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Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 
tərəfindən maliyyələşdirilən “Azad sahibkarlığın və liberal iqtisadiyyatın təşviqi” layihəsi çərçivəsində çap olunub

2018-ci ildə Azərbaycanda qeyri-neft sek-
torunun inkişaf dinamikası davam etmiş, 
bu artım həm istehsalda, həm də ixracat-
da özünü göstərmişdir. Keçən ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə ÜDM-də qeyri-neft 
sektorunda 1 faiz, neft sektorunda 0,3 
faiz artım müşahidə olunmuşdur. Dövlət 
Statistika Komitəsinin bu ilin 10 ayı üzrə 
açıqladığı hesabatda bildirilir ki, müva-
fiq dövr ərzində ölkə üzrə 65 milyard 233 
milyon manatlıq ümumi daxili məhsul is-
tehsal olunmuşdur. Qlobal böhran və ka-
taklizmlərə rəğmən, Azərbaycan iqtisa-
diyyatı geriləməmiş, əksinə qarşıda duran 
bütün vəzifələr uğurla yerinə yetirilmiş, 
bütün sahələrdə davamlı və dayanıqlı in-
kişaf tempi qorunub saxlanılmışdır. Bu 
dövrdə istehsala və idxala xalis vergilər 
ÜDM-in 79 faizini təşkil etmişdir. Əhali-
nin hər nəfərinə düşən ÜDM həcmi 6648,1 
manata bərabər olmuşdur.
Respublikada 40 milyard manatlıq məh-
sul istehsal olunmuşdur ki, bu da ötən 
ilin eyni dövrü ilə müqayisənlə 1,5 faiz 

çoxdur. Sənayenin qeyri-neft sektorunda 
məhsul istehsalının həcmi 10 faiz art-
mışdır. Qeyri-neft sektoru, onun struktu-
runda mühüm paya malik olan özəl böl-
mə birbaşa azad sahibkarlığın və liberal 
iqtisadiyyatın inkişafına təkan vermiş, 
əhalinin gəlirlərinin artmasında, sosial 
vəziyyətinin yüksəlməsində həlledici rol 
oynamışdır. Məhz hər bir ölkə vətəndaşı-
nın yaxşı yaşaması, yüksək rifaha qovuş-
ması ən çox özəl bölmənin inkişaf səviy-
yəsindən asılıdır.
Ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi siyasət 
nəticəsində emal sektorunda, o cümlədən 
avtomobil istehsalında 26,5 faiz, tütün is-
tehsalında 2,5 faiz, elektrik avadanlıqları 
istehsalında 2,4 faiz, mebel istehsalında 
2,1 dəfə, ayaqqabı və dəri məmulatları 
istehsalında 35,1 faiz, toxuculuq məhsul-
ları istehsalında 48,8 faiz, metallurgiya 
məhsulları istehsalında 13,2 faiz artım 
baş vermişdir. Bu artım kimya sənaye-
si, kağız-karton, poliqrafiya, ağac emalı, 
elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı 

sahələrində də özünü göstərmiş, bütöv-
lükdə sənayenin bütün sahələrinə sirayət 
etmişdir. Toxuculuq sənayesində 48,8 faiz 
artıma nail olunması aqrar sahədə, o cüm-
lədə pambıqçılığın inkişafı istiqamətində 
son iki il ərzində aparılan ciddi tədbirlərin 
nəticəsidir. Ölkədə aparılan genişmiqyaslı 
islahat proqramlarının icrası idxalın təd-
ricən azaldılması, bir sıra seqmentlər üzrə 
idxal olunan malların yerli istehsal hesabı-
na əvəzlənməsi və ixraca keçid meyillərinin 
güclənməsinə gətirib çıxarmışdır.
Hesabata əsasən, yanvar-oktyabr aylarında 
əsas kapitala 11 milyard 482,7 milyon ma-
nat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2017-ci 
ilin eyni dövrünə nisbətən 11,3 faiz azdır. 
Bu isə neft sektoruna yatırılan investisiya-
ların azalması ilə bağlıdır. Bunun əvəzində 
qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyala-
rın həcmi 16,7 faiz, o cümlədən qeyri-neft 
sənayesinə yönəldilən kapitalın həcmi 18,2 
faiz artmışdır. Rəqəm ifadəsində göstər-
sək, sözügedən müddət ərzində qeyri-neft 
sektoruna 6 milyard 553,3 milyon manat 
vəsait yönəldilmişdir.
Bu dövrdə istifadə olunmuş ümumi vəsaitin 
69,1 faizi məhsul istehsalına, 22,6 faizi xid-
mət sahəsinə, 8,3 faizi digər tədbirlərin icra-
sına sərf edilmişdir. Sərmayələrin 62,1 faizi 
daxili sərmayələrdir. Xarici sərmayələrə gəl-
dikdə 10 ay ərzində onun həcmi 4 milyard 
354,6 milyon manat təşkil etmişdir. Bu və-
saitin 80,8 faizi Böyük Britaniya, İsveçrə, 
Türkiyə, Malayziya, ABŞ, Yaponiya, Çexiya, 
Rusiya və İranın payına düşür.
Həmin vəsaitlər hesabına cari ildə res-
publika ərazisində yüzlərlə istehsal, emal 
müəssisələri, aqroparklar, elektrik ya-
rımstansiyaları, tibb, təhsil, mədəni-ma-
arif, idman obyektləri tikilib istifadəyə 
verilmişdir. İstifadəyə verilən hər bir ob-
yekt möhtəşəmliyi, müasirliyi ilə seçilir, 
Azərbaycanın iqtisadi gücünü və qüdrə-
tini təcəssüm etdirir. Həmin obyektlərin 
bəzilərinin adlarını çəkirik: Bakı şəhə-

rində “Yasamal-1”, “Qobu” və 120 saylı 
elektrik yarımstansiyaları, Yüksəkgərgin-
likli avadanlıqlar zavodu, Heydər Əliyev 
adına Müasir Təhsil Kompleksinin yeni 
binası, “Bona Dea” beynəlxalq hospitalı, 
Bakı Beynəlxalq Ticarət Limanı Komplek-
si, “Dinamo” hoteli, “Abşeron” Logistik 
Mərkəzi, Bakı Kitab Mərkəzi, Sumqayıt-
da Kimya Sənaye Parkında Polietilen za-
vodu, Mingəçevir Sənaye Parkında İplik 
istehsalı üzrə 2 müəssisə, Neftçala Səna-
ye Məhəlləsində “Xəzər” avtomobil za-
vodu, Xaçmazda “Azərxalça” ASC-nin 
filialı, Naxçıvan MR-də 9222 şagirdlik 3 
ümumtəhsil məktəbinin binası və ambu-
lator-poliklinika, Təmizləyici Qurğular 
Kompleksi, Naxçıvan Müəllimlər İnsti-
tutunun yeni binası, Naftalan Mərkəzi 
Xəstəxanası, Goranboy Region Aqroparkı, 
Şəmkir-Samux-Goranboy Magistral Su-
varma Kompleksinin ikinci növbəsi, Şa-
maxıda Üzümçülük və Şərabçılıq Komp-
leksi, Qazaxda Aqropark, Qubada Meyvə 
Emalı zavodu, həmçinin Bakı, Şəki, Abşe-
ron, Balakən, Şamaxı və Tovuzda ümumi-
likdə 5548 şagird yerlik 6 məktəb binası, 
magistral, şəhərlərarası, kəndlərarası av-
tomobil yolları, körpülər, su qovşaqları, 
suvarma kanalları, parklar, xiyabanlar, 
gənclər evləri, idman kompleksləri...
Siyahı çox uzundur. Hər birinin adını çək-
mək olmur. Açılan hər bir obyekt yüksək 
standartlara cavab verir. Özü ilə bərabər 
ölkəmizə yenilik, müasir texnologiyalar, 
yeni iş yerləri gətirir, Azərbaycanın iqti-
sadi  imkanlarını ortaya qoyur.
Ümumi inkişaf axarında ölkənin nəqliy-
yat, informasiya və rabitə sisteminin də 
yeri görünür. Sözügedən dövr ərzində 
ölkə üzrə 188,9 milyon ton yük  və 1,6 
milyon nəfərdən çox sərnişin daşınmışdır 
ki, bu da ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 
müvafiq olaraq 1,5 və 1,3 faiz çoxdur. Bu 
müddət ərzində informasiya və rabitə 
müəssisələri tərəfindən 1 milyard 530,3 

milyon manatlıq müxtəlif növ xidmətlər 
göstərilmişdir.
Pərakəndə ticarət dövriyyəsində də yük-
sək artım qeydə alınıb. Belə ki, müvafiq 
dövr ərzində pərakəndə ticarət şəbəkələri 
tərəfindən ölkə əhalisinə 29,4 milyard ma-
natlıq məhsul satılıb, 7,1 milyard manat-
lıq ödənişli xidmətlər göstərilib. Ötən ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə əmtəə dövriy-
yəsi 2,6 faiz, əhaliyə göstərilən xidmət-
lərdən əldə edilən gəlirlər 2,7 faiz artıb. 
Əhalinin gəlirləri 10 ay ərzində nominal 
ifadədə 9,2 faiz artaraq 43 milyard 871,3 
milyon manata çatıb. Bu müddət ərzində 
istehsal məhsullarının və xidmətlərinin 
qiymətləri 2,4 faiz, o cümlədən ərzaq 2,1 
faiz, qeyri-ərzaq 2,8 faiz, ödənişli xidmət-
lər isə 2,6 faiz bahalaşıb.
Ölkənin xarici ticarət əlaqələrində də 
yüksəliş meyilləri özünü göstərib. Xarici 
ticarət dövriyyəsinin həcmi 23 milyard 
159,4 milyon dollar təşkil edib. Ticarət 
dövriyyəsinin 65,9 faizi ixrac, 34,1 faizi 
isə idxalın payına düşüb ki, bu da 7,3 mil-
yard dollardan çox müsbət saldo demək-
dir. Ötən ilin eyni dövrü ilə  müqayisədə 
ticarət dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 34,3 
faiz, o cümlədən ixrac 37,9 faiz, idxal 28 
faiz artıb. Real ifadədə idxal 2,3 faiz aza-
lıb, ixrac 0,9 faiz artıb. Bu artımlar, əsas 
etibarilə qeyri-neft məhsulları hesabına 
baş verib. Belə ki, müvafiq dövr ərzində 
respublika üzrə qeyri-neft məhsullarının 
ixracında ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 
faktiki qiymətlərlə 12,9 faiz, real ifadədə 
3,5 faiz artım müşahidə olunub. Bu isə 1 
milyard 207,4 milyon manatlıq qeyri-neft 
məhsullarının ixracı deməkdir.
2018-ci il başa çatır. On ayın sosial-iqtisa-
di inkişaf yekunlarını əks etdirən statistik 
rəqəmlər, faktlar onu deməyə əsas verir 
ki, yola saldığımız il də Azərbaycan Res-
publikası üçün uğurlu il olmuşdur. Dövlə-
timizin, dövlət başçımızın üstün mövqeyə 
çıxardığı bütün strateji hədəflərə yönəlik 
tədbirlər uğurla yerinə yetirilmişdir. Gö-
rülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər ulu 
öndərin praqmatik düşüncə və zəka süz-
gəcindən keçərək özünə əbədiyaşarlıq 
hüququ qazanmışdır. Bu yolun səmti yal-
nız və yalnız işığa, aydınlığa doğrudur!

Zülfü İLYASOV,
bölgə müxbiri

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev, birinci xanım 
Mehriban Əliyeva və qızları Leyla 
Əliyeva dekabrın 14-də Bakı Ekspo 
Mərkəzində Azərbaycanın və SS-
Rİ-nin Xalq rəssamı, Sosialist Əmə-
yi Qəhrəmanı, Dövlət mükafatları 
laureatı, dünya şöhrətli rəssam 
Tahir Salahovun 90 illik yubileyinə 
həsr edilən sərgi ilə tanış olublar.
Sərginin ekspozisiyasında Tahir 
Salahovun şəxsi kolleksiyasın-
dan, Azərbaycan Milli İncəsənət 
Muzeyinin, Azərbaycan Xalça 
Muzeyinin və Azərbaycan Dövlət 
Rəsm Qalereyasının fondların-
dan seçilmiş 80-dək xalça, 40-dək 
rəngkarlıq və rəsm əsəri, eləcə də 
350-dək fotoşəkil nümayiş olu-
nur. Dörd min kvadratmetrlik 
sahəni əhatə edən ekspozisiyada 
rəssamın yaradıcılığının bütün 
dövrlərini əks etdirən əsərləri yer 

alıb. Fotoşəkillər Tahir Salahovun 
dünyanın məşhur elm, incəsənət 
və dövlət xadimləri ilə görüşləri-
ni, onun həyatının maraqlı anları-
nı əks etdirir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Ta-
hir Salahovla şəxsi münasibəti 
və dostluğu olub. Çoxşaxəli ya-
radıcılığı, məhsuldar ictimai fəa-
liyyəti xalqımız və dövlətimiz 
tərəfindən yüksək qiymətlən-
dirilən Tahir Salahov müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının ən 
ali təltiflərinə – 1998-ci ildə “İs-
tiqlal”, 2008-ci ildə “Heydər Əli-
yev” ordenlərinə, 2015-ci ildə 
Heydər Əliyev mükafatına, bu 
il isə 1-ci dərəcəli “Əmək” orde-
ninə layiq görülüb. Azərbaycan 
Prezidentinin müvafiq Sərənca-
mı ilə rəssamın 80 illik yubileyi 
dövlət səviyyəsində qeyd olu-
nub, İçərişəhərdə ev-muzeyi fəa-

liyyətə başlayıb. Bunlarla yanaşı, 
dahi fırça ustasının çoxsaylı bey-
nəlxalq mükafatları da var ki, bu, 
onun sənətinə göstərilən ehtira-
mın parlaq təzahürüdür.
Dövrümüzün böyük sənətkarı 
və tanınmış ictimai xadimi olan 
Tahir Salahov müasir rəssamlıq 
məktəbinin görkəmli nümayən-
dəsi kimi uzunmüddətli, səmərə-
li və bənzərsiz yaradıcılığı ilə 
zəngin mədəniyyət salnaməmizə 
yeni səhifələr yazıb. Eyni zaman-
da, milli sənət xəzinəmizin qızıl 
fondunda özünə həmişəlik layiqli 
yer tutan əsərləri ilə Azərbaycan 
təsviri sənətinə dünyada geniş 
şöhrət qazandırıb. Tahir Salahov 
haqlı olaraq təsviri incəsənətin 
canlı klassiki və bütöv bir üslu-
bun banilərindən biri hesab olu-
nur. Onun əsərləri dünya mə-
dəniyyəti xəzinəsinə, XX və XXI 
əsrlərin təsviri incəsənətinin qızıl 
fonduna daxildir. Böyük sənətka-
rın heyrətamiz portret yaradıcılığı 
isə sənətsevərlər tərəfindən daim 
rəğbətlə qarşılanıb. O, Vətənə 
məhəbbət dolu silsilə lövhələr, 
peyzajlar və natürmortlarında 
insanın təbiətlə dərin məna kəsb 
edən ahəngdar mənəvi vəhdəti-
ni əks etdirməyə müvəffəq olub. 
Tahir Salahovun Azərbaycan rən-
gkarlığının inkişafında bütöv bir 
dövrü təşkil edən əsərləri bu gün 
dünyanın mötəbər muzeylərini, 
məşhur qalereyalarını bəzəyir və 
şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. 

Dekabrın 18-də Azərbaycan 
Milli İncəsənət Muzeyinin üçün-
cü korpusunun əsaslı təmir və 
yenidənqurmadan sonra açılışı 
olub. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əli-
yeva binada yaradılan şəraitlə 
tanış olublar.
Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qa-
rayev dövlətimizin başçısına 
və birinci xanıma görülən işlər-
lə bağlı məlumat vermişdir.
Qeyd edilmişdir ki, Azərbay-
can Milli İncəsənət Muzeyi XIX 
əsrdə inşa edilən iki yanaşı ta-
rixi binada yerləşir. 1891-1893-
cü illərdə Bakının baş memarı 
Nikolay fon der Nonne tərəfin-
dən inşa edilən binada ayrı-ay-
rı vaxtlarda müxtəlif idarə və 
təşkilatlar yerləşib. 1936-cı ildə 
əsası qoyulan İncəsənət Mu-
zeyi 1951-ci ildən bu binada 
fəaliyyətini davam etdirib. Bu-
rada çox sayda qiymətli sənət 
əsərinin yerləşdirilməsi və eks-
pozisiyanın ildən-ilə zəngin-
ləşdirilməsi bu sənət məbədinə 
marağı daha da artırıb. Zaman 
keçdikcə təbii aşınmalar nadir 
sənət nümunələrinin toplandı-
ğı bu binanın təmiri zərurətini 
yaradıb. Əvvəllər burada belə 
genişmiqyaslı təmir işləri apa-
rılmayıb. Prezident İlham Əli-
yevin Sərəncamı ilə muzeydə 
əsaslı təmir və yenidənqurma 

işləri görülüb. "Mariinski Qa-
dın Gimnaziyası" adlanan bi-
rinci korpus 2009-cu ilin sent-
yabrında istifadəyə verilib. 
2014-2018-ci illərdə isə muzeyin 
"De Burun malikanəsi" adlanan 
korpusunda İtaliya və Azərbay-
can mütəxəssislərinin birgə səyləri 
ilə əsaslı təmir işləri həyata keçiri-
lib. 
On səkkiz mindən çox ekspona-
tın saxlanıldığı Milli İncəsənət 
Muzeyində rəngkarlıq, qrafika, 
heykəltəraşlıq və tətbiqi sənət nü-
munələri nümayiş olunur. Üçün-
cü korpusda isə 2 mindən çox eks-
ponat saxlanılır.
Muzeydə dünya incəsənəti nü-
munələri də nümayiş etdirilir. 
Ekspozisiya planına əsasən 
kolleksiyanı Qərbi Avropa, o 

cümlədən İtaliya, Hollandiya, 
Almaniya, Fransa, həmçinin 
Rusiya və Çin, Türkiyə, İran və 
Hindistan da daxil olmaqla Şərq 
incəsənəti təşkil edir. İlk dəfə 
olaraq yeni ekspozisiyada qədim 
dünya incəsənəti də təqdim olu-
nur: buraya qədim Misir, qədim 
Yunanıstan, qədim Roma və 
qədim İran incəsənətləri daxil-
dir. Bununla yanaşı, ilk dəfə 
olaraq Fransa zallarında fran-
sız impressionistlərin əsərlərini 
görmək mümkündür. Bundan 
başqa, muzeyin ekspozisiyasın-
da Rusiya avanqardı ilə yanaşı, 
avanqard çini məmulat və əsər-
ləri də seyr etmək imkanı ola-
caq. Dünyanın istənilən muzeyi 
burada təqdim olunan əsərlərlə 
fəxr edə bilər.


