır.

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidən qurulması
İqtisadiyyatın dinamik inkişafı səhiyyə sahəsinə də öz təsirini göstərməklə regionlarda əhaliyə göstərilən 

tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəlməsinə gətirib çıxarmışdır. Əhalinin sağlamlığının qorunması, gələcək 
nəslin sağlam böyüməsi dövlətimizin başçısının daim diqqət mərkəzindədir və bu məsələ 2016-cı ildə də 
dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olmuşdur. Hesabat ilində də respublikanın bütün bölgələrində 
əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində işlər məqsədyönlü şəkildə davam etdirilmiş, 2016-cı ildə 
Dövlət Proqramı çərçivəsində regionlarda 26 səhiyyə müəssisəsi (yeni müalicə və diaqnostika mərkəzləri, 
xəstəxanalar, ambulatoriya-poliklinika müəssisələri) tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş, əhalinin keyfiyyətli 
səhiyyə xidmətlərindən istifadəsinin təmin edilməsi üçün bütün tibb müəssisələri müasir və elmin ən son 
yeniliklərinə əsaslanan avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Regionlarda istifadəyə verilmiş yeni xəstəxanalar, 
səhiyyə infrastrukturunun yaradılması və mövcud tibb ocaqlarının yenidən qurulması bir daha sübut edir ki, 
vətəndaşların sağlamlığının təmin edilməsi Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzindədir. Hesabat dövründə 
Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanası, Zərdab Rayon Mərkəzi Xəstəxanası və s. səhiyyə müəssisələri müasir 
standartlara uyğun şəkildə tikilmiş, əsaslı təmir olunmuş, Xırdalan, Sabirabad, Naftalan, Şəmkir, Masallı, Qazax, 
Qobustan, Neftçala, Quba rayon mərkəzi xəstəxanalarının tikintisi və ya əsaslı təmiri davam etdirilmişdir. Eyni 
zamanda hesabat ilində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən Goranboy Rayon 
Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisinin tamamlanmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalanmışdır.

Ölkədə səhiyyə xidmətlərini müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq, bu sahənin mövcud maliyyələşmə 
mexanizmlərini yeni iqtisadi əsaslarla təkmilləşdirməklə əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətini daha 
da yüksəltmək və icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqini təmin etmək məqsədilə ölkə başçısı tərəfindən 
“Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində icbari tibbi sığortanın tətbiqinin təmin 
edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Fərman imzalanmışdır. Fərmana əsasən Mingəçevir şəhərinin 
və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə dair pilot layihə və pilot layihənin 
həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı, Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində icbari 
tibbi sığortanın baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləri, Mingəçevir şəhərinin və Yevlax 
rayonunun inzibati ərazilərində icbari tibbi sığortanın baza zərfi ilə əhatə olunmayan tibbi xidmətlərin siyahısı 
və tarifləri, Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyinə verilmiş dövlət səhiyyə sisteminə daxil 
olan qurumlar tərəfindən həyata keçirilməsi mümkün olmayan icbari tibbi sığortanın baza zərfinə daxil olan 
tibbi xidmətlərin siyahısı təsdiq edilmişdir.

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidən qurulması
Regionlarda mədəni irsin qorunması, daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası və mühafizəsi, 

tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı, mədəniyyət obyektlərinin əsaslı 
təmiri və tikintisi üzrə müvafiq tədbirlər 2016-cı ildə də davam etdirilmişdir. Eyni zamanda, şəhər və rayonlarda 
aparılan quruculuq işləri çərçivəsində park və xiyabanların salınması, mövcud olanların isə yenidən qurulması 
bölgələrin daha da gözəlləşməsi, regionların simasına yeni elementlərin əlavə olunması ilə müşayiət edilmişdir. 
Müasir tələblər səviyyəsində qurulan park və xiyabanlar, mədəniyyət müəssisələri regionlarda yaşayan əhalinin 
asudə vaxtlarının keçirilməsi üçün mühüm rol oynamış, istismara verilmiş bütün obyektlərdə milli memarlıq 
üslubu ilə müasirlik tam uzlaşdırılaraq, maraqlı elementlər və formalardan istifadə edilmişdir.
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Hesabat ilində mədəniyyət obyektlərinin təmiri-tikintisi istiqamətində işlər davam etdirilmiş, 73 mədəniyyət 
obyekti tikilmiş və ya əsaslı təmir edilmişdir. Xaçmazda nikah evinin binası, Heydər Əliyev Mərkəzi, Salyanda, 
Masallıda və Qazaxda Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, Masallıda və Sumqayıtda uşaq-incəsənət məktəbləri, 
Masallıda Bayraq Meydanı, Azərbaycan Dövlət Rəmzləri Muzeyi, “Qəbələ” Park-Bulvar Kompleksi, Mingəçevir 
Şəhər Tarix Muzeyi, Sumqayıtda Heydər Əliyev Mərkəzi, Dənizkənarı Bulvar, Ağstafa şəhərində Musiqi Mərkəzi, 
Beyləqanda Bayraq Muzeyi, Füzulidə Dövlət Rəsm Qalereyası, Ağdamda Bayraq Muzeyi, Heydər Əliyev 
Mərkəzi istifadəyə verilmiş, ölkə başçısı tərəfindən Şəki şəhərinin tarixi hissəsinin qorunmasına, Gəncə Dövlət 
Filarmoniyasının tikintisinə dair sərəncamlar imzalanmış, Ağdam Muğam Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur.

Eyni zamanda, Azərbaycançılıq məfkurəsinə uyğun olaraq tolerantlığın və mədəni, dini, linqvistik 
müxtəlifliyin qorunmasını təmin etmək, habelə Azərbaycanı dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanıtmaq 
və mövcud multikultural modelləri tədqiq və təşviq etmək məqsədilə ölkə başçısının müvafiq Sərəncamı ilə 
2016-cı il Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan olunmuş, bununla bağlı Tədbirlər Planı təsdiq 
edilərək icra olunmuşdur. 

Həmçinin, Azərbaycanın multikultural ənənələrə malik çoxəsrlik tolerantlıq məkanı kimi təbliğində böyük 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Cənubi Qafqaz regionunda alman məskənlərinin salınmasının 200-cü ildönümünün 
layiqincə qarşılanmasını təmin etmək məqsədilə ölkə başçısı tərəfindən “Cənubi Qafqaz regionunda alman 
məskənlərinin salınmasının 200 illiyi haqqında” Sərəncam imzalanmışdır.

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidən qurulması
Azərbaycanda olimpiya hərəkatında yeni mərhələnin başlanması ilə ölkəmiz dünyanın idman ailəsinə 

daxil olmuşdur. Bu sahənin sürətli inkişafının təmin edildiyi Azərbaycan artıq beynəlxalq əhəmiyyətli idman 
yarışlarının keçirilməsi üçün əlverişli məkana çevrilmişdir. Son illərin əsas xarakterik xüsusiyyəti ölkədə geniş 
maddi-texniki bazaya malik idman infrastrukturunun yaradılması, idmançıların sosial problemlərinin həllinə 
dair daha təsirli tədbirlərin görülməsidir. İlk növbədə, regionlar da daxil olmaqla bütün ölkə üzrə beynəlxalq 
standartlara malik yeni, müasir idman obyektlərinin tikintisi, idmanın kütləviliyinin təmin olunmasına və 
idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr qazanmasına təkan vermişdir.

İdman sahəsində həyata keçirilən dövlət siyasəti, olimpiya ideyalarının təbliği, olimpiya idman komplekslərinin 
tikilməsi ilə ölkədə yeni idmançı nəslinin yetişməsi, idmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi 
və digər tədbirlər nəticəsində ölkəmiz mötəbər beynəlxalq idman yarışlarının keçirildiyi məkana çevrilmişdir. 
2016-cı ildə 500 milyon auditoriyası olan “Formula-1” yarışı və ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ən yaxşı təşkil 
edilən Ümumdünya Şahmat Olimpiadası keçirilmişdir. Həmçinin, komandamız Rio Yay Olimpiya Oyunlarında 
18 medal qazanmış, medalların sayına görə dünya miqyasında 14-cü, Avropada 7-ci, postsovet məkanında 
Rusiyadan sonra 2-ci, müsəlman aləmində isə 1-ci yerdə olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasında gənc nəslin hərtərəfli inkişafının təmin edilməsi dövlət siyasətinin mühüm 
tərkib hissələrindən olmuşdur. Təqdirəlayiq haldır ki, gənclərimiz xaricdəki həmyaşıdları ilə geniş əlaqələr 
quraraq beynəlxalq platformalarda da geniş təmsil olunur, ölkəmizin tanıdılması və milli maraqlarımızın 
qorunması işinə dəyərli töhfə verirlər. 

2013-cü il noyabrın 21-də qitədəki gənclər təşkilatlarının ən böyük platforması olan Avropa Gənclər 
Forumunun Baş Assambleyasında nüfuzlu beynəlxalq münsiflər heyətinin qərarı ilə Gəncə şəhəri “2016-cı il 
Avropa gənclər paytaxtı” elan edilmişdir.

4 may 2016-cı il tarixində Gəncə şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzində “Gəncə 2016-cı il Avropa Gənclər 
Paytaxtı” layihəsinin rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə dövlət qurumlarının, Azərbaycanda akkreditə 
olunmuş diplomatik korpusun, Avropa Gənclər Forumunun nümayəndələri, Avropa Gənclər Paytaxtları 
Şəbəkəsinin üzvləri, həmçinin bir sıra beynəlxalq təşkilatların və ölkələrin (İrlandiya, İtaliya, Portuqaliya, 
Macarıstan, Polşa, Rumıniya, Sloveniya, Yunanıstan, Bolqarıstan və s.) gənclər təşkilatlarının təmsilçiləri və 
digər qonaqlar iştirak etmişlər. 
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Bundan başqa, “Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016” layihəsi çərçivəsində “Gənclərin Sağlamlıq Festivalı”, 
“Tarixinin canlı səhifələri”, Avropa Kommisyasının “Avropa Şəhərciyi”, 30-dan çox ölkədən gəlmiş 200 nəfər 
xarici və 250 nəfər yerli gəncin qatıldığı “Wonderland” düşərgəsi, Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 İctimai 
Birliyinin “Avropa Gənclər Festivalı”, “Türk Şurasının Gənclər Festivalı”, “Yaşıl iqtisadiyyatın inkişafında gənclərin 
rolu və prespektivləri” beynəlxalq elmi-praktiki konfrans və s. yerli və beynəlxalq tədbirlər keçirilmişdir.

Hesabat ilində intellektual və yaradıcı gənclərin inkişafı üçün şəraitin yaradılması, regionda yaşayan 
gənclərin fəallığının artırılması məsələlərinə xüsusi diqqət ayrılmış, bölgələrdə 16 idman və gənclər obyekti, 
o cümlədən Sumqayıtda Şahmat Məktəbi, Tovuz rayonunun Qovlar şəhərindəki Gənclər Evi, Tərtər rayonunda 
Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbi istifadəyə verilmişdir. Bu da öz növbəsində idmanın inkişafı ilə yanaşı, 
regionlarda yaşayan gənclərin intellektual və yaradıcı potensialının üzə çıxarılmasına, gənclərin fəallığının 
artırılmasına səbəb olur.

Turizm sahəsinin inkişafı
Son illərdə ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu siyasət nəticəsində turizmin inkişafı istiqamətində mühüm 

layihələrin icrası, otel biznesi Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun aparıcı sahəsi kimi turizmi ölkə iqtisadiyyatının 
prioritet sahəsinə çevirmişdir. Yalnız ölkə paytaxtında deyil, regionlarda da otel biznesinin dünya standartları 
səviyyəsində qurulması, qonaqların və turistlərin qəbulu üçün silsilə tədbirlərin reallaşdırılması bu sahənin 
inkişafına mühüm təkan vermişdir. Ölkəmizdə turizm komplekslərinin sayının çoxalması Azərbaycanın iqtisadi 
potensialını nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də respublikamıza gələn turistlərin sayının artmasına zəmin 
yaratmaqdadır.

Turizm sahəsinə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi, xidmətlərin keyfiyyətinin daha da 
yaxşılaşdırılması, müasir standartlara cavab verən infrastrukturun yaradılması və eyni zamanda beynəlxalq 
səviyyəli idman və mədəni tədbirlərin keçirilməsi ölkəmizin beynəlxalq arenada tanınmasına, turizmin 
inkişafına səbəb olmuşdur.

Turizmin davamlı inkişafı çərçivəsində müasir standartlara uyğun turizm xidməti infrastrukturunun 
yaradılması, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər 2016-cı ildə də davam 
etdirilmiş, Dövlət Proqramı çərçivəsində respublikanın müxtəlif regionlarında bir sıra yeni turizm obyektlərinin, 
o cümlədən ölkə başçısının iştirakı ilə Qəbələdə “Qafqaz Tufandağ Mountain Resort” otelinin açılışı olmuşdur.

Həmçinin, “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca 
istiqamətləri”ndən irəli gələn vəzifələrin icrası, Azərbaycanda yüksək iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə cavab 
verən müasir turizm sənayesinin formalaşdırılması və onun ölkə iqtisadiyyatındakı xüsusi çəkisinin daha da 
artırılması, bu sahədə koordinasiya olunmuş siyasətin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Turizm Şurası yaradılmış, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 sentyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə 
turizmin inkişaf etdirilməsi və bu sahədə müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə 
imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 800,0 min 
manat, o cümlədən Turizm Reyestrinin yaradılmasına 400,0 min manat, Bakı şəhərində ticarət festivalının 
(“shopping festival”) keçirilməsinə 400,0 min manat vəsait ayrılmışdır.

Bundan başqa, bölgələrdə turizm informasiya təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən Qəbələ Turizm İnformasiya Mərkəzinin, İsmayıllı Turizm İnformasiya 
Mərkəzinin və Bərdə Turizm İnformasiya Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı 27 dekabr 2016-cı il tarixli 527 
nömrəli Qərar qəbul edilmişdir.
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“Regional inkişaf proqramımız bizə imkan verir 
ki, ölkəmiz həm iqtisadi, həm coğrafi baxımdan 
çoxşaxəli şəkildə inkişaf etsin”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin regionlara səfərləri  
Dövlət Proqramının icrasına təkan verir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin əvvəlki illərdə olduğu kimi 2016-cı ildə də 
bölgələrə müntəzəm səfərləri, rayonlarda əhali ilə keçirilən görüşləri, bir sıra obyektlərin açılış və təməlqoyma 
mərasimlərində iştirakı, eləcə də yerlərdəki vəziyyətlə hərtərəfli tanış olması, regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
ilə bağlı müəyyən edilmiş prioritetlər üzrə konkret tapşırıqlar və göstərişlər verməsi regional inkişaf üzrə III 
Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının sürətlənməsinə stimul vermiş, insanlar arasında 
böyük ruh yüksəkliyi yaratmışdır.

Dövlət başçısı regionların inkişafını 2016-cı il ərzində də diqqət mərkəzində saxlamış Tovuz, Qazax, Ağstafa, 
Ağsu, İsmayıllı, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Biləsuvar, Salyan, Sabirabad, Kürdəmir, Beyləqan, Zərdab, Qəbələ, Masallı, 
Xaçmaz, Qusar rayonlarında, Gəncə, Mingəçevir və Sumqayıt şəhərlərində bir sıra infrastruktur obyektlərinin 
açılış və təməlqoyma mərasimlərində iştirak etmiş, istehsal təyinatlı müəssisələrin fəaliyyəti ilə maraqlanmış, 
yerlərdə ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşlər keçirmiş, onların problem və qayğıları ilə yaxından tanış 
olmuşdur.

Dövlət başçısının bölgələrə etdiyi səfərlər çərçivəsində 100-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektlərlə tanışlığı, 
o cümlədən yeni müəssisələrin açılış və təməlqoyma mərasimlərində iştirakı, müxtəlif bölgələrdə yerli 
ictimaiyyətlə keçirdiyi mütəmadi görüşlər respublikamızın sosial-iqtisadi sahələrinin inkişafına böyük təkan 
vermişdir.
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“Qeyri-neft sektoru bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının 
əsas hissəsini təşkil edir. Biz buna nail olmuşuq və 
gələcəkdə əlbəttə, çalışmalıyıq ki, qeyri-neft sektoru 
bizim ixrac strukturumuzda da daha böyük çəkiyə 
malik olsun”.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

2016-cı ildə də regionların tarazlı inkişafı siyasətinə uyğun olaraq mövcud potensialdan səmərəli istifadə 
məqsədilə müəssisələrin fəaliyyətinin bərpasına, yeni müəssisələrin yaradılmasına, eləcə də kənd təsərrüfatı 
infrastrukturunun formalaşması və mövcud emal müəssisələrinin istehsal imkanlarının artırılmasına xüsusi 
diqqət yetirilmişdir. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, sahibkarlığın inkişafı, investisiya mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılması nəticəsində ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafı təmin edilmiş, müasir dünya 
standartlarına cavab verən və ixrac qabiliyyətli yeni istehsal və emal müəssisələrinin yaradılması daha da 
sürətlənmişdir. Bölgələrə mütəmadi səfərləri çərçivəsində ölkə başçısı iri istehsal və xidmət müəssisələrinin 
fəaliyyəti ilə tanış olmaqla yanaşı, özəl sektorun, xüsusilə sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına 
xidmət edən bir sıra yeni infrastruktur obyektlərinin açılış və təməlqoyma mərasimlərində də iştirak etmişdir. 

2016-cı il fevral ayının 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev “Gəncə Avtomobil 
Zavodu” İstehsalat Birliyinin istehsal sahələri ilə tanış olmuşdur. İnkişaf tempini sürətlə artıran zavod ötən 
illərdə istehsal sahələrini genişləndirməkdə davam edib. Fəaliyyətinə OKA, UAZ, ÇAN-QAN avtomobillərinin 
yığımı ilə başlayan müəssisə hazırda 35 çeşiddə texnika istehsal edir. 2007-ci ilin mart ayından burada 
“Belarus” markalı traktorların yığımına başlanılıb.

 Burada istehsal edilən bütün texnika – traktor və avtomobillər tam şəkildə sınaqdan keçirilir. 2015-ci 
ildə zavod fəaliyyəti dövründə ən yüksək göstəricisinə nail olub. Qonşu Gürcüstana 358 min manat dəyərində 
texnika ixrac olunub. Zavodda “KamAZ” və “URAL” markalı avtomobillərin də yığımına başlanılıb. Hazırda 
müəssisədə 600-dən artıq işçi çalışır. 
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2016-cı il avqust ayının 10-da ölkə başçısı İsmayıllıda velosiped istehsalı zavodunun açılışında iştirak 
etmişdir. 

Müəssisə Bolqarıstan, Danimarka, Niderland, Çin və Türkiyə istehsalı olan avadanlıqlarla təchiz edilib. 
Zavodun istehsal gücü ildə 20-30 min velosipeddir. Burada 5 növdə velosipedin istehsalı nəzərdə tutulur. 
Müəssisədə ilkin mərhələdə 60 işçi çalışacaq. Gələcəkdə zavodun fəaliyyətinin genişləndirilməsi ilə işçilərin 
sayının artırılacağı nəzərdə tutulur. Zəruri infrastrukturu ilə Qafqazda yeganə olan bu zavodun məhsulları 
yüksək keyfiyyəti ilə seçiləcək. Müəssisənin ərazisində müasir velotrek meydançası da yaradılıb. Üç hektar 
sahəsi olan velotrekdə idman yarışlarının keçirilməsi üçün hər cür şərait vardır.

2016-cı il sentyabr ayının 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Salyan 
rayonunun Kürsəngi kəndindəki pambıq sahələri ilə tanış olmuşdur. Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə 
pambıqçılığın zəngin ənənələrinin bərpa edilməsi və bu sahənin əvvəlki şöhrətinin qaytarılması üçün müvafiq 
tapşırıqlar verib. Salyan rayonunda da aqrar bölmənin ənənəvi sahələrindən biri olan pambıqçılığın inkişaf 
etdirilməsi məqsədilə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. 2016-cı ildə rayonun 16 kəndində 2168 hektar sahədə 
pambıq əkini aparılıb. 2017-ci ildə isə Salyanda 7 min hektarda pambıq əkilməsi planlaşdırılır.
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2016-cı il sentyabr ayının 8-də Prezident İlham Əliyev Xaçmaz rayonunda “Yalama” Südlük-Maldarlıq 
üzrə Damazlıq Dövlət Kənd Təsərrüfatı İstehsalı Müəssisəsinin bazasında yaradılmış Yalama Aqroparkının 
açılışında iştirak etmişdir.

523 hektar ərazidə salınan aqroparkın yaradılmasına birinci mərhələdə 20 milyon manat investisiya 
qoyulub. Layihənin ilkin mərhələsinə uyğun olaraq, 1000 başı sağmal olmaqla 3000 başlıq cins iribuynuzlu 
heyvandarlıq kompleksi, müasir suvarma sistemi ilə 385 hektar sahədə iri taxılçılıq təsərrüfatı, istehsal gücü 
saatda 5 ton olan yem zavodu yaradılıb. Zavodun davamlı və fasiləsiz xammala olan tələbatının ödənilməsi 

məqsədilə tutumu 4,5 min ton olan anbar və saatda 
30 ton taxıl qurudan qurğu quraşdırılıb.

Təsərrüfata “Aqrolizinq” ASC vasitəsilə 
“Simmental” cinsindən olan 1103 baş cins heyvan 
gətirilib. Təsərrüfatda yüksək yağlılıqlı və keyfiyyətli 
süd istehsal olunur. Heyvandarlıq kompleksinin 
yem bazasının formalaşdırılması üçün növbəli əkin 
sistemi tətbiq olunmaqla 128,5 hektar yonca, 228,5 
hektar arpa, 100 hektar dənlik qarğıdalı əkilmiş və 
yüksək məhsuldarlıq əldə edilmişdir. 

Aqroparkda 150 nəfər çalışır və layihələrin icrası 
nəticəsində 300-dən artıq yeni iş yerinin  yaradılması 
nəzərdə tutulmuşdur.
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2016-cı il sentyabr ayının 17-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
Sabirabad rayonunda Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
Fatma Hüseynovanın pambıq tarlası ilə tanış 
olmuş və daha sonra dövlət başçısının sədrliyi 
ilə pambıqçılığın inkişafına dair respublika 
müşavirəsi keçirilmişdir.

2016-cı il sentyabr ayının 21-də ölkə başçısı Mingəçevir Sənaye 
Parkının təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir. 

Sənaye Parkının nəzdində 9 müəssisə inşa ediləcək. Pambıq ipliyi 
istehsalı müəssisəsində ilkin mərhələdə ildə 10 min ton, növbəti mərhələdə 
isə 20 min ton iplik istehsalı nəzərdə tutulub. Azərbaycanda böyük tələbat 
olan akril ipliyi istehsalı müəssisəsində ilkin mərhələdə il ərzində 3 min ton 
məhsul hazırlanacaq. Bu, idxaldan asılılığı qismən aradan qaldıracaq. Yun 
ipliyi istehsalı müəssisəsində ildə 3 min ton məhsul istehsal ediləcək.

Corab istehsalı müəssisəsinin tikintisi ilə ilkin mərhələdə Azərbaycanın 
corab məhsullarına tələbatının 50 faiz ödənilməsi, illik 35 milyon, növbəti 
mərhələdə isə 70 milyon cüt corabın istehsalı nəzərdə tutulub. Ayaqqabı 
istehsalı müəssisəsində illik 1,5 milyon cüt dəri ayaqqabı istehsal ediləcək.

Qabaqcıl texnologiyaların tətbiq olunacağı bu müəssisələrdən başqa 
Sənaye Parkında tibbi kosmetika məhsulları istehsalı müəssisəsinin yaradılması da planlaşdırılıb. Müəssisədə 
pambıq mahlıcının və ipliyin tullantılarının təkrar emalı nəzərdə tutulub. Tullantılardan sterilləşdirilmiş pambıq, 
tibbi sarğı bezləri və bandajları, makiyaj bezləri istehsal olunacaq.
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Toxuculuq müəssisəsində pambıq parçalar istehsal ediləcək. İllik istehsal gücü 15 milyon metr təşkil 
edəcək müəssisə müasir avadanlıqla təchiz olunacaq. Bununla yanaşı, hazırlanacaq xam parçanın boyanması 
üçün parkın nəzdində illik gücü 15 milyon metr olan boyama müəssisəsi inşa ediləcək.

Ölkədə hazır geyim məhsullarına olan tələbatı ödəmək və idxaldan asılılığı azaltmaq məqsədilə Azərbaycanın 
və bütövlükdə Qafqazın ən nəhəng tikiş müəssisəsi də Mingəçevir Sənaye Parkında inşa ediləcək. Parkda ilkin 
mərhələdə 2 min, sonra 5500-dən artıq yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulub.

2016-cı il oktyabr ayının 19-da Prezident İlham Əliyev Qazax 
rayonunda “Birinci Şıxlı” kəndli fermer təsərrüfatının təqdimatında iştirak 
etmişdir. Təsərrüfat 151 hektar sahədə yaradılıb. 15 hektar sahədə isə 
süni yağışyağdırma üsulunun tətbiqi ilə pivot suvarma sistemi qurulub. 
Gələcəkdə fermer təsərrüfatının istifadəsində olan torpaqlarda kartofla 
yanaşı, soğan, kök və digər tərəvəz məhsullarının əkilməsi nəzərdə tutulur.

Burada sınaq və təcrübə sahəsində Almaniyadan gətirilən “AQATA” 
kartof növü əkilib. Müəssisədə kartof, soğan, kök və digər tərəvəz 
məhsullarının təmizlənməsi, yuyulması, qurudulması, çeşidlənməsi və 
qablaşdırılması üçün ən müasir texnologiyalar əsasında istehsal sahəsi 
yaradılıb. Təsərrüfatda ümumilikdə 170 nəfərin işlə təmin edilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur.

 

Həmin gün ölkə başçısı Ağstafa rayonunda “Saloğlu” mebel 
istehsalı müəssisəsinin nəzdində yaradılmış “Modern” mebel fabrikinin 
açılışında iştirak etmişdir. İki hektar ərazisi olan fabrik 7 istehsal 
sahəsindən ibarətdir.  Ağac yonqarı lövhələrinin və laminatların kəsilməsi 
və quraşdırılması, mebellər üçün metal hissələrin və mexanizmlərin 
yığılması, yumşaq mebellər üçün taxta-karkasların, dəri və parça 
üzlüklərin, döşəklərin, yataq və qonaq otaqları üçün mebel dəstlərinin 
istehsalı sahələri ən müasir səviyyədə qurulub. Fabrik Almaniya və 
İtaliyanın aparıcı şirkətlərinin avadanlıqları ilə təchiz olunub. Burada 200 
nəfərin daimi işlə təmin edilməsi nəzərdə tutulub. 
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2016-cı il oktyabr ayının 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev “Ağstafa 
Aqroservis” MMC-nin nəzdində yaradılacaq taxıl və un məmulatları istehsalı kombinatının taxıl anbarının 
təməlqoyma mərasimində, həmçinin Ağstafada “Karvan-L EKO” MMC-nın inşası başa çatdırılan müəssisələrinin 
və istixana kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.

  

Ağstafa taxıl və un məmulatları istehsalı 
kombinatının 3 zavoddan ibarət olması nəzərdə 
tutulmuşdur. Bunlar “Toxumluq taxıl emalı”, “Taxıl 
emalı və un istehsalı”, “Çörək və yarımfabrikatlar 
istehsalı” zavodlarıdır.

“Karvan-L EKO” MMC-nin istehsal sahəsi 11 
müəssisə və 1 istixana kompleksindən ibarətdir. 
Hazırda 9 müəssisənin və istixana kompleksinin 
inşası başa çatdırılıb. Bu müəssisələrdə müxtəlif növ 
istehlak malları və inşaat materiallarının istehsalı 
nəzərdə tutulmuşdur. Parkda yaradılan orqanik kənd 
təsərrüfatı məhsulları yetişdirilən istixana kompleksi 
də müasir səviyyədə qurulub. 

 

2016-cı il noyabr ayının 12-də Prezident İlham Əliyev Beyləqan rayonunda “Qarabağ Taxıl” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin özəl pilot taxılçılıq təsərrüfatının fəaliyyəti ilə tanış olmuşdur. 

Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq respublikada ilk özəl pilot taxılçılıq təsərrüfatı olan “Qarabağ 
Taxıl” MMC Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının ərazisində müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə 4800 hektar 
sahədə yaradılıb. Təsərrüfatda tutumu 20 min ton olan taxıl anbarı kompleksi, gücü saatda 100 ton olan 
qurutma sistemi və tutumu 6 min ton olan logistik mərkəz də yaradılıb. 
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2016-cı ildə növbəli əkinlə əlaqədar 250 hektar sahədə taxıl biçini aparılıb və hər hektardan 5,7 ton olmaqla 
1,4 min ton taxıl götürülüb. İki min hektar dənlik qarğıdalı əkini sahəsində də biçin aparılıb. Hər hektardan 
14 ton olmaqla 28 min ton məhsul əldə edilib. 1600 hektar soya əkini sahəsinin 1000 hektarında aparılan 
biçin zamanı hər hektardan 3,3 ton olmaqla 3,3 min ton məhsul istehsal edilib. Bundan əlavə, layihənin ikinci 
mərhələsi üzrə 1000 başlıq müasir heyvandarlıq kompleksinin yaradılması nəzərdə tutulub. Layihənin icrası 
nəticəsində 130-dək yeni iş yeri yaradılıb və orta aylıq əməkhaqqı 350 manat təşkil edir. Təsərrüfatda 20 adda 
80 kənd təsərrüfatı texnikası və bütün infrastruktura malik özəl aqroservis yaradılıb.

 

2016-cı il noyabr ayının 12-də ölkə başçısı Füzuli xalça kombinatının açılışında iştirak etmişdir. 
“Azərxalça” ASC-nin Horadizdə yaradılan filialı Azərbaycanın tarixi xalçaçılıq mərkəzlərindən olan Qarabağ 
xalçaçılıq məktəbini təmsil edir. Ümumi sahəsi 586 kvadratmetr olan filial binası toxuculuq emalatxanası, 
anbar, yeməkxana, tibb otağı və digər bölmələrdən ibarətdir. Emalatxanada 160 toxucunun müxtəlif ölçülü 
43 dəzgahda Qarabağın tarixi xalça çeşniləri əsasında xalçalar toxuması üçün şərait yaradılmışdır. Toxucular 
həm Horadiz şəhərinin, həm də Füzuli rayonunun ayrı-ayrı kəndlərinin, o cümlədən hazırda işğal altında olan 
kəndlərin sakinləridir.
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“İçməli su layihələri bir çox şəhərlərdə artıq icra edilib, 
24 saat fasiləsiz təmiz, beynəlxalq standartlara, 
Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun 
içməli su verilir. Bu layihələr davam edir, davam 
edəcəkdir”.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Son illərdə respublikamızın yaşayış məntəqələrində su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən 
qurulması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir sıra mühüm layihələr həyata keçirilir, yeni su təchizatı və 
kanalizasiya obyektləri tikilib istismara verilir, digər zəruri tədbirlər yerinə yetirilir. Görülən tədbirlər əhalinin 
içməli su ilə fasiləsiz təmin olunmasına müsbət təsir göstərməkdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyev ölkənin bütün bölgələrində su və kanalizasiya təchizatı sahəsində 2016-ci il ərzində də 
həyata keçirilən kompleks tədbirlərin və yenidənqurma işlərinin icrasını diqqət mərkəzində saxlamışdır.

2016-cı il sentyabr ayının 3-də Prezident İlham Əliyev Salyan şəhərinə Şirvan-Muğan magistral su 
kəmərindən çəkilmiş yeni içməli su xəttinin açılışında iştirak etmişdir. Yeni layihənin icrası nəticəsində Salyan 
şəhərinin 12 min 500 sakini mərkəzləşdirilmiş qaydada içməli su ilə təmin olunacaq. Salyanın içməli su 
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi üzrə şəhərdə 130 kilometr içməli su, 123 
kilometr kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi planlaşdırılır. Eyni zamanda, 9 kilometr uzunluğunda kanalizasiya 
kollektorunun və məhsuldarlığı sutkada 20 min kubmetr olan tullantı sularını təmizləyəcək qurğunun inşası 
nəzərdə tutulub. 

 

Həmin gün ölkə başçısı Masallı şəhərinin içməli su təchizatı layihəsinin açılışında da iştirak etmişdir. 
Layihəyə uyğun olaraq Masallı şəhərinin, Ərkivan və Kosagül qəsəbələrinin, eləcə də Cəlilabad şəhərinin 
əhalisinin də içməli suya olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə Viləşçay su anbarından götürüləcək saniyədə 
258 litr suyun təmizlənməsi üçün su anbarının yaxınlığında gücü gündə 22 min kubmetr olan və müasir 
təmizləmə texnologiyasına əsaslanan qurğu kompleksi inşa edilib. 

İstifadə olunmuş suların şəhər ərazisindən kənarlaşdırılması məqsədilə kanalizasiya kollektoru, müxtəlif 
diametrli təzyiqli çirkab su xətti çəkilib. Kanalizasiya şəbəkələri üzərində 5578 kanalizasiya baxış quyusu inşa 
edilib, 8400 ev bu şəbəkəyə qoşulub.
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2016-cı il sentyabr ayının 8-də Prezident İlham Əliyev Qusar şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya 
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin başa çatması ilə bağlı keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir. 

Layihə 2030-cu ilə perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Qusar şəhərində 19 min 600 nəfərin içməli su 
təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Eyni zamanda, layihə 
çərçivəsində Qusar rayonunun 7 və Quba rayonunun 3 kəndinə içməli suyun verilməsi nəzərdə tutulub. 
Ümumilikdə, layihədən bu kəndlərin 12 min sakini faydalanacaq.

Layihə çərçivəsində həmçinin “Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksinin və Qusar şəhərinin tullantı sularının 
Quba-Xaçmaz kollektoruna ötürülməsi məqsədilə 27,2 kilometr uzunluğunda kanalizasiya kollektoru qısa 
müddətdə tikilərək istismara verilib.

2016-cı il noyabr ayının 12-də ölkə başçısı “Beyləqan şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya 
sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsi çərçivəsində görülən işlərlə tanış olmuşdur. Azərbaycan Hökuməti və 
Asiya İnkişaf Bankının birgə maliyyələşdirdiyi “Su təchizatı 
və kanalizasiya investisiya proqramı” çərçivəsində həyata 
keçirilən layihə 2035-ci ilədək perspektiv inkişaf nəzərə 
alınmaqla Beyləqan şəhərində 24,3 min nəfərin içməli 
su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin 
yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Layihə çərçivəsində 
Beyləqan şəhəri ilə yanaşı, rayonun 7 min nəfər əhalinin 
yaşadığı Aşıqlı, Şəfəq və Əlinəzərli kəndlərinə də içməli 
suyun verilməsi nəzərdə tutulub. Ümumilikdə layihədən 
31 min 300 sakin faydalanacaq.
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Layihə çərçivəsində 91,5 kilometr uzunluğunda içməli su şəbəkəsi yaradılıb, 5846 ünvana birləşmə 
verilib və abunəçilər sayğacla təmin olunub. Yeni yaradılmış su təchizatı sistemləri vasitəsilə şəhərə 24 saat 
fasiləsiz içməli suyun verilməsi təmin edilib. Layihəyə uyğun olaraq həmçinin Beyləqan şəhərində 75 kilometr 
uzunluğunda kanalizasiya şəbəkəsi, 1,7 kilometr uzunluğunda kollektor inşa edilib. Şəhərin kanalizasiya 
şəbəkəsinə 5120 ünvanın qoşulması təmin olunub. 

2016-cı il dekabr ayının 3-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev “Tərtər şəhərinin içməli su 
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” 
layihəsinin başa çatması münasibətilə keçirilən tədbirdə iştirak 
etmişdir. Layihə 2035-ci ilədək perspektiv inkişaf nəzərə 
alınmaqla Tərtər şəhərində 26 min nəfərin içməli su təchizatı 
və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına 
hesablanıb. Gələcəkdə rayonun 21 min sakinin yaşadığı 11 
kəndinə də içməli suyun verilməsi nəzərdə tutulub. Ümumilikdə, 
bu layihədən 47 min sakin faydalanacaq.

Şəhəri və ətraf kəndləri içməli su ilə təmin etmək üçün 
ümumi məhsuldarlığı saniyədə 200 litr olan 9 subartezian 
quyusu qazılıb, 3,6 kilometr uzunluğunda quyulararası xətt inşa 
edilib. Şəhərin dayanıqlı su təchizatını təmin etmək üçün hər 
birinin həcmi 5 min kubmetr olan 2 su anbarı, nasos stansiyası 
və 2,4 kilometr uzunluğunda magistral su kəməri inşa edilib. 
Yeni yaradılmış su təchizatı sistemləri vasitəsilə şəhərə 24 saat 
fasiləsiz içməli suyun verilməsi təmin edilib.

Layihə çərçivəsində Tərtər şəhərində ilk dəfə kanalizasiya sistemi də yaradılıb. Bu məqsədlə 75 kilometr 
uzunluğunda kanalizasiya şəbəkəsi, 3,5 kilometrlik kollektor inşa edilib. Şəbəkəyə 4700 ünvanın qoşulması 
təmin olunub. 
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“Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün biz böyük 
meliorasiya layihələrini icra etdik. Taxtakörpü və 
Şəmkirçay su anbarlarını inşa etdik. Samur-Abşeron 
kanalının yenidən qurulması layihəsi təmin edildi. 
Ceyranbatan gölünün təmizlənməsinə, müasir 
təmizləmə qurğularının yaradılmasına nail olduq”.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ölkədə kənd təsərrüfatının infrastruktur təminatının, o cümlədən torpaqların suvarma və meliorasiya 
təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində son illər ərzində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
Meliorasiya və su təsərrüfatının daha da təkmilləşməsi ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında da həlledici 
rol oynayır. Prezident İlham Əliyevin bu sahənin inkişafına yetirdiyi diqqətin nəticəsidir ki, Azərbaycanda nəhəng 
Şəmkirçay, Taxtakörpü su anbarları, Samur-Abşeron kanalı tikilib istismara verilib və digər iri layihələr icra 
edilib. Bu layihələrin tam icrası nəticəsində on minlərlə hektar torpaq dövriyyəyə buraxılacaq və minlərlə fermer 
bundan bəhrələnəcək. Meliorasiya və su təsərrüfatı həmişə olduğu kimi, bu gün də ölkəmizin iqtisadiyyatında 
aparıcı rolunu qoruyub saxlayır və bu sahə regionların sosial-iqtisadi inkişafında mühüm əhəmiyyətə malikdir.

2016-cı il fevral ayının 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Tovuzçay su 
anbarının açılışında iştirak etmişdir. 

Ümumi su tutumu 20 milyon kubmetr, faydalı həcmi 18 milyon kubmetr olan Tovuzçay su anbarının 
gil nüvəli torpaq bəndinin hündürlüyü 45 metr, üstdən eni 10 metr, uzunluğu isə 1340 metrdir. Anbarın su 
hövzəsinin sahəsi 160 hektar, uzunluğu 2,6 kilometrdir. 

Bundan başqa, layihənin icrası zamanı Tovuzçay çayı üzərində 8 aşırımlı avtomobil körpüsü tikilib, bəndə 
və ətraf kəndlərə gedən, ümumi uzunluğu 6800 metr olan avtomobil yolu yenidən qurulub. Uzunluğu 86 
metrdən çox olan Axıncaçay çayı üzərində körpünün tikintisi də başa çatdırılıb.

Görülən mühüm işlərdən biri də Tovuz və Şəmkir rayonlarının mövcud əkin sahələrinin su təminatının 
yaxşılaşdırılması məqsədilə bu sahələri suvarma suyu ilə təmin edən Ağstafaçay sağ sahil kanalına əlavə su 
verilməsi üçün sərfi saniyədə 1,5 kubmetr, uzunluğu 7004 metr olan polad boru kəmərinin tikintisidir.

Layihədə nəzərdə tutulan tədbirlərin tam başa çatdırılması nəticəsində Tovuzda 16886 hektar, Şəmkirdə 
isə 2939 hektar olmaqla, ümumilikdə 19825 hektar mövcud torpaq sahələrinin su təminatı yaxşılaşdırılmış, 
eyni zamanda, Tovuz rayonunda 300 hektar yeni suvarılan torpaqlar suvarma suyu ilə təmin olunmuşdur. Bu da 
həmin ərazidə becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırılmasına müsbət təsir göstərəcək. 
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“Enerji siyasətimiz nəinki ölkəmiz üçün, regionumuz, 
dünya üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan 
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində lider 
dövlətdir”. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ölkə başçısının apardığı qətiyyətli və ardıcıl siyasi xətt nəticəsində iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu 
kimi, elektrik energetikası sahəsində də böyük nailiyyətlər əldə edilmiş, ölkənin elektrik enerjisi sistemi, enerji 
istehsal edən əksər strukturlar yenidən qurulmuş, ölkədaxili və Azərbaycanı xarici ölkələrlə birləşdirən magistral 
elektrik xətləri yeniləşdirilmiş, şəhər və rayonlarda onlarla böyük və kiçik elektrik stansiyaları tikilmişdir. Dövlət 
Proqramına uyğun olaraq regionlarda bu sahədə həyata keçirilən layihələr energetika sisteminin daha da 
möhkəmlənməsinə və yerli əhalinin keyfiyyətli enerji təminatına xidmət edir.

2016-cı il fevral ayının 17-
də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev Gəncə 
şəhərində 35/6 kV-luq “Nizami” 
yarımstansiyasının açılışında iştirak 
etmişdir. Yeni yarımstansiya 6 mindən 
çox abonentin elektrik enerjisi ilə 
təminatını daha da yaxşılaşdırmışdır. 
Ümumi sahəsi 1700 kvadratmetr olan 
yarımstansiyada 35/6 kilovoltluq 10 
MVA gücündə iki transformator və 
35/6 kilovoltluq Almaniya istehsalı 
olan avadanlıq quraşdırılıb.
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2016-cı il avqust ayının 10-da ölkə başçısı “İsmayıllı-2” Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak 
etmişdir. Ümumi layihə gücü 1,6 meqavat olan stansiyanın əsas komponentləri suqəbuledici, hər birinin 
uzunluğu 2115 metr, diametri 800 millimetr olan üç boru, stansiyanın binası, nəzarət, mühafizə, idarəetmə və 
uçot sistemləri, ümumi layihə gücü 1,6 meqavat olan üç hidroturbin və üç hidrogenerator, 10 və 0,4 kilovoltluq 
yarımstansiya və elektrik verilişi xətlərindən ibarətdir.

 

2016-cı il oktyabr ayının 19-da Prezident 
İlham Əliyev Qazax rayonunda 110/35/6 kilovoltluq 
“Daş Salahlı” yarımstansiyasının açılışında iştirak 
etmişdir. Yarımstansiya 22 kəndi, 19364 abonenti, 
o cümlədən Qazax və Ağstafa rayonlarındakı sosial 
obyektləri və istehsal müəssisələrini dayanıqlı 
elektrik enerjisi ilə təmin edir. Yeni yarımstansiya 
ən son elmi-texniki yeniliklərə əsaslanan “eleqaz”, 
“vakuum” tipli avadanlıqlarla təchiz edilməklə 
yanaşı, məsafədən idarə olunan SCADA dispetçer 
sisteminə də qoşulub.



55

REGİONAL İNKİŞAF: UĞURLU SİYASƏTİN NƏTİCƏLƏRİ

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  İQTİSADİYYAT  NAZİRLİYİ

“Ölkəmizin nəqliyyat sektoru çox uğurla inkişaf edir. 
Hər bir yerdə tikinti gedir. Magistral, şəhərlərarası 
yollar, kənd yolları tikilir”. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ölkənin iqtisadi inkişafının təmin olunmasında, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində nəqliyyat və 
yol kompleksinin inkişaf etdirilməsinin başlıca amillərindən biri olduğunu nəzərə almaqla avtomobil yollarının, 
kommunikasiya xətlərinin inşası, yenidən qurulması və inkişafı layihələrinin həyata keçirilməsi ölkə başçısının 
daim diqqət mərkəzindədir. Həyata keçirilən infrastruktur layihələri Azərbaycanın hər bir bölgəsini, rayonunu 
və kəndini əhatə edir, həmçinin regionlarda yol-nəqliyyat infrastrukturunun daha da müasirləşdirilməsi 
baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Kəndarası yolların inşası sosialyönümlü tədbirlər olmaqla yanaşı, 
eyni zamanda ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin nümayişi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

2016-cı il fevral ayının 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev yenidən qurulan 
Tovuz-Hunanlar-Qaraxanlı-Düz Cırdaxan avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir. Yolun ərazisində 5 su 
keçidi quraşdırılıb, 2 körpü əsaslı təmir edilib. Tovuz-Hunanlar-Qaraxanlı-Düz Cırdaxan avtomobil yolu 32 min 
əhalinin yaşadığı 13 məntəqəni əhatə edir. Avtomobil yolu rayon mərkəzinin kəndlərlə nəqliyyat əlaqəsini 
yaxşılaşdırmağa, həmçinin iqtisadiyyatın və turizmin inkişafına mühüm töhfə verəcək.

2016-cı il aprel ayının 29-da ölkə başçısı Ağsu rayonunda Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 
Muğanlı-Yevlax mənzilinin 115 kilometrlik hissəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir. Əsaslı 
şəkildə yenidən qurulan iki hərəkət zolaqlı yolun ümumi uzunluğu 115,15 kilometr, yol yatağının eni 12,5 metr, 
hərəkət hissəsinin eni isə 7,5 metrdir. Yolun yenidən qurulması layihəsində nəzərdə tutulan 7 eyni səviyyəli 
dairəvi yol kəsişməsinin, 54 yol birləşməsinin və 263 suötürücü borunun tikintisi işləri aparılıb, həmçinin 6 
körpü sökülərək yenidən inşa edilib. 
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2016-cı il avqust ayının 10-da Prezident İlham Əliyev əsaslı şəkildə yenidən qurulan Qaraməryəm-
İsmayıllı avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir. Yolun əsaslı şəkildə təmir olunması İsmayıllı və Göyçay 
rayonlarının 30-dan çox yaşayış məntəqəsinin 27 mindən artıq əhalisinin gediş-gəlişini xeyli asanlaşdıracaq 
və regionun turizm sektoruna müsbət təsir göstərəcək.

2016-cı il avqust ayının 10-da Azərbaycan 
Prezidenti cənab İlham Əliyev Qəbələ rayonunun 
Nohurqışlaq-Tüntül-Yengicə avtomobil yolunun 
əsaslı təmirindən sonra açılışında iştirak etmişdir. 
Nohurqışlaq-Tüntül-Yengicə avtomobil yolu respublika 
əhəmiyyətli Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki avtomobil 
yolunun 52-ci kilometrliyindən ayrılan yerli əhəmiyyətli 
yoldur. Bu yol Qəbələ rayonunun 3 yaşayış məntəqəsinin 
7 min nəfərə yaxın əhalisinin gediş-gəlişini xeyli 
asanlaşdırmaqla yanaşı, Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki 
avtomobil yoluna maneəsiz çıxışı təmin edir, həmçinin 
kənd təsərrüfatı məhsullarının rahat şəkildə rayon 
mərkəzlərinə çıxarılmasına imkan yaradır.

2016-cı il sentyabr ayının 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Biləsuvar 
rayonunun Əsgərabad-Muğan-Çaylı avtomobil yolunun yenidənqurma və bərpadan sonra açılışında iştirak 
etmişdir. Avtomobil yolunun tikintisi Ələt-Astara-İran sərhədi magistral avtomobil yolunu, Biləsuvar-İran sərhədi 
və Bəhramtəpə-Biləsuvar avtomobil yollarını birləşdirərək Biləsuvar rayon mərkəzinə daxil olmadan dolama 
yol kimi yük və sərnişin daşımasını təmin etməyə imkan verəcək. Bununla yanaşı, 10 min nəfər əhalinin 
məskunlaşdığı Əsgərabad, Muğan və Çaylı yaşayış məntəqələrinə Biləsuvar şəhərinin daxili yollarından istifadə 
etmədən nəqliyyat xidmətini təşkil etmək mümkün olacaq.
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Həmin gün ölkə başçısının iştirakı ilə Salyanın Babazanan yaşayış massivini şəhərin mərkəzi ilə birləşdirən, 
Kür çayı üzərində uzunluğu 201 metr, eni 14,5 metr olan yeni körpü istifadəyə verilmişdir. Altı aşırımdan ibarət 
və uzunluğu 201 metr olan körpünün ümumi eni 14,5 metrdir. Yeni körpünün hərəkət hissəsinin eni 11,5 metr, 
piyada səkilərinin eni hər iki tərəfdə 1,5 metrdir. Müasir tikinti materiallarından istifadə olunmaqla inşa edilmiş 
körpünün Kür çayının səviyyəsindən hündürlüyü təqribən 13 metrdir. Layihəyə uyğun olaraq Salyan rayonu 
tərəfdən 123 metr, Babazanan yaşayış sahəsi tərəfdən isə 221 metr olan yanaşma yolları tikilib.

2016-cı il sentyabr ayının 3-də Prezident İlham Əliyev Ələt-Astara-İran İslam Respublikası dövlət sərhədi 
avtomobil yolunun Salyan rayonunun ərazisindən keçən 23,4 kilometrlik hissəsinin açılışında da iştirak etmişdir. 
Birinci texniki dərəcəli yolun eni 26,5 metrdir. Dörd hərəkət hissəsinin və çiyinlərin hər birinin eni 3,75 metrdir. 
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2016-cı il sentyabr ayının 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Xaçmaz 
rayonunda Xudat-Yalama-Zuxuloba avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir. Xudat-Yalama-Zuxuloba 
avtomobil yolu rayonun 28 min əhalisinin yaşadığı 18 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. 
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Həmin gün Prezident İlham Əliyev Qusar rayonunda Qusar-İmamqulukənd-Quxuroba avtomobil yolunun 
açılışında da iştirak etmişdir. Bu yolun tikintisi ilə 11 yaşayış məntəqəsinin 12 min nəfər əhalisinin rayon 
mərkəzinə və Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna rahat və maneəsiz şəkildə 
gediş-gəlişi təmin olunub. Bu yolun istifadəyə verilməsi nəinki Qusarın, eləcə də regionun iqtisadi potensialını 
daha da artırıb.

2016-cı il sentyabr ayının 21-də ölkə başçısı Kürdəmir-Ucar-Yevlax avtomobil yolunun yenidənqurmadan 
sonra açılışında iştirak etmişdir. Layihə çərçivəsində 4 yol qovşağı və su üzərində 5 hidravlik körpü inşa olunub. 
Bundan başqa, yolda 25 yeraltı keçid, 39 düzbucaqlı drenaj qurğusu, 124 suötürücü boru və 16 avtobus 
dayanacağı tikilmişdir.

2016-cı il sentyabr ayının 27-də Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərində Sülh və Sahil küçələrində 
yenidənqurmadan sonra görülən işlərlə tanış olmuşdur. Sülh küçəsində yol boyunca yaşıllıqlar salınıb, ağac və 
gül kolları əkilib, avtomatik suvarma sistemi qurulub. Yeni işıqlandırma sistemi də müasirliyi ilə diqqəti çəkir. 
Küçə boyunca dekorativ istinad divarları tikilib. Küçəyə 15 santimetr qalınlığında polimer asfalt örtüyü döşənib. 
Eni 14 metr olan küçənin hərəkət hissəsi yenidənqurmadan sonra 22 metrə çatdırılıb. Sülh küçəsinin əsaslı 
təmiri və yenidən qurulması Bakıdan Sumqayıta və əks istiqamətə nəqliyyatın rahat və maneəsiz hərəkətinə 
hərtərəfli imkan yaradır.
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Sahil küçəsinin yenidən qurulması son illərdə Sumqayıtda yol-nəqliyyat infrastrukturunun müasirləşdirilməsi 
istiqamətində görülən işlərin ardıcıl xarakter aldığını göstərir. Yenidən qurulan Sahil küçəsi Sumqayıtın yol-
nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Yolun eni orta hesabla 8 metrdən 13 
metrə qədər genişləndirilərək sahəsi 112 min kvadratmetrə çatdırılıb. Sahil küçəsində aparılan yenidənqurma 
işləri həm avtomobillərin rahat hərəkətini, həm də piyadaların təhlükəsiz gediş-gəlişini təmin edəcək.

Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Sumqayıt şəhərində istifadə 
ediləcək yeni sərnişin avtobusları ilə də tanış olmuşdur. Avtobuslarda əlillər üçün yer və onların rahat minib-
düşmələrindən ötrü xüsusi qurğu quraşdırılıb. Yüksək texniki göstəricilərə malik avtobuslarda mərkəzləşdirilmiş 
havalandırma sistemi, həmçinin daxili və xarici müşahidə kameraları var. Yeni sərnişin nəqliyyat vasitələrinin 
istifadəyə verilməsi ilə Sumqayıtda sərnişindaşımanın keyfiyyətini daha yüksək səviyyəyə çatdırmaq mümkün 
olacaq.
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2016-cı il oktyabr ayının 19-da ölkə başçısı Qazax rayonunda Qazax-Kosalar avtomobil yolunun 
yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak etmişdir. 6 min nəfər əhalisi olan 2 yaşayış məntəqəsini birləşdirən 
Qazax-Kosalar avtomobil yolunun tikintisinə Azərbaycan Prezidentinin 2016-cı il 19 avqust tarixli Sərəncamına 
əsasən başlanılıb. Avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətini tənzimləmək üçün yol boyu göstərici xətlər çəkilib, 42 
yol nişanı quraşdırılıb, bir avtobus dayanacağı inşa edilib. Ümumilikdə uzunluğu 460 metr olan suötürücü boru 
tikilmişdir.

2016-cı il noyabr ayının 12-də Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində inşa edilən 
avtovağzal kompleksində yaradılan şəraitlə, həmçinin 1-ci və 11-ci Qayıdış qəsəbələrini birləşdirən avtomobil 
yolunun yenidənqurma və bərpadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış olmuşdur. Müasir memarlıq üslubunda inşa 
olunan avtovağzal binasının tikinti sahəsi isə 450 kvadratmetrdir. Binada sərnişinlərin istirahəti üçün lazımi şərait 
yaradılıb. Burada ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin müxtəlif illərdə Füzuli rayonuna səfərlərini 
əks etdirən fotolardan ibarət guşə var. Avtovağzalda sərnişinlərin rahatlığını təmin etmək üçün 6 perron, 30 
yerlik gözləmə zalı, ictimai-iaşə obyekti, həkim otağı inşa edilib. Kompleksin həyətində avtobuslara texniki xidmət 
göstərilməsi üçün açıq bokslar tikilib. Kompleksdə 25 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi nəzərdə tutulub.

Füzuli rayonununda 12 min nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini, o cümlədən 1-ci və 11-ci 
Qayıdış qəsəbələrini birləşdirən 23 kilometrlik avtomobil yolunun tikintisi dövlətimizin başçısının 2014-cü ildə 
imzaladığı Sərəncama əsasən həyata keçirilib. İnşaat işləri zamanı yol boyunca müxtəlif diametrli 21 suötürücü 
boru tikilib. Yuxarı Mil kanalı üzərində uzunluğu 18 metr, eni 12 metr olan qəzalı vəziyyətdəki körpü əsaslı təmir 
edilib. Yol boyunca 144 müxtəlif yol nişanı və 38 göstərici lövhə quraşdırılıb. Bu yolun tikilməsi nəticəsində yük 
və sərnişin daşınması xeyli yaxşılaşmışdır.



62

REGİONAL İNKİŞAF: UĞURLU SİYASƏTİN NƏTİCƏLƏRİ

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  İQTİSADİYYAT  NAZİRLİYİ

Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Beyləqan rayonunda əsaslı 
yenidənqurma və bərpadan sonra istifadəyə verilən Birinci Şahsevən-Əhmədli-Dünyamalılar avtomobil yolunda 
yaradılan şəraitlə də tanış olmuşdur. Yol boyunca 80 suötürücü boru tikilib, 360  təhlükəsizlik dirəyi, müxtəlif 
yol nişanları və göstərici lövhələr quraşdırılıb. 25 min əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu 
yolun tikintisi yük və sərnişin daşınmasını xeyli yaxşılaşdırmaqla nəqliyyatın rahat və təhlükəsiz hərəkətinin 
təmin edilməsində mühüm rol oynayır.

 

2016-cı il dekabr ayının 3-də ölkə başçısı Tərtər rayonunun Sarıcalı kəndində Tərtər çayı üzərində inşa 
edilmiş yeni körpünün açılışında iştirak etmişdir. Layihə çərçivəsində 110 metr uzunluğunda beton mühafizə 
bəndi, 400 metr uzunluğunda yanaşma yolları və ümumi uzunluğu 56 metr olan beş dairəvi borunun tikintisi 
aparılıb. Sarıcalı və Zolgəran kəndləri arasında inşa edilən körpü 11 yaşayış məntəqəsinin 25,6 min sakininin 
mənzil başına rahat çatması üçün məsafəni qısaltmaqla avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətini xeyli yaxşılaşdırıb.  
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“Bu gün biz Azərbaycanda çox böyük turist 
axınını müşahidə edirik. Ölkəmizin təbii imkanları, 
şəhərlərimizin gözəlliyi, Azərbaycanda hökm sürən 
sabitlik, təhlükəsizlik, əlbəttə ki, turistləri daha da 
çox cəlb edir”. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Son illər ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafı ilə bağlı çox mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Dövlət başçısı 
tərəfindən turizmin inkişafının da qeyri-neft sektorunun əsas sahələrindən biri elan edilməsi və bu istiqamətdə 
atılan addımlar artıq öz bəhrəsini verməkdədir. Məhz, genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsinin 
nəticəsidir ki, son bir neçə ildə ölkəmizdə paytaxtla yanaşı, regionlarda da müasir turizm və istirahət obyektləri, 
mehmanxana kompleksləri, habelə dünyanın ən məşhur otel brendlərinin də təmsil olunduğu beşulduzlu 
otellər istifadəyə verilmişdir.

2016-cı il avqust ayının 10-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
Qəbələdə icrası davam edən turizm və idman 
infrastrukturu layihələri ilə tanış olmuşdur. Aparılan 
layihələndirmə və tikinti işləri çərçivəsində 2,5 hektar 
ərazidə 226 nömrədən ibarət yeni “Qafqaz Akva Lənd” 
otelinin inşası həyata keçirilir. Tikintisi davam etdirilən 
infrastruktur layihələrindən biri də “Qafqaz Daymond 
Akvapark”dır. Bu layihə çərçivəsində müxtəlif təyinatlı 
hovuzlar şəbəkəsi qurulacaq. Bundan əlavə, ərazisi 
350 min kvadratmetr olan, “Qəbələnd” əyləncə 
mərkəzi və “Aqva Lənd” otelinin yaxınlığında dağların 
bənzərsiz gözəlliyinə açılan mənzərəli bir ərazidə 
yerləşən “Qəbələ Qolf Villaları” qonaqlara xoş və 
maraqlı istirahət imkanı təqdim edəcək.

“Qəbələ Qolf Villaları” ərazisində 66 villa inşa edilib. Ərazidə üçmərtəbəli, 24 mənzilli iki bina, SPA və 
əyləncə mərkəzi, uşaq bağçası da var. Layihənin əsas özəlliyi ərazidə qolf sahələrinin olmasıdır. Burada 72 
hektar ərazidə qolf sahəsi salınır. 
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Həmin gün ölkə başçısı Qəbələdə “Qafqaz Tufandağ Mountain Resort” otelinin açılışında iştirak etmişdir. 
Ərazisi 4 hektar olan otelin tikinti sahəsi 3400 kvadratmetrdir. Beşmərtəbəli binada 50 otaq, o cümlədən 
23 standart, 12 ailəvi, 14 junior suite, 1 kral nömrəsi yerləşir. “Qafqaz Tufandağ Mountain Resort”da sahəsi 
1692 kvadratmetr olan terras yaradılıb, xizək ləvazimatlarının kirayəsi və satışı mağazası açılıb, xizək yolu 
eskalatoru qurulub və təlimlər üçün otaqlar inşa edilib. Bu da qış mövsümündə oteldə dincələn qonaqların 
xidmətlərdən yüksək səviyyədə istifadə etmələrinə geniş imkanlar açır. 
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“İnsanların sağlamlığı, onların ömrünün uzunluğu, 
sağlam həyat tərzi – bütün bunlar bizim üçün 
prioritetdir. Azərbaycan vətəndaşları bu gün ən 
müasir tibbi xidmətə layiqdirlər və bunu görürlər”.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Səhiyyə sahəsində dövlət siyasətinin başlıca məqsədi əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılmasından, orta 
ömür müddətinin uzadılmasından, əhalinin bütün təbəqələrinin keyfiyyətli tibbi xidmətlə təmin edilməsindən 
ibarətdir. Bu məqsəd Dövlət Proqramının icrası dövründə dövlətin səhiyyə sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlərdə 
əsas istiqamətlərdən biridir. Rayonlarda yeni səhiyyə müəssisələrinin inşası əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və daha da yaxşılaşdırılmasına təkan vermişdir. 

2016-cı il fevral ayının 17-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Gəncədə 
Abbas Səhhət adına 1 nömrəli şəhər xəstəxanasında 
aparılan əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanış 
olmuşdur. 245 çarpayılıq xəstəxana binasında cərrahiyyə, 
travmatologiya, urologiya, terapiya, hemodializ, 
nevrologiya, ginekologiya, dəri-zöhrəvi şöbələri fəaliyyət 
göstərir. Xəstəxanada nüvə maqnit rezonans tomoqrafiya, 
rəqəmsal rentgen cihazı, immunoferment analizatoru, 
biokimyəvi analizator və tibbin ən son nailiyyətləri olan 
digər avadanlıq və cihazlar var. Burada quraşdırılan 
avadanlıq hesabına ən dəqiq laborator analizlər aparmaq, 
diaqnoz qoymaq mümkündür.

2016-cı il aprel ayının 29-da ölkə başçısı Ağsu Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni binasının açılışında 
iştirak etmişdir. Xəstəxana 3 hektardan çox ərazidə inşa olunub. Əsas bina, yoluxucu xəstəliklər korpusu 
və 15 çarpayılıq vərəm dispanserindən ibarət olan xəstəxanada doğum, terapiya, cərrahiyyə, pediatriya, 
anesteziologiya-reanimasiya, patoloji-anatomiya, poliklinika şöbələri fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, şüa-
diaqnostika, hemodializ və laboratoriya şöbələri də xəstələrin istifadəsində olacaq. Bu şöbələrin hamısı tibbin 
son nailiyyətləri olan avadanlıq və cihazlarla təmin edilib.
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2016-cı il sentyabr ayının 3-də Prezident İlham Əliyev Biləsuvarda əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra 
Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında həyata keçirilmiş işlərlə tanış olmuşdur. Bu tibb ocağının ərazisi 4 hektardan 
çoxdur və əsaslı təmir işləri aparılan binaların ümumi sahəsi 9477 kvadratmetr təşkil edir. Xəstəxanada 8 şöbə 
fəaliyyət göstərir. Bunlar cərrahiyyə, doğum, travmatologiya, infeksion xəstəliklər, dializ, kompüter tomoqraf 
olmaqla şüa-diaqnostika, intensiv terapiya və poliklinika şöbələridir. Bu tibb ocağının bütün korpusları ən 
müasir standartlara cavab verir. Burada əhaliyə ən yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərilməsi üçün hər cür 
şərait yaradılmışdır.
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2016-cı il dekabr ayının 2-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Zərdab Mərkəzi 
Rayon Xəstəxanasının əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilən yeni binasında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 
Xəstəxana əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra 125 çarpayılıq tibb müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərir. İki 
korpusdan və doqquz yardımçı binadan ibarət olan xəstəxananın əsas korpusunda cərrahiyyə, ginekologiya, 
doğum, terapiya, dializ, şüa-diaqnostika, intensiv terapiya, poliklinika və digər şöbələr mövcuddur. 
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“Biz fəxr edə bilərik ki, Azərbaycanda savadlılıq 100 
faiz səviyyəsindədir. Bu isə bizə inkişaf etmək imkanı 
yaradacaq. Çünki hazırda dünyada inkişaf təbii sərvət 
üzərində deyil, bilik, müasir texnologiya və təhsil 
üzərində qurulur. Bu səbəbdən biz təbii sərvətlərin 
insan kapitalına çevrilməsinə çalışırıq və hesab 
edirəm ki, buna müvəffəq olmuşuq. Təhsil bizim əsas 
prioritetlərimizdən olub, bu gün də prioritetdir və 
gələcəkdə də prioritet olaraq qalacaq”.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Dövlət başçısı tərəfindən təhsilə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsi olaraq, yeni məktəblərin və 
tədris ocaqlarının tikintisi, təhsil infrastrukturunun müasir tələblərə uyğun qurulması, təhsilin məzmununun 
yeniləşdirilməsi, yeni dərslik siyasətinin reallaşdırılması, əmək bazarının tələbatına uyğun kadr hazırlığı və 
təminatın yaxşılaşdırılması, təhsil müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təmin 
edilməsi və təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması, məktəbəqədər, texniki peşə, ali təhsil, xaricdə təhsil, 
istedadlı uşaqların inkişafı, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin təşkili və digər bu kimi sahələrdə 
mühüm irəliləyişlər və uğurlar əldə edilmişdir.

Ölkəmizin gələcəyinin uşaqlardan və gənclərdən asılı olduğunu bildirən dövlət başçısı tərəfindən son 
illərdə məktəbəqədər təhsilin inkişafına da xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Belə ki, regional inkişaf üzrə 
dövlət proqramları çərçivəsində respublikanın şəhər və rayonlarında ümumtəhsil məktəbləri ilə yanaşı 
məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin də inşası, bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmiri işləri aparılmış, ölkə 
başçısının müvafiq tapşırığına əsasən 2016-cı il ərzində daha geniş vüsət almışdır. Xüsusilə Heydər Əliyev 
Fondunun “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişafı” proqramı çərçivəsində bu istiqamətdə görülən işlər 
öz müstəsna əhəmiyyəti ilə seçilir.

2016-cı il fevral ayının 16-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Tovuz 
şəhər 7 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında 
iştirak etmişdir. İkimərtəbəli binada uşaqların təlim-
tərbiyəsi və gələcəyin sağlam vətəndaşları kimi 
yetişmələri üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bağçada 
müasir təlim-tərbiyə qaydalarına riayət olunmaqla beş 
qrup fəaliyyət göstərəcək. Bağçanın ərazisində əyləncə 
meydançaları yaradılıb, attraksionlar quraşdırılıb.
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2016-cı il fevral ayının 17-də ölkə başçısı Gəncədə Mir Cəlal Paşayev adına 39 nömrəli tam orta məktəbin 
və “Gəncə Avtomobil Zavodu” İstehsalat Birliyinin balansında olan 240 yerlik körpələr evi-uşaq bağçasının 
açılışında iştirak etmişdir. Binada sinif otaqları, üç emalatxana, qapalı idman zalları, zəngin kitabxana, kimya, 
fizika kabinetləri və laboratoriyaları, tibb otağı, yeməkxana, müəllimlər otağı, hərbi kabinet, arxiv, 150 yerlik 
akt zalı, dərnək kabinetləri var. 

“Gəncə Avtomobil Zavodu” İstehsalat Birliyinin balansında olan 240 yerlik körpələr evi-uşaq bağçasının 
ümumi sahəsi 13 min, tikintialtı sahəsi isə 2 min kvadratmetrdən artıqdır. Bağçanın ərazisi hasarlanıb, yaşıllıq 
zolağı yaradılıb, uşaqların istirahətini mənalı təşkil etmək üçün yay çardaqları, əyləncə və oyun avadanlığı 
quraşdırılıb. Bağçanın idman zalı, üzgüçülük hovuzu müasir səviyyədə təmir olunub. Burada qrup, yataq və 
soyunub-geyinmə, şahmat və tibb otaqları, oyun zalı, metodik kabinet təşkil olunub.
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Həmin gün Prezident İlham Əliyev Gəncədə 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tələbə 
yataqxanasının açılışında da iştirak etmişdir. Yüksək 
zövqlə və keyfiyyətlə tikilmiş bina tələbələrin sosial 
məsələlərinin həlli baxımından mühüm əhəmiyyətə 
malikdir. Kompleksin dörd korpusu yeddimərtəbəli, 
bir korpusu isə altımərtəbəli binalardan ibarətdir. 
Kompleksdə yaradılan şərait müxtəlif şəhər və 
rayonlardan olan tələbələrə özlərini evdəki kimi hiss 
etməyə imkan verəcək.

2016-cı il avqust ayının 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü ilə İsmayıllıda əsaslı şəkildə yenidən qurulan körpələr evi-uşaq bağçasında yaradılan 
şəraitlə tanış olmuşdur. Əsaslı təmir işlərindən sonra körpələr evi-uşaq bağçasında şərait müasir səviyyəyə 
çatdırılıb. Hazırda bağçada uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmaq, onların istirahətini yüksək səviyyədə 
təşkil etmək üçün hər cür şərait var.
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Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Qəbələdə də Heydər Əliyev Fondunun 
təşəbbüsü ilə inşa olunan uşaq bağçasının açılışında iştirak etmişdir. Sahəsi 3300 kvadratmetr olan ikimərtəbəli 
binada qrup otaqlarında uşaqların təlim-tərbiyəsi, yataq otaqlarında isə balacaların rahatlığı üçün hər cür şərait 
var. Bağçada əyləncə, idman və oyun zonası, musiqi otağı, digər təlim və tədris məkanları da yaradılıb. Bağçanın 
ətrafındakı yaşıllıq zolağı, əyləncə meydançası və attraksionlar da uşaqların çox xoşuna gəlir.

 

2016-cı il sentyabr ayının 8-də ölkə başçısı Qusar rayonunun Hil kəndində professor Kərim Kərimov 
adına tam orta məktəbin yeni binasının açılışında iştirak etmişdir. Bu təhsil ocağı 720 şagird yerlikdir. Burada 
ümumilikdə 30 sinif otağı var. Otaqların hamısı zəruri dərs ləvazimatı ilə təmin edilib. 
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2016-cı il noyabr ayının 12-də Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa edilmiş 
240 şagird yerlik Beyləqan şəhər 8 nömrəli tam orta 
məktəbin binasının açılışında iştirak etmişdir. Müasir 
sinif otaqlarının olduğu məktəbdə təlim-tədris prosesinin 
yüksək səviyyədə aparılması üçün hər cür şərait 
yaradılıb. Məktəbdə əyani vəsaitlə təchiz olunan fənn 
laboratoriyaları qurulub. Xarici dil otaqlarının, kimya, 
fizika və biologiya üzrə fənn laboratoriyalarının olduğu 
məktəbdə informatika kabineti də kompüter avadanlığı 
ilə təchiz edilib. Məktəbin kitabxanası dərsliklər və dərs 
vəsaitləri ilə təmin olunaraq şagirdlərin istifadəsinə 
verilib. İdman zalında da müasir qurğular quraşdırılıb. 
Akt zalında isə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər 
cür imkan var. 

Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Beyləqanda Heydər Əliyev Fondunun 
təşəbbüsü ilə inşa olunan 8 saylı körpələr evi-uşaq bağçasının da açılışında iştirak etmişdir. 120 yerlik körpələr 
evi-uşaq bağçasının ümumi sahəsi 896 kvadratmetrdir. 



73

REGİONAL İNKİŞAF: UĞURLU SİYASƏTİN NƏTİCƏLƏRİ

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  İQTİSADİYYAT  NAZİRLİYİ

2016-cı il dekabr ayının 3-də ölkə başçısı Tərtər şəhərində inşa edilmiş 100 yerlik körpələr evi-uşaq 
bağçasının açılışında iştirak etmişdir. Binada dörd oyun və dörd yataq otağı, mətbəx, tibb otağı, akt zalı, metodist, 
kompüter və digər texniki otaqlar var. Burada uşaqların istirahəti və əyləncəsi üçün yaradılan hərtərəfli şərait 
balacaların ilk yaşlarından intellektual, fiziki və əqli inkişafı, onların istedad və qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması, 
sağlamlıqlarının qorunması, insanlarla ünsiyyət qurmaları məsələlərində də mühüm rol oynayacaq.
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“İdmanın inkişafına böyük diqqət göstərilir. Bu, 
bizim siyasətimizin əsas prioritetlərindən biridir. Hər 
bir ölkənin gücünü əks etdirən həm də onun idman 
potensialıdır, idman nailiyyətidir. Azərbaycanda hər 
sahədə olduğu kimi, idmanda da böyük inkişaf var”.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Əhalinin, xüsusən böyüməkdə olan gənc nəslin hərtərəfli inkişafının təmin edilməsi məqsədilə bədən 
tərbiyəsi və idman sahəsində dövlət siyasəti əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılması, insanlarda yüksək 
mənəvi keyfiyyətlərin tərbiyə olunması, vətənin müdafiəsinə hazırlığın təmin edilməsi üzrə tədbirlərin həyata 
keçirilməsindən ibarətdir. Gənclərin hərtərəfli inkişafı ölkənin sosial-iqtisadi, elmi və mədəni inkişafı ilə sıx 
əlaqədədir, onun qlobal rəqabətə davamlılığının, milli təhlükəsizliyinin vacib şərtlərindəndir. Son illərdə ölkənin 
bütün bölgələrində yeni idman komplekslərinin tikintisi geniş vüsət almış, gənclərin asudə vaxtlarının daha 
səmərəli təşkili məqsədilə müxtəlif obyektlər istifadəyə verilmişdir.

2016-cı il fevral ayının 16-da Prezident İlham Əliyev Tovuz rayonunun Qovlar şəhərindəki Gənclər Evinin 
açılışında iştirak etmişdir. Ərazisi 4400 kvadratmetr olan Gənclər Evinin binası respublikada ən böyük gənclər 
mərkəzlərindən biridir. Gənclər Evinin foyesində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin 
ictimai-siyasi fəaliyyətinin müxtəlif məqamlarını, Tovuz rayonuna səfərlərini, həmçinin gənclərlə görüşlərini 
əks etdirən fotolardan ibarət guşələr yaradılıb. Gənclər Evindəki 120 yerlik akt, 36 yerlik toplantı zallarında 
rayon və respublika əhəmiyyətli tədbirlər keçirmək mümkündür. 

2016-cı il avqust ayının 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev İsmayıllı 
rayonundakı Olimpiya İdman Kompleksində əsaslı təmir işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 
Ərazisi 7,5 hektar olan kompleksin həyətində 936 yerlik süni örtüklü futbol meydançası, tennis kortu, 
ikimərtəbəli dörd yerlik üç kottec, basketbol və voleybol meydançaları inşa olunub. Kompleksin 510 yerlik 
əsas idman zalı müasir avadanlıqla təchiz edilib. Burada müxtəlif yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli yarışları 
yüksək səviyyədə keçirmək üçün hər cür şərait yaradılıb. Kompleksin üzgüçülük hovuzu da müasir səviyyəyə 
çatdırılıb. 
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2016-cı il sentyabr ayının 27-də ölkə başçısı Sumqayıtda Şahmat Məktəbinin açılışında iştirak etmişdir. 
Məktəb yeni və müasir avadanlıqla təmin olunub. Burada 25 qrupda ümumilikdə 550-600 şagird idmanın 
qədim növü olan şahmatın sirlərini öyrənir. 

2016-cı il dekabr ayının 3-də Prezident İlham Əliyev Tərtərdə inşa edilmiş Uşaq-Gənclər Şahmat 
Məktəbinin yeni binasının açılışında iştirak etmişdir. Ümumi sahəsi 1300 kvadratmetr olan üçmərtəbəli binada 
inzibati otaqlar, kabinetlər, iclas və oyun zalları var. Bu cür şahmat məktəblərində şagirdlər zəngin təcrübə 
toplayaraq ölkəmizi müxtəlif səviyyəli yarışlarda layiqincə təmsil edirlər.
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“Azərbaycan zəngin mədəni irsə malikdir və bu, 
bizim cəmiyyətimizin əsasıdır. Biz milli mənəvi 
dəyərlərimizə çox sadiqik. Eyni zamanda, biz müasir, 
dünyəvi ölkəyik. Azərbaycan bu bölgədə müasirlik 
və inkişaf baxımından fərqlənən ölkələrdəndir”.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ölkənin mədəni potensialının, sərvətlərinin və ənənələrinin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi, 
yaradıcılıq və təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi həmişə dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri olmuşdur. 
Dövlət başçısı mütəmadi olaraq ölkəmizin müxtəlif bölgələrində istifadəyə verilmiş mədəniyyət obyektlərində, 
əhalinin istirahət və asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün yaradılmış şərait və bu sahədə həyata keçirilən 
abadlıq - yenidənqurma işləri ilə yaxından tanış olmuş, müvafiq tapşırıq və göstərişlərini vermişdir. 

2016-cı il fevral ayının 16-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Tovuz 
şəhərindəki Heydər Əliyev Parkında aparılan yenidənqurma 
işləri ilə tanış olmuşdur. Ötən dövrdə bu parkda aparılan 
yenidənqurma işləri zamanı milli memarlıq üslubu ilə 
müasirlik tam uzlaşdırılıb, özünəməxsus elementlər və 
formalarla zənginləşdirilib, parkın ərazisi genişləndirilib, 
yeni park-bulvar salınıb. Burada yaradılan və sahəsi 4 min 
kvadratmetr olan yeni göl parkın gözəlliyini daha da artırır. 

2016-cı il fevral ayının 17-də ölkə başçısı Gəncədə “İmamzadə” dini kompleksində aparılan əsaslı təmir 
və yenidənqurma işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. Ümumi sahəsi 1000 kvadratmetr olan 
korpusda Hüseyniyyə və Zeynəbiyyə namazgahları yerləşir. Burada müxtəlif diametrli 46 günbəz ucaldılıb. 
Xüsusi qurbangahda və 850 nəfərlik ehsan zalında zəvvarların ziyarəti üçün hər cür şərait yaradılıb. 
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Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Gəncə şəhərində “Gəncə - 2016-cı 
il Avropa Gənclər paytaxtı” parkında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. Ümumi sahəsi 1,8 hektar olan parkda 
geniş tikinti-quruculuq və abadlıq işləri aparılıb, yaşıllıq zolaqları salınıb. Parkın mərkəzində hündürlüyü 5 metr 
olan “Gəncliyin qanadları” abidəsi ucaldılıb. Gəncənin 2016-cı ildə “Avropanın Gənclər paytaxtı” olması ilə bağlı 
burada xüsusi kompozisiya da quraşdırılıb.

2016-cı il fevral ayının 17-də dövlət başçısı İlham Əliyev Gəncə şəhərində “Gəncəçay” park-bulvar 
kompleksi və Gəncə Dövlət Filarmoniyasının binasında tikinti işlərinin gedişi ilə də tanış olmuşdur. 

Gəncəçay çayı boyunca yeni yaradılan və uzunluğu 1,2 kilometr olan bulvar kompleksində geniş abadlıq-
quruculuq işləri aparılıb, yaşıllıq zolaqları salınıb, oturacaqlar qoyulub. Ümumi sahəsi 34 hektar olan bu 
kompleksdə istirahət üçün hərtərəfli şərait yaradılıb, geniş işıqlandırma işləri görülüb, 15 fəvvarə və müxtəlif 
kompozisiyalı 10 heykəl quraşdırılıb. Çayın məcrasının hər iki tərəfində betondan ümumi uzunluğu 2,4 kilometr 
olan istinad divarı tikilib. Bulvarda Bayraq Meydanı, “Əli və Nino” kompleksi, Mətbuat evi, Kitab evi, Uşaq 
Əyləncə və Ticarət Mərkəzi, altımərtəbəli və yeddimərtəbəli üç yaşayış binası, üç kafe, restoran və kinoteatr, 
açıq havada attraksionlar və digər sosial obyektlər inşa edilib. 
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Gəncədə mədəniyyət və incəsənət müəssisələrinin tikintisi və müasirləşməsi prosesi də uğurla davam 
etdirilir. Onların sırasında Gəncə Dövlət Filarmoniyası xüsusi yer tutur. Dövlətimizin başçısı 2012-ci il yanvarın 
21-də Gəncədə olarkən Dövlət Filarmoniyası binasının təməlini qoymuşdu. Hazırda bu obyektdə işlərin əsas 
hissəsi görülüb.

2016-cı il avqust ayının 10-da Prezident İlham Əliyev Qəbələ şəhərində “Qəbələ” Park-Bulvar Kompleksinin 
yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak etmişdir. Qəbələ şəhərinin ərazisindən keçən, 
meşə sularından qidalanan Qaraçay çayının hər iki sahilində salınmış parkın ərazisində səkkiz körpü tikilib, 
doqquz fəvvarə, uşaqlar üçün karusel quraşdırılıb, müxtəlif sosial obyektlər, yay kafesi, çay evi tikilib, 3,5 
kilometr uzunluğunda piyada gəzinti zolağı salınıb. Tikinti işləri zamanı çayın ətrafı da genişləndirilib, yollarda 
yeraltı keçidlər, hər biri 500 kubmetr su tutumu olan 41 pilləvari su hövzəsi inşa olunub. 

2016-cı il sentyabr ayının 3-də ölkə başçısı Salyan şəhərində Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışında 
iştirak etmişdir. Muzeydə 12 mindən çox eksponat mövcuddur və onlardan 800-ü ekspozisiya zallarında 
nümayiş etdirilir.
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2016-cı il sentyabr ayının 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Masallıda 
Bayraq Meydanının və Azərbaycanın Dövlət Rəmzləri Muzeyinin açılışında iştirak etmişdir. Bayraq Meydanının 
ümumi sahəsi 1,3 hektardır. Meydanda hündürlüyü 62 metr olan bayraq dirəyi ucaldılıb, tikintialtı sahəsi 78 
kvadratmetr olan fəvvarə inşa olunub. Ərazidə geniş abadlıq işləri görülüb, 4310 kvadratmetr yaşıllıq zolağı 
salınıb, müasir suvarma və işıqlandırma sistemləri yaradılıb. Ekspozisiya zalından və köməkçi otaqlardan 
ibarət Dövlət Rəmzləri Muzeyində tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid eksponatlar, bayraqlar və dövlət rəmzləri 
qorunur. 

Həmin gün ölkə başçısı Masallıda uşaq-incəsənət məktəbinin və Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin açılışında 
da iştirak etmişdir. 

1994-cü ildən məktəbdənkənar tədris üçün uyğunlaşdırılmış binada fəaliyyət göstərən məktəbin zamanın 
tələbinə uyğun daha müasir və geniş binada yerləşdirilməsi yüksək səviyyədə həyata keçirilib. Ümumi sahəsi 
2743 kvadratmetr olan bina ikimərtəbəlidir və 33 sinif otağı var. Sinif otaqlarının hamısı müasir avadanlıqla, 
təlim-tədris ləvazimatları ilə təchiz olunub. 150 yerlik akt zalında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür 
şərait yaradılıb. 
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Ümumi sahəsi 1861 kvadratmetr olan Masallı Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində 5 ekspozisiya zalı 
yaradılıb. Ekspozisiyalarda Masallının tarixi, bu ərazidə tapılan qədim əşyalar, ümumiyyətlə, rayonun həyatı 
ilə bağlı məlumatlar toplanıb. Muzeydə 7 mindən çox eksponat mövcuddur və onlardan 2 mini ekspozisiya 
zallarında nümayiş etdirilir. Muzeyin mansar hissəsində rəsm otağı, sərgi zalı, fond otağı, müxtəlif tədbirlərin 
keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan akt zalı da yaradılıb.

2016-cı il sentyabr ayının 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Xaçmaz 
şəhərinin mərkəzində yerləşən Nikah evinin binası ilə tanış olmuşdur. Ümumi sahəsi 448 kvadratmetr olan 
binada regionun ən böyük təntənəli mərasim zalının olması nikah bağlayanlar üçün müxtəlif tədbirlərin təşkili 
ilə bağlı geniş imkanlar açır. 

Həmin gün Prezident İlham Əliyev Xaçmaz şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzinin yeni binasının açılışında 
iştirak etmiş, o cümlədən Bayraq Meydanında və Bayraq Muzeyində yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

Ümumi tikinti sahəsi 1100 kvadratmetr olan Mərkəzin binası iki mərtəbədən və müxtəlif təyinatlı bölmələrin 
fəaliyyət göstərdiyi otaqlardan ibarətdir. Birinci mərtəbədə Heydər Əliyev muzeyi, sərgi zalı, xalçaçılıq dərnəyi, 
300 nəfərlik kino-konsert zalı var. İkinci mərtəbədə isə rəsm studiyası, fotostudiya, elektron kitabxana, 
kompüter, rəqs və intellektual oyun dərnəkləri yaradılıb.
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Ümumi ərazisi bir hektar olan Bayraq Meydanında hündürlüyü 85 metr olan bayraq dirəyi ucaldılıb, tikintialtı 
sahəsi 240 kvadratmetr olan fəvvarə tikilib, 5360 kvadratmetr sahədə yaşıllıq salınıb, dekorativ ağac və gül 
kolları əkilib, müasir suvarma və işıqlandırma sistemləri yaradılıb. Ərazidə tariximizin ayrı-ayrı dövrlərinə aid 
eksponatlar, bayraqlar, xəritələr, konstitusiyalar, orden və medallar, bir sözlə, müxtəlif dövlət rəmzləri qorunur. 
Burada müstəqillik dövrümüzün tarixi hadisələrinə geniş yer verilib.

2016-cı il sentyabr ayının 21-də dövlət başçısı Mingəçevir şəhər Tarix Muzeyinin açılışında iştirak 
etmişdir. Üç fond otağından, 50 nəfərlik müşavirə və 2 ekspozisiya zallarından ibarət olan muzeydə 16 
min eksponat qorunur və onlardan 400-ü ekspozisiya zallarında nümayiş etdirilir. Bu son dərəcə qiymətli 
eksponatlar ölkəmizin dünyanın qədim insan məskənlərindən olduğunu bir daha təsdiqləyir. 
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Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Mingəçevir şəhərində aparılan 
abadlıq və tikinti işləri ilə tanış olmuşdur. Şəhərin Nigar Rəfibəyli küçəsində yerləşən Sahil parkının ərazisi 380 
metr uzunluqda genişləndirilib və həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində parkın genişləndirilmiş sahəsi 1,2 
hektara çatdırılıb. 

Şəhərdə Füzuli küçəsi boyunca 450 metr uzunluğunda park salınıb. Ümumi sahəsi 3 hektar olan parkın 
girişində Məhəmməd Füzulinin büstü qoyulub, 2 dairəvi və düzbucaqlı fəvvarə, uşaq-əyləncə, idman qurğuları 
quraşdırılıb, mini futbol meydançası salınıb, istirahət üçün bütün lazımi avadanlıqlar quraşdırılıb. Ərazidə çoxlu 
sayda dekorativ ağac və gül kolları əkilib, 10 min 740 kvadratmetr sahədə çəmənlik salınıb.

2016-cı il sentyabr ayının 27-də ölkə başçısı 
Sumqayıt şəhərində əsaslı təmir olunaraq yenidən 
qurulan Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının binasında 
yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. Əsaslı təmir və 
yenidənqurma tədbirləri zamanı binanın bütün 
mühəndis-texniki qurğuları tamamilə yenidən 
qurulub, 500 yerlik tamaşa və 100 yerlik akt salonu ən 
müasir avadanlıqla təchiz olunub. Burada tamaşaları 
bədii və texniki cəhətdən yüksək səviyyədə təqdim 
etmək üçün 360 dərəcə hərəkət edən səhnə, müasir 
akustika və işıqlandırma sistemləri və digər avadanlıq 
quraşdırılıb.
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Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Sumqayıtda Dənizkənarı bulvarın 
və şəhər çimərliyinin açılışında iştirak etmiş və əsaslı təmir edilərək yenidən qurulan Heydər Əliyev parkında 
yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

Xəzər dənizinin sahili boyunca 4 kilometr uzunluğu olan bulvar kompleksinin ümumi sahəsi 106 hektardır. 
Bulvarda həmçinin Bayraq Meydanı inşa olunub. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı meydanda 42 
metr hündürlüyündəki bayraq dirəyi üzərində dalğalanır. 

Sumqayıtda əsaslı təmir olunaraq yenidən qurulan istirahət məkanlarından biri olan Heydər Əliyev parkının 
ümumi sahəsi 8 hektardır. Parkın ərazisi genişləndirilərək 15 min kvadratmetrə çatdırılıb. Görülən işlər 
çərçivəsində parkın girişi və saat qülləsi yenidən qurulub, həmçinin burada Bayraq Meydanı yaradılıb. 
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2016-cı il sentyabr ayının 27-də Prezident İlham Əliyev Sumqayıt şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzinin 
yeni binasının və Uşaq İncəsənət Məktəbinin açılışlarında iştirak etmişdir. 

Heydər Əliyev Mərkəzində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 420 yerlik böyük konfrans zalı yaradılıb. 
Mərkəzdə kompüter və digər ən müasir avadanlıqla təchiz olunan xidməti otaqlar var. Müxtəlif təyinatlı 
bölmələrdən ibarət olan mərkəzdə sərgi zalı, xalçaçılıq dərnəyi, 40 nəfərlik iclas zalı, smart sinif, rəsm və 
foto studiyaları, elektron kitabxana, kompüter, rəqs, intellektual oyun dərnəkləri fəaliyyət göstərəcək. Son illər 
respublikamızda fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev mərkəzlərində yeni ailə quran gənclərin nikah mərasimlərinin 
təşkili kimi xoşməramlı tədbirlər də keçirilir. Sumqayıtdakı Heydər Əliyev Mərkəzində də bu məqsədlə müvafiq 
şərait yaradılmışdır.

Uşaq İncəsənət Məktəbinin binasının inşaat işləri yüksək keyfiyyətlə görülüb. Üçmərtəbəli binada 80 otaq 
var. Məktəb yeni avadanlıqla təmin olunub. Uşaq İncəsənət Məktəbində 226 müəllim tədrislə məşğul olacaq 
və burada ümumilikdə 800-dək şagird təhsil alacaq.

2016-cı il oktyabr ayının 19-da ölkə başçısı Qazax Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yeni binasının 
açılışında iştirak etmişdir. Muzeyin ikimərtəbəli binasında rayonun təbiətini və tarixini əks etdirən 2450 
eksponat mühafizə olunur. Burada Qazaxın qədimdən bu günədək keçdiyi inkişaf yolu, təbiəti, mədəniyyəti, 
adət-ənənəsi, məişəti, tanınmış insanları haqda maraqlı məlumatlar və eksponatlar toplanıb. 
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2016-cı il oktyabr ayının 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Ağstafa 
şəhərində əsaslı şəkildə yenidən qurulan Heydər Əliyev Mərkəzində yaradılan şəraitlə də tanış olmuşdur. 
Mərkəzin dam örtüyü, havalandırma sistemi təzələnib, 320 tamaşaçı yerlik açıq konsert meydanı yaradılıb. 
Mərkəzdə nikah mərasimləri üçün otaq, memarlıq, incəsənət, reklam, xalçaçılıq studiyaları fəaliyyət göstərir. 
Bundan başqa, burada distant təhsil, ekoturizm, uşaq yaradıcılığı və informasiya mərkəzləri, rəqs studiyası, 
rəsm qalereyası və dil kursları da yaradılıb. 

Həmin gün Prezident İlham Əliyev Ağstafa şəhərində Musiqi Mərkəzinin açılışında iştirak etmiş və Ağstafa 
Rayon Mədəniyyət Mərkəzində əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.

Musiqi Mərkəzinin inşası gələcəyimiz olan uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili baxımından vacib 
layihələrdən hesab olunur. Mərkəz yeni musiqi alətləri və inventarla təchiz edilib. Binanın ətrafında park salınıb, 
geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülüb, açıq konsert meydançası yaradılıb, suvarma və işıqlandırma 
sistemləri quraşdırılıb.
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Ağstafa Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin əsas tamaşa salonu tamamilə yenilənib və genişləndirilərək 220 
yerlik olub. Salonda müasir oturacaqlar quraşdırılıb və yüksək standartlara uyğun səhnə yaradılıb. Burada 
kafe, inzibati, yardımçı otaqlar və qrim otaqları, həmçinin kitabxana fəaliyyət göstərir. 

2016-cı il noyabr ayının 12-də dövlət başçısı rayonunun Horadiz şəhərində Dövlət Rəsm Qalereyasının 
açılışında iştirak etmişdir. Qalereyanın ikimərtəbəli binasında rəsm əsərlərinin nümayiş etdirilməsi üçün sərgi 
zalı fəaliyyət göstərir.

Həmin gün ölkə başçısı Beyləqanda Bayraq Muzeyinin açılışında iştirak etmişdir. Bayraq Muzeyində 
tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid eksponatlar, Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin bayraqları, 
gerbləri, xəritələr, konstitusiyalar, orden və medallar, müxtəlif dövlət rəmzləri qorunur.
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2016-cı il dekabr ayının 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Ağdam 
rayonunun Quzanlı qəsəbəsində Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışında iştirak etmişdir. Mərkəzdə Ulu Öndərin 
mənalı həyatının və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar nümayiş 
olunur. Rəqs zalının, kompüter otağının, xalçaçılıq dərnəyinin, elektron kitabxananın yaradıldığı Heydər Əliyev 
Mərkəzində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 130 yerlik iclas zalı da var. Bundan əlavə, mərkəzdə 3D kino 
zalı, 20 nəfərlik konfrans zalı, rəsm otağı, kompüterlərlə və ən müasir avadanlıqla təchiz olunan xidməti otaqlar 
fəaliyyət göstərir.

Həmin gün Prezident İlham Əliyev Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində yeni inşa edilmiş Bayraq 
Muzeyinin açılışında və Ağdam Muğam Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində də iştirak etmişdir.

Muzeyin ümumi sahəsi 300 kvadratmetr olan binasında 146 eksponatın sərgilənməsi üçün hər cür şərait 
yaradılıb. Bayraq Muzeyində tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid eksponatlar, Azərbaycan ərazisində mövcud 
olmuş dövlətlərin bayraqları, xəritələr, konstitusiyalar, orden və medallar, bir sözlə, müxtəlif dövlət rəmzləri 
qorunur.
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Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə tikiləcək Ağdam Muğam Mərkəzi binasında 328 yerlik 
zal, foye, qalereya, dekorasiya, qrim, gözləmə və dərs otaqları yaradılacaq, eləcə də ərazidə 60 avtomobil üçün 
dayanacaq tikiləcək. Xalqımızın zəngin milli-mənəvi sərvəti olan muğamın təbliğinə və onun yaşadılmasına 
xidmət edəcək bu mühüm layihə də ölkəmizdə musiqi mədəniyyətinin inkişafına öz töhfəsini verəcək. 
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“Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşı dayanır və dövlət həmişə öz vətəndaşını 
qoruyur, onun problemlərini həll etməyə çalışır”.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 Regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı çərçivəsində ölkə başçısının insan amilinə, yəni Azərbaycan 
xalqının həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş ali siyasətinin reallaşdırılması istiqamətində mühüm 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 2016-cı ildə də davam etdirilmiş, bir sıra sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir.

Milli Ordumuzun şəxsi heyətinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması da daim diqqət mərkəzində saxlanılır, bu 
istiqamətdə çox mühüm və ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Bütün lazımi infrastrukturla təchiz edilmiş müasir 
şəhərciklərin salınması hərbi qulluqçuların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəlməklə yanaşı, 
ordumuzun qüdrətinin artmasına da mühüm təsir göstərir.

2016-cı il fevral ayının 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Gəncədə hərbi 
qulluqçular üçün inşa edilən şəhərciyin açılışında iştirak etmişdir. 

Yaşayış kompleksi 14 çoxmənzilli binadan ibarətdir. Doqquzmərtəbəli binalardan ibarət kompleksdə 
ümumilikdə 696 mənzil var. Mənzillər su, işıq, qaz və “kombi” istilik sistemi ilə təmin olunub. Kompleksin 
ərazisində yaşıllaşdırma və abadlıq işləri ilə yanaşı, sakinlərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün 
hərtərəfli şərait yaradılıb. Uşaq əyləncə və idman meydançası salınıb. 

 

2016-cı il avqust ayının 10-da Prezident İlham Əliyev Qəbələ regional “ASAN xidmət” mərkəzinin 
açılışında iştirak etmişdir. Mərkəzin fəaliyyətindən Qəbələ də daxil olmaqla, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı və Qobustan rayonları ərazisində qeydiyyatda olan vətəndaşlar, ümumilikdə, 900 
mindən çox sakinin yararlanma imkanı vardır.

Respublikamızda sayca onuncu mərkəz olan Qəbələ “ASAN xidmət” mərkəzində işçilərin ümumi sayı 200 
nəfərdir ki, onların da 45 nəfəri könüllüdür.
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2016-cı il sentyabr ayının 3-də ölkə başçısı Masallıda Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyinin “ASAN həyat” kompleksinin açılışında iştirak etmişdir. Bu kompleks 4 mərtəbəli inzibati 
binadan və 6 ictimai iaşə obyektləri üçün nəzərdə tutulan binalardan ibarətdir. Mərkəzdə 10 dövlət orqanı 
tərəfindən 32 növ xidmət göstərilir. Eyni zamanda, mərkəzdə 112 növ funksional yardımçı xidmətlər - bank, 
sığorta, hüquqi yardım, tərcümə xidmətləri təşkil edilib. Bu mərkəz Masallı rayonu da daxil olmaqla Cəlilabad, 
Lənkəran, Astara, Lerik və Yardımlı rayonlarının əhalisinə, ümumilikdə 840 minə yaxın vətəndaşa xidmət 
göstərir. Burada 170 nəfər işlə təmin olunub, 80 nəfər könüllü işə cəlb edilib.

Kompleksin ərazisində pilot layihə olaraq “ABAD mərkəzi” yaradılmışdır. “ABAD” - Ailə Biznesinə 
ASAN Dəstək layihəsi ailə bizneslərinin formalaşdırılması, bu təsərrüfatlar vasitəsilə məhsulların istehsalı, 
xidmətlərin göstərilməsi və brendləşdirilməsi, istehsalçıya və tələbata uyğun keyfiyyətli məhsulların istehsal 
və istehlakının təşviq edilməsi, innovativ üsullar tətbiq olunmaqla müxtəlif təsərrüfat sahələri üzrə fəaliyyətin 
istiqamətləndirilməsini həyata keçirən mərkəzdir. “ABAD” Mərkəzinin əsas məqsədi regionların sosial-iqtisadi 
inkişafına dəstək vermək, ailə bizneslərində müasir texnologiyaların tətbiqini təmin etmək, ailə brendlərinin 
formalaşmasına dəstək olmaqdır.  
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2016-cı il noyabr ayının 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Füzuli 
rayonunun Horadiz şəhərində məcburi köçkünlər üçün salınan yeni qəsəbədə yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

417 hektar sahəni əhatə edən yeni qəsəbədə 400 ev, məktəb, uşaq bağçası, inzibati bina, tibb məntəqəsi, 
klub-icma mərkəzi, poçt binası tikilib. Bu qəsəbə ölkə üzrə mövcud olmuş 16 fin tipli qəsəbə və Füzuli 
rayonunda olan sonuncu fin tipli qəsəbədə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlər üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Qəsəbədə 120 yerlik uşaq bağçası və 320 şagird yerlik məktəb də tikilərək hər cür avadanlıqla 
təchiz edilmişdir.

2016-cı il dekabr ayının 3-də Prezident İlham Əliyev ötən ilin aprelində Tərtər və Ağdam rayonlarının 
yaşayış məntəqələrinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində ziyan dəymiş evlərin 
tikintisi, bərpası və təmiri işlərinin vəziyyəti ilə tanış olmuşdur. Ölkə başçısının “Erməni silahlı qüvvələrinin 
Ağdam və Tərtər rayonlarını intensiv atəşə tutması nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması 
ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2016-cı ilin mayında imzaladığı Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının 
2016-cı il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılmış vəsait hesabına 
ümumilikdə hər iki rayonda 12 ev yenidən tikilib, 23 ev tamamilə bərpa olunub, 46 evdə əsaslı, 924 evdə isə 
cari təmir işləri aparılıb. Bundan əlavə, 3 məktəb və iki uşaq bağçasında əsaslı təmir işləri həyata keçirilmişdir.
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“Sahibkarlıqla bağlı çox ciddi addımlar atılıbdır. 
Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, özəl sektorun 
inkişafı, ixrac potensialımızın artırılması və idxaldan 
asılılığımızın azaldılması istiqamətində çox ciddi 
işlər gedir”.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Sahibkarlığın inkişafı ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası baxımından 
dövlət siyasətinin aparıcı istiqamətlərindən biridir

Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və hazırda Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm 
istiqamətlərindən biri də ölkədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsidir. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında, qeyri-
neft sektorunun şaxələnməsində prioritet istiqamətlərdən biri olan sahibkarlığın rolu Azərbaycanda ilbəil artır. 
Ötən illər ərzində dövlət-sahibkar münasibətləri inkişaf etdirilmiş, sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi sistemi 
təkmilləşdirilmiş, sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi və onların fəaliyyətinin dəstəklənməsi məqsədilə 
önəmli mexanizmlər yaradılmış və bu istiqamətdə işlər davam etdirilmişdir. 

Dünyada baş verən regional və qlobal mürəkkəb siyasi və iqtisadi proseslərin mənfi təsirlərinə qarşı ölkə 
iqtisadiyyatının yüksək dayanıqlılıq nümayiş etdirməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin düşünülmüş və uzaqgörən siyasəti nəticəsində yaradılmış siyasi və makroiqtisadi sabitlik, vaxtında 
aparılan islahatlar, o cümlədən iqtisadiyyatın diversifikasiyası, neft amilindən asılılığın azaldılması, biznes 
mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi sayəsində mümkün olmuşdur ki, bu da 
beynəlxalq maliyyə qurumlarının hesabatlarında öz dolğun əksini tapmaqdadır. Belə ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin 
dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi və əlverişli biznes mühitin formalaşdırılması istiqamətində aparılan 
islahatların nəticəsi olaraq, Dünya Bankı tərəfindən 190 ölkənin biznes mühitinin qiymətləndirildiyi və hər il 
dövrü olaraq dərc edilən ən mühüm hesabatlardan biri olan “Doing Business 2017” hesabatında Azərbaycan 
65-ci pillədə qərarlaşmış, dünyada 3 və daha çox islahat aparan 29 ölkədən biri olmuşdur. Həmçinin, Dünya 
İqtisadi Forumu tərəfindən 1979-cu ildən bəri hər il nəşr olunan və dünyada rəqabətqabiliyyətlilik üzrə ən 
geniş qiymətləndirmə hesab olunan 2016-2017-ci illər üçün 138 ölkə üzrə dərc olunan “Qlobal Rəqabətlilik 
Hesabatı”nda ölkəmizin mövqeyi ötən ilə nisbətən 3 pillə yaxşılaşaraq 40-cı yerdən 37-ci yerə yüksəlmiş və 
MDB məkanında liderlik mövqeyini qoruyub saxlamışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Ölkəmizin gələcək inkişafı sahibkarlığın inkişafından asılıdır” 
strateji xəttinə uyğun olaraq biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən sistemli 
tədbirlər, 2015-ci ilin sonlarından başlayaraq sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı verilən mühüm qərarlar biznes 
mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində yeni mərhələnin başlanğıcı olmuş və bu proses 2016-cı il 
ərzində daha da uğurla davam etdirilmişdir.

Belə ki, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiqindən sonra sahibkarlıq sahəsində vergi yoxlamaları istisna olmaqla cəmi 70 yoxlama, o 
cümlədən 2016-cı il ərzində 60 yoxlama keçirilmişdir. Müqayisə üçün 2015-ci il ərzində vergi yoxlamaları 
istisna olmaqla keçirilmiş yoxlamaların sayı 62 minə yaxın olmuşdur. 

Bundan əlavə, ölkədə sahibkarların hüquqlarının müdafiəsinin daha da gücləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 3 fevral 2016-cı il tarixli fərmanlarına əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya Şuraları yaradılmış, onların fəaliyyətini 
tənzimləyən əsasnamələr təsdiq edilmişdir. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya Şuraları 
sahibkarlar tərəfindən özlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarlarından 
(qərarların qəbul edilməsindən imtinadan) və ya sərəncamından, əmrindən, hərəkət və ya hərəkətsizliyindən 
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verilmiş təkrar şikayətlərə baxan kollegial orqandır. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya 
Şuralarının qərarlarından, hərəkət və hərəkətsizliyindən verilmiş şikayətlərə isə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında yaradılmış Apellyasiya Şurasında baxılır.

Sahibkarlığın inkişafı sahəsində investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi, sənaye istehsalının artırılması 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 yanvar 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə “İnvestisiya təşviqi 
sənədinin verilməsi Qaydası, 20 aprel 2016-cı il tarixli fərmanları ilə “İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi 
şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji avadanlıq və qurğuların idxalı üçün təsdiqedici sənədin 
verilməsi Qaydası” və investisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahələri, investisiya layihəsinin həcmi 
ilə bağlı minimal məbləğ və investisiya layihəsinin həyata keçiriləcəyi inzibati ərazi vahidləri təsdiq edilmişdir. 
Qeyd olunan investisiya təşviqi sənədi Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində və “Gömrük tarifi 
haqqında” Qanununda nəzərdə tutulmuş güzəştləri əldə etməyə əsas verir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının 
Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında 19 yanvar 2016-cı il tarixli Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa əsasən investisiya təşviqi sənədi almış sahibkarlar 7 il müddətinə fiziki şəxslərin gəlirinin və hüquqi 
şəxslərin mənfəətinin 50%-nə görə vergidən, həmçinin əmlak və torpaq vergisindən, müvafiq təsdiqedici sənəd 
əsasında texnika, texnoloji avadanlıq və qurğuların idxalına görə ƏDV-dən azad olunmuşdur. Eyni zamanda, 
“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 19 yanvar 
2016-cı il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə müəyyən olunmuş meyarlara uyğun olaraq ölkə 
iqtisadiyyatı üzrə prioritet hesab olunan sahələrdə investisiya fəaliyyəti həyata keçirən sahibkarların investisiya 
təşviqi sənədini aldıqları andan müvafiq təsdiqedici sənəd əsasında idxal etdikləri texnika, texnoloji avadanlıq 
və qurğular 7 il müddətinə gömrük rüsumlarından azad olunmuşdur. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, investisiya təşviqi sənədinin verilməsi sahəsində sahibkarlıq subyektlərinin 
məlumatlılığının artırılması məqsədilə www.senaye.gov.az portalında müvafiq bölmə, həmin bölmədə 
investisiya təşviqi sənədinə dair qanunvericilik, sənədlər və faydalı məlumatlar kimi alt bölmələr yaradılmışdır. 
2016-cı ildə ümumilikdə 79 sahibkara (73 hüquqi şəxs, 6 fərdi sahibkar) 84 investisiya təşviqi sənədi və bu 
investisiya təşviqi sənədləri əsasında 61 sahibkara (57 hüquqi şəxs, 4 fərdi sahibkar) 241 təsdiqedici sənəd 
verilmişdir. Qeyd olunan investisiya layihələrinə 1 milyard manatdan çox investisiyanın yatırılacağı və 6500-
dən çox yeni iş yerinin açılacağı nəzərdə tutulur.

Yerli istehsalın dəstəklənməsi məqsədilə “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda 19 yanvar 2016-cı il tarixində edilmiş dəyişikliyə əsasən dövlət satınalmalarında, müəyyən edilmiş 
keyfiyyət tələblərinə cavab verən yerli mallar (işlər və xidmətlər) üzrə tender təkliflərinin xeyrinə, xaricdən 
idxal olunan eyni malların təklif edilən qiymətinin 20 faizinə qədər həcmdə güzəştli düzəlişin tətbiq edilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 sentyabr 2016-cı il tarixli Fərmanına 
əsasən icra hakimiyyəti orqanlarının və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların fəaliyyətində səmərəliliyi 
artırmaq, ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətini genişləndirmək, habelə biznes və investisiya mühitinin əlverişliliyini 
və rəqabət qabiliyyətini daha da artırmaq məqsədi ilə icra hakimiyyəti orqanları və dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən 2018-ci il 1 yanvar tarixinədək idxal mallarının (işlərinin, xidmətlərinin) 
satın alınması dayandırılmışdır.

Lisenziyaların sayının azaldılması, onların verilməsi qaydasının sadələşdirilməsi, müddətsiz olaraq 
müəyyən edilməsi, tələb olunan rüsumların müvafiq olaraq Bakıda 2 dəfə, regionlarda 4 dəfə azaldılması 
istiqamətində aparılan islahatların davamı olaraq 15 mart 2016-cı il tarixində lisenziya və icazə sisteminin 
tənzimlənməsinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını müəyyən edən “Lisenziyalar və icazələr haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş və 2016-cı il iyunun 1-dən qüvvəyə minmişdir. Qanuna 
əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə verilən icazələrin dairəsi dəqiq müəyyən edilmiş, onların sayı təqribən 
4 dəfə azaldılaraq 330-dan 86-ya endirilmiş, həmçinin “Lisenziyalar və icazələr” portalının yaradılması, dövlət 
orqanları tərəfindən lisenziya və icazə məsələləri üzrə sahibkara qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı məsləhətlərin 
verilməsi, “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi və sahibkarların işini yüngülləşdirən digər mütərəqqi mexanizmlər 
müəyyən edilmişdir. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən “ASAN xidmət” mərkəzləri vasitəsilə lisenziyaların 
verilməsinə başlanıldığı 2 noyabr 2015-ci il tarixindən 30 dekabr 2016-cı il tarixinədək sahibkarlara 3382 
lisenziya verilmişdir ki, bunun da 1788-i yeni verilmiş, 1594-ü müddətsiz lisenziya ilə əvəz edilmiş lisenziyalardır. 
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 Dövlət orqanları tərəfindən təqdim edilən bir çox xidmətlərin, o cümlədən İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 
göstərilən xidmətlərin elektronlaşdırılması, sertifikatların verilməsi, bu xidmətlərə görə dövlət rüsumları və 
haqlarının “online” rejimində ödənilməsi davam etdirilmişdir. Əlavə olaraq dövlət xidmətlərinin göstərilməsində 
şəffaflığın artırılması və vahid portal üzərindən həyata keçirilməsi üçün “Lisenziyalar və icazələr” portalının 
yaradılması istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilir ki, həmin portal fəaliyyətə başladıqdan sonra 
sahibkarlara lisenziya və icazələrin verilməsi prosesi tamamilə elektronlaşdırılacaqdır.

Hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 5-i interaktiv, 21-i informativ olmaqla vətəndaşlara 26 elektron 
xidmət göstərilir. Nazirlik tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərdən istifadə üçün www.economy.gov.az və 
Nazirliyin strukturuna daxil olan və tabeliyindəki qurumların internet səhifələrində yaradılmış Elektron Xidmətlər 
Bölməsinə və xidmətin adını əks etdirən bölməyə daxil olmaq və müvafiq elektron xidmətdən istifadə etmək 
mümkündür.

Sahibkarlıq sahəsində aparılan islahatların davamı olaraq, qeyri-neft məhsullarının ixracının 
stimullaşdırılması məqsədilə “Qeyri-neft ixracının təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1 mart 2016-cı il tarixli Fərmanı imzalanmışdır ki, sözügedən Fərmanda qeyri-neft 
məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə ixrac gömrük bəyannaməsində nəzərdə tutulan dəyərin 3 faiz baza 
olmaqla (məhsulların növündən asılı olaraq ixrac təşviqinin baza məbləğinə əmsallar tətbiq edilməklə) ixrac 
təşviqinin ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bununla əlaqədar Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
6 oktyabr 2016-cı il tarixli Qərarı ilə qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə ixrac təşviqinin 
ödənilməsi qaydası, ixrac təşviqi şamil olunacaq qeyri-neft məhsullarının siyahısı və tətbiq olunacaq əmsallar 
təsdiq edilmişdir.

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 4 mart 2016-cı il tarixli “Gömrük sistemində 
islahatların davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalanmışdır. Həmin Sərəncamda 
elektron gömrük xidmətlərinin daha da genişləndirilməsi, gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı tələb olunan 
sənədlərin və prosedurların sayının minimuma endirilməsi, gömrük orqanlarına əvvəlcədən elektron formada 
qısa idxal bəyannaməsini təqdim etmək yolu ilə malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən 
keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və beynəlxalq təcrübədə mövcud olan digər buraxılış sistemlərinin yaradılması 
və s. kompleks məsələlərin həlli ilə bağlı tapşırıqlar müəyyənləşdirilmişdir. Verilmiş tapşırıqların icrası 
istiqamətində 2016-cı il aprel ayının 4-dən etibarən gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat 
vasitələrinin gömrük orqanlarına bəyan edilməsi ilə bağlı prosedurların daha da sadələşdirilməsi, gömrük 
xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın təmin edilməsi, sahibkarlar üçün əlverişli biznes mühitinin yaradılması 
və xarici ticarət əməliyyatlarının daha da stimullaşdırılması məqsədilə elektron bəyanetmə sistemi tətbiq 
edilməyə başlanılmış, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 may 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə gömrük 
sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsinin 
sadələşdirilməsi ilə bağlı münasibətləri tənzimləyən “Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən 
keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sistemlərindən istifadə Qaydaları” təsdiq edilmişdir.

Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 avqust 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə vergi ödəyiciləri 
ilə vergi orqanları arasında qarşılıqlı etimadın və şəffaflığın daha da artırılması, sahibkarlara əlverişli şəraitin 
yaradılması və ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişaf tempinə uyğun olaraq real vergi potensialının müəyyən 
edilməsi üçün vergi sistemində islahatların davam etdirilməsi və vergi inzibatçılığının daha da təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri” təsdiq edilmişdir. 

Aparılan islahatların davamı olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 oktyabr 2016-cı il tarixli 
Fərmanı ilə “Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq 
fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici 
ölkələrdə sertifikat və patent almasına, ixracla əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə çəkilən xərclərin 
dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin tənzimlənməsi 
Qaydası” təsdiq edilmişdir. Həmçinin ölkədə istehsal və təklif edilən məhsul və xidmətlərin rəsmi İxrac Portalı 
(www.export.az) istifadəyə verilmişdir. 3 dildə fəaliyyət göstərəcək Portalda asan axtarış və qeydiyyat sistemi 
mövcuddur, həmçinin Portalda ixrac məhsulları və şirkətlər, ixraca verilən sertifikatlar, hədəf bazarlar və s. 
məlumatları əldə etmək imkanı yaradılmışdır.
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Bununla yanaşı, “Made in Azerbaijan” brendinin təşviqi məqsədilə şərab istehsalı və ixracı ilə məşğul 
olan  yerli şirkətlərin nümayəndələrindən ibarət Azərbaycanın ilk 2 ixrac missiyası 2016-cı ilin 9-15 noyabr 
tarixlərində Çin Xalq Respublikasının Honq-Konq Xüsusi İnzibati Regionuna və Quancou şəhərinə, 2016-cı ilin 
27-30 noyabr tarixlərində isə meyvə şirələri, təbii mineral sular, meyvə-tərəvəz məhsulları, ət və ət məhsulları, 
bal, süd və süd məhsullarının istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən 20 şirkətin nümayəndəsinin iştirakı ilə 
Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Dubay şəhərinə növbəti ixrac missiyası təşkil edilmişdir.

Sahibkarlıq sahəsində son illərdə nail olunmuş sürətli inkişafın davamlılığını təmin etmək, yerli malların 
ənənəvi və yeni bazarlara çıxarılması üçün müəssisələr haqqında məlumatlılıq səviyyəsini artırmaq məqsədilə 
ölkə başçısının 21 sentyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan 
mallar və həmin malların istehsalçıları barədə məlumatları əks etdirən, ən azı üç dildə (Azərbaycan, ingilis 
və rus dillərində) fəaliyyət göstərən internet portalının yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin, ölkənin 
iqtisadi inkişafında vətəndaşların fəal iştirakını təmin etmək, ailə əməyinə əsaslanan təsərrüfatların fəaliyyətini 
dəstəkləmək, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını stimullaşdırmaq, əhalinin məşğulluğunun artırılması 
sahəsində əlavə imkanlar yaratmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 sentyabr 2016-cı 
il tarixli Fərmanına əsasən “ABAD” (Ailə Biznesinə Asan Dəstək) mərkəzlərinin yaradılmasına başlanılmışdır.

Ölkənin tarazlı inkişafının əsas hədəf istiqamətlərindən sayılan regionların sosial-iqtisadi inkişafı sahibkarlıq 
sahəsində aparılan islahatlarda da diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Belə ki, lisenziya və icazələr sahəsində 
aparılmış islahatlar çərçivəsində lisenziyanın verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləği azaldılmış, 
investisiya təşviqi sənədinin alınması üçün investisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ regionlarda 
differensiallaşdırılaraq daha aşağı müəyyən olunmuş, sahibkarların inkişafı məqsədilə verilmiş güzəştli 
kreditlərin böyük hissəsi regionlara yönəldilmiş, regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarların maarifləndirilməsi 
və məlumatlandırılması üçün tədbirlərin təşkili diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.

Eyni zamanda, ölkədə həyata keçirilən sistemli tədbirlərin davamı olaraq Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 11 əsas sektoru üzrə 
strateji yol xəritələri təsdiq edilmişdir ki, onlardan biri də “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq 
səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”dir. 

Qeyd olunanlarla yanaşı sahibkarlığın, o cümlədən regionlarda sahibkarlığın müxtəlif sahələrdə davamlı 
inkişafı məqsədilə müxtəlif fərmanlar, sərəncamlar, qərarlar qəbul edilmişdir ki, bu da ölkə iqtisadiyyatının və 
onun əsasını təşkil edən sahibkarlığın inkişafı sahəsinin daha da şaxələnərək genişlənməsinə imkan yaradır. 
Ötən illər ərzində həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 2016-cı il ərzində özəl sektorun payı Ümumi Daxili 
Məhsulun 80 faizdən çoxunu təşkil etmiş, məşğulluqda isə 75,3 faizə çatmışdır. Kənd təsərrüfatı, sənaye, 
tikinti, ticarət, nəqliyyat, rabitə kimi istehsal və xidmət sahələrində qeyri-dövlət bölməsinin payı 70-99,8 faiz 
arasında dəyişir.

Ölkədə sahibkarların ümumi bölgüsünə görə onların 13,5 faizini hüquqi şəxslər, 86,5 faizini isə fiziki şəxslər 
təşkil edir.

Sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü (faizlə)

13,5%

86,5%

Hüquqi şəxslər Fiziki şəxslər

2016-cı ildə müəssisələrin sayı 7 faiz artaraq, 2017-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə 107358 vahid olmuşdur.
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2010-2016-cı illərdə yeni yaradılmış hüquqi şəxslərin sayı

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4296

5137 5417

7879

9130

6266

8012

2016-cı ildə ölkədə 8012 hüquqi şəxs (onların nümayəndəlik və filialları) yaradılmışdır. Yeni hüquqi şəxslərin 
11,4 faizi Aran, 7,4 faizi Abşeron, 4,6 faizi Lənkəran, 4,3 faizi Gəncə-Qazax iqtisadi rayonlarında, qalanları isə 
digər bölgələrdə qeydiyyatdan keçmişdir. 

1 yanvar 2017-ci il tarixinə ölkə üzrə müəssisələrin ümumi sayının 80,5 faizini və ya 86514 vahidini kiçik 
müəssisələr təşkil etmişdir.

Kiçik müəssisələrin sayı

2011 2012 2013 2014 2015 2016

60223 62889
69219

75119
79037

86514

2017-ci ilin 1 yanvar vəziyyətinə hüquqi şəxs yaratmadan fərdi sahibkarlıq formasında fəaliyyət göstərən 
fiziki şəxslərin sayı 685406 vahidə çatmışdır. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 
fiziki şəxslərin 476673-ü (69,6 %) regionlarda qeydiyyata alınmışdır.

2010-2016-cı illərdə fiziki şəxslərin artım dinamikası

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

306933
364600

432141
454997

519860
576906

685406
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Bununla yanaşı, ölkədə sahibkarlığın daha da inkişafı, onların bütün sahələrdə dəstəklənməsi, fəaliyyətləri 
zamanı yaranacaq problemlərin həlli, sahibkarların, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyətinə yeni başlayanların 
müxtəlif sahələrdə məlumatlandırılması məqsədilə ölkənin şəhər və rayonlarında müxtəlif tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. Həmçinin, ölkədə məşğulluğun təmin edilməsi, qeyri-neft ixracının artırılması, biznes mühitinin 
inkişafı, sahibkarlığın bu kimi strateji məsələlərdə rolunun artması, cəmiyyətdə sahibkarlığa dəstək əhval-
ruhiyyəsinin artırılmasına təkan vermək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 aprel 2016-cı 
il tarixli Sərəncamı ilə 25 aprel tarixi Azərbaycan Respublikasında “Sahibkarlar Günü” kimi təsis edilmişdir. 
Bununla əlaqədar 2016-cı ilin 25 aprel tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikasında “Sahibkarlar 
günü”nün təsis edilməsinə həsr olunmuş 200-ə yaxın sahibkarın iştirakı ilə keçirilmiş konfransda ölkədə 
həyata keçirilmiş islahatlar və “Sahibkarlar günü”nün təsis edilməsi yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Sahibkarlığın dəstəklənməsi və istehsal olunan məhsulların ölkədə və xaricdə təşviqi, ixrac potensialının 
daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 
istehsal edilən rəqabətqabiliyyətli məhsulları, o cümlədən sənaye məhsullarını özündə əks etdirən 440 
müəssisə haqqında “Azərbaycanda istehsal olunub” kataloqu rus və ingilis dilində hazırlanmış və elektron 
disk formasında buraxılmışdır. Bununla yanaşı sözügedən kataloqun elektron versiyası maraqlı tərəflər və 
sahibkarlar tərəfindən operativ əldə olunması məqsədilə Nazirliyin rəsmi internet səhifəsində və “Sahibkarlara 
Dəstək” Məlumat Səhifəsində yerləşdirilmiş, yerli və beynəlxalq tədbirlərdə iştirakçılara təqdim edilmişdir.

Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsinin sistemli şəkildə həyata keçirilməsini gücləndirmək, 
dövlət-sahibkar münasibətlərini daha da təkmilləşdirmək, sahibkarlar tərəfindən edilən müraciətlərin 
cavablandırılmasında sistemlilik yaratmaq, operativliyə nail olmaq üçün “195-2” prefiks nömrəsi ilə 1 
sentyabr 2009-cu il tarixindən rəsmən fəaliyyət göstərən və ölkənin bütün regionlarını əhatə edən İqtisadiyyat 
Nazirliyinin Çağrı Mərkəzi yaradılmışdır. 2009-cu ilin 1 sentyabr tarixindən 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinədək 
Mərkəzə 61944, o cümlədən 2016-cı il ərzində 17415 müraciət daxil olmuş və cavablandırılmışdır. Həmçinin 
Çağrı Mərkəzi tərəfindən 2016-cı il ərzində ümumilikdə 37 sual vərəqəsi və 1482 şikayət vərəqəsi tərtib 
olunmuş, onlar operativ araşdırılaraq qanunvericiliyə uyğun olaraq cavablandırılmışdır.

Son illər qeyri-neft sektorunun inkişafı, xüsusən qeyri-neft ixracının artırılması sahəsində aparılan tədbirlər 
nəticəsində sahibkarların biznes əlaqələri daha da genişlənmiş, Azərbaycan məhsullarının satış bazarı 
yeni dövlətləri əhatə etmişdir. Sahibkarların işgüzar əlaqələrinin inkişafının dəstəklənməsi istiqamətində 
Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO) tərəfindən həyata keçirilən mühüm iqtisadi 
tədbirlər, o cümlədən biznes forumlar, konfranslar, seminarlar və beynəlxalq sərgilər qeyd olunan məqsədlərə 
nail olmağa kömək edir.

2016-cı il ərzində yerli sahibkarların beynəlxalq biznes əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi məqsədilə 
ölkəmizdə və xaricdə ümumilikdə 269 (Azərbaycanda - 245, xaricdə - 24) tədbir, o cümlədən biznes forum, 
dəyirmi masa, konfrans, təlim, sərgi təşkil edilmiş və ikitərəfli görüşlər keçirilmişdir. Tədbirlərdə Azərbaycan 
iqtisadiyyatının prioritet sektorlarında investisiya imkanları və ölkəmizin biznes mühiti üzrə təqdimatlar edilmiş, 
kənd təsərrüfatı və ərzaq sənayesi, ağır və yüngül sənaye, tikinti, İKT, turizm, nəqliyyat və logistika, kimya 
sənayesi, maliyyə, səhiyyə və əczaçılıq, təhsil, alternativ enerji, ticarət və konsaltinq sahələrini təmsil edən 
yerli və xarici iş adamları iştirak etmiş, işgüzar əlaqələr yaradılmış və müqavilələr bağlanılmışdır.

Eyni zamanda, AZPROMO tərəfindən kənd təsərrüfatı, qida, yüngül və s. sənaye sahələrində fəaliyyət 
göstərən 100-ə yaxın yerli şirkətə müxtəlif sahələrdə dəstək göstərilmiş və zəruri informasiya verilmişdir. 
AZPROMO-nun dəstəyi ilə Azərbaycan Arıçılar assosiasiyası, Şərab istehsalçıları və ixracatçıları assosiasiyası, 
Nar istehsalçıları və ixracatçıları assosiasiyası, Fındıq istehsalçıları və ixracatçıları assosiasiyası, Meyvə-
tərəvəz istehsalçıları və ixracatçıları assosiasiyası uğurla qeydiyyatdan keçmişdir. 

Həmçinin dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa 
Kömək Milli Fondu yaxından iştirak etməklə, sahibkarlara güzəştli kreditlərlə maliyyə dəstəyinin verilməsi, 
investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi sahəsində konkret sahələrin təşviqi, regionlarda və Bakı şəhərinin 
qəsəbələrində sahibkarlığın inkişafına həsr olunmuş işgüzar forumların keçirilməsi, sahibkarlara maarifləndirici 
treninqlərin təşkil edilməsi, sahibkarlığın informasiya təminatının gücləndirilməsi, müasir texnologiyaların 
tətbiqini, rəqabətqabiliyyətli, xüsusilə ixracyönümlü və idxalı əvəz edən məhsulların istehsalını və emalını 
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nəzərdə tutan, eləcə də bu sahələrin inkişafını stimullaşdıran infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi 
istiqamətində 2016-cı ildə də uğurlu fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na 
uyğun olaraq, sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi məqsədilə Sahibkarlığa Kömək Milli 
Fondu tərəfindən 2016-cı il ərzində 4000-dək sahibkarın iştirakı ilə 39, o cümlədən regionlarda 3350 sahibkarın 
iştirakı ilə 33 işgüzar forum keçirilmişdir. Forumlarda sahibkarlara güzəştli kreditlər təqdim edilmiş, nümunəvi 
investisiya layihələrinin təqdimatı keçirilmiş, həmin nümunəvi layihələr sahibkarlara təqdim edilmiş, müvəkkil 
kredit təşkilatlarının nümayəndələri və sahibkarlarla mövcud iqtisadi potensialdan daha səmərəli istifadə 
edilməsi məqsədi ilə müzakirələr aparılmış, həmin şəhər və rayonlar üzrə investisiya təkliflərinin qəbulu üçün 
kütləvi informasiya vasitələrində elanlar verilmişdir.

2016-cı ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına ümumilikdə 2477 sahibkarlıq 
subyektinə 189,4 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər hesabına 8100-dən çox yeni iş yerinin 
yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Dövlətin güzəştli kreditlərinin 82,3 faizi aqrar sektorun, 17,7 faizi müxtəlif 
sənaye məhsullarının istehsalı və emalının inkişafına verilmişdir. Verilmiş kreditlərin 74 faizi respublikanın 
regionlarının payına düşür.

2016-cı il ərzində kiçik həcmli 2402 layihəyə 22,9 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir ki, bu kreditlər 
hesabına 3398 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Fondun vəsaitlərinin əsas prioritet istiqamətlərindən biri də əhalinin həssas qruplarının investisiya 
layihələrinin maliyyələşdirilməsidir. Belə ki, hesabat ilində 173 məcburi köçkün sahibkara 2,3 milyon manat, 
263 qadın sahibkara 10,4 milyon manat və 487 gənc sahibkara 44,6 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. 
Bu kreditlər hesabına müvafiq olaraq 266, 488 və 1695 yeni iş yerinin yaradılması imkanı yaranmışdır.

2016-cı ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsilə Bakı şəhəri üzrə 145 (5,9%) layihəyə 49200 
min (26%) manat, Aran iqtisadi rayonu üzrə 1034 (41,7%) layihəyə 44892 min (23,7%) manat, Gəncə-Qazax 
iqtisadi rayonu üzrə 397 (16%) layihəyə 20365,2 min (10,7%) manat, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 192 
(7,7%) layihəyə 30260,1 min (16%) manat, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 85 (3,4%) layihəyə 7173 min 
(3,8%) manat, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 179 (7,2%) layihəyə 1756 min (0,9%) manat, Lənkəran 
iqtisadi rayonu üzrə 275 (11,1%) layihəyə 13905,5 min (7,3%) manat, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 116 
(4,7%) layihəyə 3818 min (2%) manat və Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 54 (2,2%) layihəyə 18060,3 min (9,5%) 
manat dövlətin güzəştli kreditləri verilmişdir.

2016-cı ildə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına maliyyələşdirilmiş investisiya
layihələrinin respublikanın iqtisadi rayonları üzrə bölgüsü
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Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına maliyyələşdirilən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi 
nəticəsində 8106, o cümlədən Bakı şəhəri üzrə 2321 (28,6%), Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 286 (3,5%), Aran 
iqtisadi rayonu üzrə 2417 (29,8%), Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 1190 (14,7%), Lənkəran iqtisadi rayonu 
üzrə 605 (7,5%), Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 357 (4,4%), Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 468 
(5,8%), Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 222 (2,7%) və Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 240 (3%) yeni iş 
yerlərinin yaradılması nəzərdə tutulur.

2016-cı ildə verilmiş dövlətin güzəştli kreditləri hesabına yaradılacaq  
yeni iş yerlərinin respublikanın iqtisadi rayonları üzrə bölgüsü
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Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına maliyyələşdirilən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində 
yaradılacaq yeni iş yerlərinin 84,9 faizi aqrar sektorun, 15,1 faizi müxtəlif sənaye və digər sahələrin payına 
düşmüşdür. 

2016-cı ildə verilmiş dövlətin güzəştli kreditləri hesabına yaradılacaq 
 yeni iş yerlərinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü
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6881
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Aqrar sektor Müxtəlif sənaye və digər sahələr

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsinin 
Azərbaycana gətirilməsi, ölkədə müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan istehsal, emal, infrastruktur 
sahələrinin yaradılması istiqamətində verdiyi tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədi ilə Sahibkarlığa 
Kömək Milli Fondunun vasitəsilə son illərdə respublika iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru üzrə ümumi dəyəri 
2,7 milyard manat olan 410 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 1,3 milyard manatadək dövlətin 
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güzəştli kreditləri verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş müəssisələrdən 345-i (84,1%) istifadəyə verilmiş, digər 65 
(15,9%) müəssisə üzrə isə tikinti-quraşdırma işləri davam etdirilmişdir.

Yeni texnologiyalara əsaslanan investisiya layihələrinin güzəştli qaydada maliyyələşdirilməsi sahəsində 
işlər 2016-cı il ərzində də davam etdirilmiş və bu məqsədlə 58 investisiya layihəsi maliyyələşdirilmişdir. Bu 
layihələrdən 1 aqropark, 2 logistik mərkəz, 1 yaşıl market, 5 iri fermer, 3 müasir heyvandarlıq, 3 quşçuluq, 
127,2 ha ərazidə 16 istixana və 1 zeytunçuluq təsərrüfatları, 2 çörək, 3 un və 1 qənnadı məmulatları, 2 süd, 1 
ət, 1 biyan, 1 pambıq və 1 dərin emal, 3 tikinti materialları, 1 balıq yemi, 1 nar şirəsi və konsentrantı, 1 müxtəlif 
idman ləvazimatları, 1 trikotaj məhsulları, 1 hava kompressoru, 1 plastik mətbəx və məişət malları, 1 mebel, 1 
kağız tara istehsalı və 1 müalicə sağlamlıq mərkəzinə 164 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. 

Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına rəqabətqabiliyyətli və ixrac yönümlü məhsullar istehsal edən kiçik 
və orta həcmli qeyri-neft sənaye müəssisələrinin yaradılması respublikanın müxtəlif yeyinti və digər sənaye 
məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi ilə yanaşı, ölkənin ixrac potensialının 
artırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bundan əlavə, müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan 
investisiya layihələrinin reallaşdırılması regionlarda məşğulluğun təmin edilməsinə, regionların investisiya 
cəlbediciliyinin artırılmasına, digər sahələrin inkişafının stimullaşdırılmasına, eləcə də iqtisadiyyatın 
strukturunun şaxələnməsinə şərait yaradır.

2016-cı ildə 45 istehsal, emal və infrastruktur müəssisələri, o cümlədən 1 aqropark, 1 taxıl anbarı, 2 yaşıl 
market, 5 iri fermer, 3 müasir heyvandarlıq, 6 quşçuluq və 10 istixana təsərrüfatları, 2 süd, 2 ət, 1 meyvə-
tərəvəz və 1 pambıq emalı, 1 şərab zavodu, 1 şirniyyat, 1 un məmulatları, 1 qənnadı, 3 tikinti materialları, 1 
neft-kimya sənayesi avadanlıqları, 1 polietilen və polipropilen məmulatları istehsalı, 1 hava kompresoru və 1 
sürtkü yağlarının təkrar istehsalı müəssisələri istifadəyə verilmişdir.

Bundan əlavə, müasir istehsal infrastrukturuna malik sənaye parklarının yaradılması ölkədə sənaye 
sahələrinin, habelə istehsal sahələrinin və onun innovasiya istiqamətinin inkişafını nəzərdə tutan dövlət 
siyasətinin reallaşdırılmasına yönəldilmişdir. Sənaye parkları həmçinin ölkənin qeyri-neft sektorunun davamlı 
inkişafı, iqtisadiyyatın ixrac qabiliyyətinin, eləcə də rəqabətqabiliyyətli, idxalı əvəz edən məhsulların istehsalının 
artırılması, rayonlarda məşğulluğun təmini, investisiyaların və müasir texnologiyaların cəlb edilməsi kimi öncül 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi baxımından xüsusilə əhəmiyyətlidir.

Sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq regionlarda 2016-cı il ərzində bir sıra işlər həyata keçirilmişdir. 
Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 2 fevral tarixli, 1011 nömrəli Sərəncamı ilə Neftçala 
Sənaye Məhəlləsinin, 2015-ci il 26 fevral tarixli, 1077 nömrəli Sərəncamı ilə Mingəçevir Sənaye Parkının və 
2016-cı il 13 iyun tarixli, 2115 nömrəli Sərəncamı ilə Masallı Sənaye Məhəlləsinin yaradılmasına başlanılmışdır. 
Eyni zamanda, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının fəaliyyətinin təşkili və təmin edilməsi, habelə xarici və daxili 
infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir.

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə 2016-cı il 21 sentyabr tarixində Mingəçevir Sənaye 
Parkının təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. Parkda xammaldan son məhsuladək istehsal zəncirinin 
qurulması, yerli xammaldan istifadə etməklə yüngül sənayenin müxtəlif sahələrinin, o cümlədən iplik, parça, 
geyim, sənaye üsulu ilə xalça istehsalı üzrə müəssisələrin yaradılması nəzərdə tutulur. 

Neftçala Sənaye Məhəlləsinin isə tikintisi işləri tamamlanmış, istehsal sahələri sahibkarların dərhal 
fəaliyyətə başlamaları üçün bütün infrastruktur xətləri ilə təmin olunmuşdur.

Həmçinin, Neftçala Sənaye Məhəlləsinin fəaliyyəti ilə bağlı sahibkarların məlumatlandırılması üçün 
müvafiq təbliğat-təşviqat işlərinin aparılması davam etdirilmişdir. Təşviqat işlərinin nəticəsi olaraq, sahibkarlar 
tərəfindən Neftçala Sənaye Məhəlləsində fəaliyyət göstərmələri üçün böyük maraq yaranmışdır. İlkin 
mərhələdə təklif olunmuş 8 layihənin icrası nəticəsində Neftçala Sənaye Məhəlləsinə 40 milyon manatdan 
yuxarı investisiyanın qoyulması və 500-dən çox iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. 

2016-cı il 6 avqust tarixində Neftçala Sənaye Məhəlləsində Azərbaycan Respublikasının “Azevrocar” MMC 
şirkətinin İran İslam Respublikasının “İran Khodro” şirkəti ilə birgə həyata keçirdiyi layihə üzrə avtomobil 
istehsalı zavodunun təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. Eyni zamanda Neftçala Sənaye Məhəlləsində 
avtomobil istehsalı zavodunun tikintisinə dair Azərbaycanın “Azevrocar” MMC və İranın “İran Khodro” şirkətləri 
arasında 6 müqavilə imzalanmışdır. Müqavilələr distribyutor, lisenziya, avadanlıqların satışı, quraşdırılması və 



101

REGİONAL İNKİŞAF: UĞURLU SİYASƏTİN NƏTİCƏLƏRİ

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  İQTİSADİYYAT  NAZİRLİYİ

istismara verilməsi, yarımfabrikatların təchizatı, mühəndislik xidmətləri, tədris, mühəndis və texniki dəstək 
sahələrini əhatə edir.

Eyni zamanda həyata keçirilən tədbirlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektlərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması məqsədi ilə növbəti sənaye məhəlləsinin yaradılması 
istiqamətində işlər davam etdirilir, müxtəlif regionlarda sənaye məhəllələrinin qurulması imkanları nəzərdən 
keçirilir. 

Ölkədə xalçaçılığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərxalça” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında 2016-cı il 5 may tarixli, 2032 nömrəli Sərəncamından irəli gələn 
məsələlərin icrası istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, xalçaçılığın inkişafı istiqamətində 
“Azərxalça” ASC tərəfindən 10 rayonda xalça istehsalı sahələrinin yaradılması üçün yerlər müəyyən olunmuşdur. 
Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində mövcud tikiş fabrikinin bazasında, digər 9 rayonda isə (Şəmkir, Ağdam, 
Ağstafa, Xaçmaz, İsmayıllı, Qazax, Qəbələ, Quba, Tovuz) müəyyən edilmiş ərazilərdə nümunəvi layihə əsasında 
“Azərxalça” ASC-nin yerli filiallarının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. 

Sahibkarların maarifləndirilməsi, onlara metodiki köməkliyin, məsləhət və informasiya xidmətlərinin 
göstərilməsi məqsədi ilə Bakı Biznes Tədris Mərkəzi və onun nümayəndəlikləri tərəfindən 2016-cı il ərzində 
də Bakı şəhərində və regionlarda xarici və yerli ekspertlərin iştirakı ilə sahibkarlar, iş adamları və sahibkarlıq 
fəaliyyətinə yeni başlayanlar üçün “Biznes-planların və investisiya layihələrinin hazırlanması”, “Biznes ideyanı 
yarat”, “Öz biznesinə başla”, “Marketinq araşdırılmalarının aparılması”, “Menecment”, “Logistika”, “Ekoloji 
təmiz kənd təsərrüfatının inkişafı”, “Kənd təsərrüfatında sahibkarlıq fəaliyyətinin sığortalanması”, “Mövcud 
və yeni ixrac bazarlarına çıxış imkanları”, “İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər” və s. 
mövzular üzrə 142 treninq, seminar, dəyirmi masa və digər tədbirlər keçirilmişdir. Tədbirlərdə 3200-dən artıq 
dinləyici iştirak etmişdir.

2016-cı il ərzində Bakı Biznes Tədris Mərkəzi və onun nümayəndəlikləri tərəfindən Bakı şəhərində və 
regionlarda müraciət edən sahibkarlara, iş adamlarına və sahibkarlıq fəaliyyətinə yeni başlayanlara müxtəlif 
sahələr üzrə 657 məsləhət xidməti göstərilmişdir.

Bakı Biznes Tədris Mərkəzi tərəfindən Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) ilə birlikdə 
“Azərbaycanın biznes ictimaiyyətində menecerlərin ixtisasının artırılması üzrə Azərbaycan-Almaniya birgə 
Proqramı” çərçivəsində 2016-cı ildə 43 nəfər sahibkar və menecer Almaniyada 1 ay müddətində “İqtisadi 
kooperasiya” üzrə ixtisasartırma kursu keçmişdir. Bütün ixtisasartırma kursu keçənlərin 84 faizini (250 nəfər) 
gənc sahibkarlar və menecerlər, 21 faizini (63 nəfər) isə qadın sahibkarlar və menecerlər təşkil etmişdir.

Quba-Xaçmaz Regional İnkişaf Mərkəzində yaradılmış biznes inkubatorun fəaliyyətinin təşkili və səmərəli 
həyata keçirilməsi məqsədi ilə Bakı Biznes Tədris Mərkəzi tərəfindən biznes inkubatorun fəaliyyət proqramına 
müvafiq olaraq 2016-cı il mayın 4-dən etibarən 25 nəfər yeni iştirakçılar üçün biznes inkubatorun fəaliyyətinin 
birinci mərhələsində biznes ideyaların daha da dərinləşdirilməsi, zəruri nəzəri biliklərin, praktiki bacarıqların 
və beynəlxalq təcrübənin aşılanması məqsədi ilə biznesin təşkili və idarə edilməsinin prioritet istiqamətləri 
üzrə treninqlər keçirilmişdir. 3 ay davam etmiş treninqlərdə yerli və xarici ekspertlər tərəfindən “Biznes 
ideyanı yarat”, “Biznes planların və investisiya layihələrinin hazırlanması”, “Menecmentin əsasları”, “Brendin 
hazırlanması” və s. 12 mövzu üzrə təqdimatlar edilmiş, məruzələr oxunmuşdur.

Eyni zamanda, 2016-cı ilin oktyabr ayından etibarən biznes inkubatorun fəaliyyətinin ikinci mərhələsində 
biznes ideyaların həyata keçirilməsi məqsədi ilə məsləhət xidmətlərinin göstərilməsinə başlanılmışdır. 
Məsləhət xidmətlərinin aidiyyəti dövlət qurumlarının və özəl sektorun nümayəndələri tərəfindən 6 ay ərzində 
göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Biznes inkubator iştirakçıları üçün bu xidmətlər 2016-cı ilin oktyabr-dekabr 
ayları ərzində İqtisadiyyat, Vergilər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliklərinin nümayəndələri tərəfindən 
göstərilmişdir.

Bununla yanaşı, 2016-cı ilin dekabr ayında Quba-Xaçmaz Regional İnkişaf Mərkəzində fəaliyyət göstərən 
biznes inkubatorun yeni iştirakçıları arasında ən yaxşı biznes ideyaların müəyyən edilməsi məqsədi ilə 
“İdeyadan biznesə doğru” adlı biznes ideyaların müsabiqəsinə yekun vurulmuşdur. Müsabiqənin başlıca 
məqsədi gənc sahibkarlara göstərilən dövlət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi, daha perspektivli və innovativ 
biznes ideyaların müəyyən edilməsi və onların həyata keçirilməsinin stimullaşdırılması olmuşdur. 
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Bundan əlavə, 2016-cı ildə Yevlax şəhərində yerləşən Aran Regional İnkişaf Mərkəzində gənclər üçün 
növbəti biznes inkubator yaradılmışdır. Biznes inkubatorun fəaliyyətinin əsas istiqamətləri sahibkarlıq 
fəaliyyətinə başlamaq arzusunda olan gənclərə, habelə kiçik sahibkarlıq subyektlərinə fəaliyyətlərinin ilkin 
mərhələsində güzəştli şərtlərlə zəruri avadanlıqlarla təchiz olunmuş işçi sahənin ayrılması və onlara zəruri 
tədris və konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsinin təmin edilməsidir.

Aran Regional İnkişaf Mərkəzində təşkil edilən Biznes inkubator üçün iştirakçıların seçilməsi məqsədilə 
2 iyun və 5 iyul 2016-cı il tarixlərində “Xalq qəzeti”ndə müsabiqə haqqında elanlar dərc edilmişdir. Hazırda 
sənədlərin qəbulu və müsabiqənin keçirilməsi üçün hazırlıq işləri davam etdirilir. 

Quba-Xaçmaz və Aran Regional İnkişaf Mərkəzlərində yaradılmış biznes inkubatorların davamı olaraq 
gələcəkdə Balaxanı Sənaye Parkında, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında və s. biznes inkubatorların yaradılması 
planlaşdırılır.
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Yeni açılmış müəssisələr barədə məlumat (illər üzrə)

İqtisadi rayonlar 2004 2005 2006 2007 2008
2004-
2008

2009 2010 2011 2012 2013
2009-
2013

2014 2015 2016
2014- 
2016

2004-
2016

Ölkə üzrə cəmi, o
cümlədən

4921 5516 5123 5145 6867 27572 5314 4296 5137 5417 7879 28043 9130 6266 8012 23408 79023

Bakı 2916 3326 3040 3144 4236 16662 3482 2608 3159 3252 4293 16794 4720 3373 5089 13182 46638

Regionlar üzrə cəmi,
o cümlədən

2005 2190 2083 2001 2631 10910 1832 1688 1978 2165 3586 11249 4410 2893 2923 10226 32385

Abşeron 320 287 242 268 448 1565 302 296 390 391 514 1893 690 508 594 1792 5250

Gəncə-Qazax 311 246 251 246 404 1458 267 229 274 309 552 1631 637 338 348 1323 4412

Şəki-Zaqatala 144 196 195 152 192 879 172 188 186 249 413 1208 493 190 218 901 2988

Lənkəran 200 204 198 265 215 1082 175 228 268 256 591 1518 622 679 368 1669 4269

Quba-Xaçmaz 84 119 149 142 150 644 116 98 127 106 204 651 359 121 233 713 2008

Aran 440 562 498 539 943 2982 614 477 527 690 991 3299 1117 744 917 2778 9059

Yuxarı Qarabağ 144 105 81 109 116 555 73 55 90 82 133 433 126 109 61 296 1284

Kəlbəcər-Laçın 61 43 31 23 158 8 1 4 13 8 9 3 20 191

Dağlıq Şirvan 35 102 72 47 95 351 56 60 74 60 144 394 298 152 123 573 1318

Naxçıvan 266 326 366 210 68 1236 49 57 42 21 40 209 60 43 58 161 1606
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