
 � 2019-cu ilin dövlət büdcəsi 
sosialyönümlülüyünü qoruyacaq. Büdcə 
xərclərinin 32 faizini sosialyönümlü xərclər 
təşkil edir. Büdcənin sosialyönümlü olması 
Konstitusiyamızdan irəli gəlir və dövlətimizin 
ali məqsədidir. Diqqətçəkən məqamlardan 
biri də növbəti ilin dövlət büdcəsində müdafiə 
və təhlükəsizlik xərclərinə ayrılan vəsaitin 
artırılmasıdır. Torpaqları işğal altında olan 
ölkənin hərbi xərclərini artırması təbiidir.

Diqqətə çatdıraq ki, 
2019-cu ilin dövlət büdcəsində 
müdafiə və təhlükəsizlik 
xərclərinə 3 milyard 37 milyon 
manat ayrılıb ki, bu da 2018-
ci ilin büdcəsindən 4,6 faiz 
çoxdur. 

Azərbaycanda hərbi 
büdcənin artırılması tamamilə 
ictimai, milli və dövlətçilik ma-
raqlarına uyğun həyata keçirilir. 
Ordu hər bir ölkənin dayağıdır. 
Bütün bunlar ölkənin müdafiəsi 
və təhlükəsizliyi üçün nəzərdə 
tutulub. Torpaqlarımızın 20 
faizinin işğal altında olması, 
həmçinin respublikamızın 
müdafiə qüdrətinin artırılması 
orduya daha çox vəsait ayrıl-
masını zəruri edir. Ordu quru-
culuğu prosesi Azərbaycanda 
dövlət siyasətinin prioritetidir. 
Prezident, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin Nazirlər 
Kabinetinin sonuncu iclasında 
qeyd etdiyi kimi, müdafiə və 
təhlükəsizliyimizlə bağlı nə 
lazımdırsa, edilir və bundan 
sonra da ediləcək.

Dövlətimizin başcısı ordu 
quruculuğunun daim diqqət 
mərkəzində saxlanıldığını vur-
ğulayaraq deyib ki, bizim ordu-
muz güclü ordular sırasındadır. 
Son illər ərzində ordumuzun 
maddi-texniki təminatı böyük 
dərəcədə inkişaf edib. Bu gün 
təminat-təchizat baxımından 
yüksək səviyyəyə malik olan 
Azərbaycan Ordusu istənilən 

vəzifəni icra edə bilər. 
Son illər ərzində bir sıra 

ölkələrdən ən müasir texnika, 
silah-sursat alındığını diqqətə 
çatdıran ölkə rəhbəri həmin 
texnika və silahların bu gün 
ordumuzun potensialını daha 
da gücləndirdiyini bildirirb. Bir 
neçə ölkədən alınmış onlarca 
döyüş təyyarəsi, 100-lərlə hərbi 
texnika və hərbi nəqliyyat ver-
tolyotu, hava hücumuna qarşı 
müxtəlif müasir sistemlər bizim 
müdafiə gücümüzü getdikcə 
artırır. Müxtəlif ölkələrdən alın-
mış ən müasir tanklar, zirehli 
maşınlar, artilleriya qurğuları 
da düşmənin istənilən hədəfini 

yüksək dəqiqliklə və böyük 
dağıdıcı qüvvəsi ilə məhv edə 
bilər. Ən müasir pilotsuz uçuş 
aparatları, həm kəşfiyyat, həm 
döyüş üçün digər texnikalar 
alınır və bu proses bu gün də 
davam edir.

Ordumuzun hərbi-texniki 
və döyüş hazırlığının yüksək 
səviyyədə olduğunu son 
dövrlərdə qazanılan hərbi 

uğurlar da aydın şəkildə 
göstərir. Biz 2016-cı ilin 
Aprel döyüşlərində də bu-
nun şahidi olduq. Dörd gün 
ərzində Azərbaycan Ordusu 
Ermənistan silahlı qüvvələrini 
darmadağın etdi, min hek-
tarlarla ərazilərimizi 25 illik 
fasilədən sonra özümüzə qay-
tardı. 

Dövlətimizin başçısı 
Aprel döyüşlərini tarixi qələbə 
adlandırmışdır: “Həm nizam-
intizam, həm döyüş qabiliyyəti, 
həm hazırlıq və bütün görül-
müş işlər özünü lazım olan 
vaxtda göstərdi. 2016- cı ilin 

aprel ayında erməni silahlı 
təxribatının qarşısını alaraq, 
Azərbaycan Ordusu düşmənə 
sarsıdıcı zərbələr endirdi. Fü-
zuli, Cəbrayıl, Ağdərə rayonla-
rının bir hissəsi işğaldan azad 
edildi. O ərazilərdə Azərbaycan 
bayrağı dalğalanır. Minlərlə 
hektar torpaq işğaldan azad 
edildi. On minlərlə hektar 
torpağa bu gün Azərbaycan 

Ordusu nəzarət edir. O tor-
paqlarda təmizlik işləri aparılır 
və yaxın gələcəkdə məcburi 
köçkünlər o ərazilərə qayıda-
caqlar”.

Bu gün dünya 
ictimaiyyətinə də məlumdur 
ki, həm döyüş qabiliyyəti, həm 
hərbi-texniki təminat baxımın-
dan Azərbaycan Ordusu, sö-
zün əsl mənasında, güclü or-
dular sırasındadır. Azərbaycan 
Ordusu beynəlxalq reytinqlərə 
görə dünya miqyasında 50 ən 
güclü ordudan biridir. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Torpaqları işğal altında olan ölkənin 
hərbi xərclərini artırması təbiidir

 � Rusiya Dövlət Dumasının MDB məsələləri, Avrasiya 
inteqrasiyası və həmvətənlərlə əlaqələr üzrə komitəsi 
sədrinin birinci müavini, ermənilərin dostu, antiazərbaycan 
bəyanatları ilə məşhur olan Konstantin Zatulinin təşəbbüsü 
ilə Ermənistanda növbəti təxribat xarakterli addım atılıb. 
Bu ilin 30 noyabr – 1 dekabr tarixlərində Yerevanda Rusiya-
Ermənistan münasibətlərinin “yenidən formatlanması” 
məqsədilə yaradılmış “Lazarev klubu”nun birinci iclası 
keçirilib. Klub hələ ki, özünü “ictimai diplomatiyanın yeni formatı” 
qismində təqdim edir. 

Artıq Rusiya-Ermənistan ictimai 
klubu hesab edilə  biləcək forumun 
ilk iclası baş tutub və burada Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması 
kontekstində Ermənistanın mövqeyinə 
uyğun, Azərbaycanda isə ciddi etiraz 
doğuran bəyanatlar səsləndirilib. 

Amma əvvəlcədən qeyd edək ki, 
“Lazarev klubu”nun ilk iclası ərəfəsində 
məsələ Ermənistan KİV-ində geniş 
müzakirə olunub və rusiyalı depu-
tat Zatulinin təşəbbüsü heç də hamı 
tərəfindən razılıqla qarşılanmayıb. 
Məsələn, “Armeniya.am” saytında Akop 
Badalyanın imzası ilə getmiş “Robert 
Koçaryanın son sözü” adlı şərhdə 
“Lazarev klubu”nun Ermənistana heç də 
xoş nəticələr bəxş etməyəcəyi, əksinə 
“pul tələsi” olduğu bildrilir. Üstəlik, Zatu-
linin təşəbbüsü ilə bağlı maraqlı bir ifadə 
işlədilir: “kaznokrada”, yəni “xəzinə oğur-
luğu”. Yazı müəllifi qeyd edir: “Bu, de-
fakto Kiselyovun “Qriboyedov klubu”nun 
davamı olacaq, o da Ermənistan-Rusiya 
münasibətlərində generator roluna iddia 
edərək uzun müddət fəaliyyət göstərdi, 
ancaq məlum oldu ki, boş yerə yanacaq 
yandırıb, sadəcə, problemləri gizlətdi və 
Moskvanı inandırdı ki, hər şey gözəldir. 
2016-cı ilin Aprel müharibəsindən sonra 
isə Moskva bu “gözəlliklə” kəllə-kəlləyə 
toqquşdu və başa düşdü ki, onu sadəcə 
soyublar. 

İndi Zatulin və onun klubu yeni 
“xəzinə oğrusu” olacaq, yoxsa qarşılıqlı 

münasibətlər üçün real platformaya 
çevriləcək? Klubun tərkibinə baxanda 
“Qriboyedovun qərargahı”nı xatır-
layırsan... Əgər Ermənistan-Rusiya 
münasibətlərinin modernləşdirilməsini 
bu platformada Zatulin təmsil edirsə, 
onda “Lazarev klubu”nu artıq indidən 
“ölü doğulmuş” adlandırmaq olar”. 

Daha sonra müəllif Ermənistanın 
sabiq prezidenti Robert Koçaryanın 
klubun iclasında iştirakı ilə bağlı atılan 
addımları məsxərəyə qoyur. Belə ki, 
ölkənin Konstitusiya Məhkəməsi həmin 
ərəfədə Koçaryanın toxunulmazlıq 
hüququna malik olmasını nəzərə alaraq 
onun həbsdən azad edilməsi məsələsini 
müzakirə edir. Bununla paralel olaraq 
erməni mətbuatında informasiyalar 
yayılır ki, sabiq prezident “Lazarev 
klubu”nun ilk iclasında iştirak edəcək və 
burada “Arsax problemi” haqqında çıxış 
edəcək. “Prezident olanda danışıqlar 
üçün Madrid prinsiplərini əsas götürmüş 
Koçaryan Arsax mövzusunda nə danışa 
bilər ki? O, yalnız belə deyə bilər ki, 
Ermənistanın yeni hökuməti Arsax prob-
lemi ilə bağlı ilk növbədə Rusiya üçün 
təhlükə törədir. O, 10 ildir ki, bundan 
başqa heç nə demir. Sadəcə, əvvəllər 
bunu Serj Sarkisyan üçün deyirdi, indi 
isə Nikol Paşinyan üçün deyir”. 

Nəhayət, “Lazarev klubu”nun ilk icla-
sı barədə. Tədbirdə K.Zatulindən əlavə, 
Rusiya XİN-in Veteranlar Şurasının keç-
miş sədri, fövqəladə və səlahiyyətli səfir 

ranqı olan Vladimir Kazimirov, Zatulinin 
rəhbərlik etdiyi MDB Ölkələri İnstitutu 
direktorunun müavini Vladimir Yevseyev 
və digər şəxslər iştirak və çıxış ediblər. 
İclasa Dağlıq Qarabağın separatçı və 
terrorçu rejiminin nümayəndələri də 
dəvət edilib. Belə bir toplantıda, təbii 
ki, heç bir həqiqətdən, münaqişənin 
ədalətli həllindən danışmaq mümkün 
deyil. Burada çıxış edənlər Azərbaycan 
Respublikasının suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünə qarşı açıq hücum xarakteri 
daşıyan fikirlər söyləyiblər. Kazimirov 
danışıqlarda Dağlıq Qarabağ separatçı-
larının iştirakını məsləhət görüb.

Əlbəttə, Zatulinin və digər çıxışçı-
ların bədnam fikirlərinə Azərbaycanın 
Xarici İşlər Nazirliyi lazımi cavabı verib 
və ölkəmizin narazılığı Moskvadakı 
səfirliyimiz vasitəsilə Rusiya XİN-ə 
çatdırılıb. 

Biz də hesab edirik ki, bu çıxış 
Dövlət Dumasının komitə sədrinin birinci 
müavini kimi Zatulinin statusuna uyğun 
deyil və Azərbaycanla Rusiyanın MDB 
çərçivəsində əməkdaşlığının inkişafına 
yalnız mane ola bilər. Eyni zamanda, 
Ermənistan paytaxtının rusiyalı qonaq-
ları unudublar ki, təmsil etdikləri ölkə 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir 
və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması 
üçün qərəzsiz, obyektiv mövqe tutmalı-
dır. Hər halda, Zatulin Rusiya dövlətinin 
təmsilçisi olduğunu daim nəzərində sax-
lamalı, ölkəsinə düşmənlər deyil, dostlar 
qazandırmağa çalışmalıdır. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

“Lazarev klubu” Rusiyanın 
maraqlarını zərbə altında qoyur

Əflatun Amaşov: Ermənistanda 
sosial vəziyyət ağırdır

 � Ermənistanda sosial vəziyyət ağırdır. 
Trend-in məlumatına görə, bunu Bakıda 
jurnalistlərə açıqlamasında Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) Parlament 
Məclisinin Ermənistanın paytaxtı Yerevanda 
keçirilən 52-ci sessiyasında iştirak etmiş 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Milli 
Məclisin deputatı Əflatun Amaşov deyib.

Deputat qeyd edib ki, 
yolların kənarındakı bina-
lardan oradakı vəziyyətin 
necə olduğu aydın görünür-
dü: “Biz, əsasən, şəhərin 
mərkəzində olduq. Ölkə seçki 
ərəfəsindədir. Hava limanın-
dan şəhərə gedərkən yol-
lardan, yolların kənarındakı 
binalardan oradakı vəziyyətin 
necə olduğu aydın görü-
nürdü. Bakı ilə Yerevanı 
müqayisə etmək mümkün 

deyil. Dəyişiklik, fərq çox 
böyükdür”.

Ə.Amaşov Yerevan-
dakı Göy Məscidə baş 
çəkdiklərini də diqqətə 
çatdırıb: “Parlament 
Məclisinin Azərbaycandan 
olan baş katibi Asəf 
Hacıyevlə fürsətdən istifadə 
edərək Yerevandakı Göy 
Məscidə baş çəkdik. Göy 
Məscid Azərbaycanın tarixi 
abidələrindən biridir. 1766-
cı ildə İrəvan xanı Hüseynəli 
xanın göstərişi ilə inşa 
edilib. XIX əsrin II yarısında 
Ermənistanda təqribən 300-
ə yaxın məscid fəaliyyət 
göstərib. Hətta 1990-cı illərə 
qədər də bir sıra məscidlər 
fəaliyyət göstərib. Bizim 
baş çəkdiyimiz Göy Məscid 
isə indi Ermənistanda olan 
yeganə məsciddir. 1995-ci 
ildən Ermənistan hökuməti 
ilə İran hökuməti arasında 
razılığa əsasən məscid 
İran tərəfinin maliyyəsi ilə 
təmir olunub. Hazırda bu 
məscid İranın Ermənistanda 
mədəniyyət mərkəzlərindən 
biri hesab olunur”.

Azərbaycan ilə Rusiya arasında əlaqələr 
qarşılıqlı hörmət, inam və etimada əsaslanır 

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
“BakuTel – 2018” beynəlxalq sərgisində 
“Rossiya-24” telekanalına müsahibə verib. 
Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə qeyri-neft 
sektorunun inkişafı, yeni iş yerlərinin yaradılması, 
o cümlədən Azərbaycanda turizmin inkişafı 
məsələlərinə toxunub. Möhtərəm Prezident 
haqlı olaraq vurğulayıb ki, ölkəmizdə son iki ildə 
turistlərin davamlı artımı müşahidə edilib. Belə ki, 
2016-cı ildə 22 faiz, 2017-ci ildə 20 faiz artım olub. 
Bu il də bu sahədə artım gözlənilir. Azərbaycana 
ən çox turist isə şimal qonşumuz olan Rusiyadan 
gəlir . Bu fakt ona dəlalət edir ki, iki qonşu 
müstəqil dövlət arasında hərtərəfli əlaqələr 
yüksələn xətlə inkişaf edir. 

Dövlətimizin başçısının 
müsahibədə qeyd etdiyi 
fikirlər ölkəmizin, eləcə də Ru-
siya ictimayyəti arasında dərin 
maraq doğurub. Bu barədə 
söz düşəndə Azərbaycan Tu-
rizm və Menecment Universu-
tetinin professoru Minaxanım 
Əsədli dedi: 

– Mən sərginin açılışı 
mərasimindən  geniş repor-
tajı televiziyadan  maraqla 
izlədim. Möhtərəm Pre-
zidentimizin müsahibədə 
səsləndirdiyi dəyərli 
fikirlərdən çox məmnun 
qaldım. Məni xüsusilə Rusi-
yadan ölkəmizə çox sayda 

turistin gəlməsi faktı məmnun 
etdi. Belə ki, yaxın qonşu 
dövlətlər arasında qarşılıqlı 
hörmət, inam və etimada 
əsaslanan əlaqələrin yalnız 
faydası ola bilər. 

Mən neçə illərdir ki, 
Turizm və Menecment 
Universitetində çalışı-
ram. Həqiqətən, son illər 
Azərbaycanda turizm sektoru 
sürətlə inkişaf edir. Cənab 
Prezident bunun əsas 
səbəblərini də göstərib. Əsas 

olan budur ki, Azərbaycanda 
sabitlik hökm sürür, turistlər 
ölkəmizdə özlərini təhlükəsiz 
şəraitdə hiss edirlər. 

Rusiyalı turistlər 
Azərbaycana, xalqımızın 
tarixinə, mədəniyyətinə 
böyük maraq göstərirlər. 
Möhtərəm Prezidentimizin 
qeyd etdiyi kimi, burada onlar 
üçün dil səddi yoxdur, onlara 
münasibət çox yaxşıdır. Bi-
zim ortaq tariximiz də mühüm 
rol oynayır. 

Düşünürəm ki, 
Azərbaycanla Rusiya ara-
sında yaxınlaşma hər iki 
dövlətin və xalqın maraqla-
rına tamamilə cavab verir. 
Bundan sonra da ölkələrimiz 
arasında iqtisadi və mədəni 
əlaqələrin güclənəcəyinə 
əminəm.  

Söhbəti yazdı:  
M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti” 

AMEA-da Xalq rəssamı Tahir Salahovun 
90 illik yubileyi qeyd olunub

 � Dekabrın 6-da Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasında (AMEA) Xalq rəssamı, Rusiya 
Rəssamlıq Akademiyasının vitse-prezidenti, 
Dövlət mükafatı laureatı, 1-ci dərəcəli “Əmək” 
ordenli Tahir Salahovun anadan olmasının 90 
illiyinə həsr edilən elmi sessiya keçirilib.

Tədbirdə AMEA-nın vit-
se-prezidenti, akademik İsa 
Həbibbəyli rəssamın yaradı-
cılığını yüksək qiymətləndirib, 
xüsusilə müstəqillik dövründə 
dekorativ sənətin inkişafın-
da əldə etdiyi nailiyyətləri 
diqqətə çatdırıb.

Tahir Salahovun ya-
ratdığı dəyərli sənət 
nümunələrindən, yaradıcılıq 
üslubundan söz açan aka-
demik qeyd edib ki, görkəmli 
rəssamın əsərləri mövzu və 
janr zənginliyi, bədii forma 
əlvanlığı  ilə seçilir. Böyük 
sənətkarın yaradıcılığı dünya 
mədəni irsində də öz layiqli 
yerini tutub. Özünəməxsus 

yaradıcılıq üslubu olan Tahir 
Salahovun əsərləri dünyanın 
bir çox muzey və qalereyala-
rının salonlarını bəzəyir. 

Sonra Xalq rəssamı Ağəli 
İbrahimov  dünya şöhrətli 
fırça ustasının Azərbaycan 
incəsənətinə verdiyi 
töhfələrdən danışıb,  yubil-
yara yaradıcılıq fəaliyyətində 
uğurlar arzulayıb.

Tədbirdə Memarlıq və 
İncəsənət İnstitutunun direk-
toru, AMEA-nın müxbir üzvü, 
professor Ertegin Salamzadə 
“Sənətçinin əsərlərində 
Roman mədəniyyətinin 
təzahürü” mövzusun-
da məruzə ilə çıxış edib. 

Məruzədə qeyd olunub ki, 
Tahir Salahovun yaradıcı-
lığında İtaliya, Fransa, İspani-
ya, Meksika və digər Roman 
ölkələrinin mədəniyyəti 
xüsusi yer tutur.

Sonra institutun 
əməkdaşları dosent Xəzər 
Zeynalov və  sənətşünaslıq 
üzrə fəlsəfə doktoru  
Gülrəna Mirzə rəssamın 
yaradıcılığının xarakterik 
xüsusiyyətlərindən və onun 

qiymətli, qlobal əhəmiyyətli 
bədii irsindən bəhs ediblər.

Sonda Tahir Salahov 
tədbirin təşkilatçılarına və 
iştirakçılarına minnətdarlığını 
bildirib. 

Qeyd edək ki, tədbir 
AMEA-nın Humanitar Elmlər 
Bölməsinin və Memarlıq və 
İncəsənət İnstitutunun birgə 
təşkilatçılığı ilə keçirilib.

AZƏRTAC

Azərbaycan yeni “Qlobal Terrorçuluq 
İndeksi”ndə mövqeyini yaxşılaşdırıb

 � Azərbaycan yeni “Qlobal Terrorçuluq 
İndeksi”ndə mövqeyini yaxşılaşdıraraq 98-ci 
yeri tutub. Hesabat İqtisadiyyat və Sülh İnstitutu 
tərəfindən hazırlanıb.

İndeks ölkədə terrorçulu-
ğun təsirini əks etdirir və so-
sial-iqtisadi şəraitin təhlilinə, 
həmçinin radikal cərəyanların 
yaranmasının geosiyasi 
amillərinə əsaslanır.

Reytinqdə ilk yerlərdə 
terrorçuların fəaliyyətinin və 
terrorizm təhdidinin yüksək, 
sonuncu yerlərdə isə daha 
aşağı olan ölkələr qərarlaşıb. 
Azərbaycan siyahıda 138 
ölkə arasında 98-ci yerdədir 
ki, bu da praktiki olaraq 
ölkədə, ümumiyyətlə, 
terror təhlükəsinin olmadı-

ğını göstərir. Bundan əvvəl 
ölkəmiz reytinqdə 95-ci 
sırada idi.

Bu göstərici ilə 
Azərbaycan regionun lide-
ridir. Belə ki, Ermənistan 
83-cü, Gürcüstan isə 89-cu 
mövqedədir.

İlk üçlüyə İraq, 
Əfqanıstan və Nigeriya daxil 
edilib. Terrorizm təhlükəsi ba-
xımından ABŞ 20-ci, Fransa 
30-cu, Rusiya 34-cü, Almani-
ya isə 39-cu ölkədir.

AZƏRTAC

Gələn ilin dövlət büdcəsində aqrar 
sektorun inkişafı da diqqətdə saxlanılıb

 � Əsası ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulan davamlı inkişaf 
kursu Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə son 15 ildə daha da möhkəmlənib, 
qeyri-neft sektorunun, eləcə də aqrar 
sektor üzrə istehsalın və ixracın artırılması 
istiqamətlərində kompleks tədbirlər görülüb.

Aqrar sektora dövlət 
dəstəyi mexanizmlərinin 
dərinləşməsi və intensiv 
texnologiyaların tətbiqi, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının 
ixrac coğrafiyasının 
genişləndirilməsi, aqropark-
lar, iri fermer və bağçılıq 
təsərrüfatlarının, müasir hey-
vandarlıq komplekslərinin, 
quşçuluq fabriklərinin 
fəaliyyətə başlaması, meli-
orativ tədbirlər nəticəsində 
yeni torpaq sahələrinin əkin 

dövriyyəsinə cəlb edilməsi 
bu sahədə iqtisadi artımı 
sürətləndirib. 

Hazırda 30 rayon üzrə 
192 min hektar ərazidə 
investisiya dəyəri 1,4 milyard 
manat olan 45 aqroparkın 
yaradılması üzrə işlər sürətlə 
davam etdirilir. Bu çərçivədə 
332 milyon manat dövlət 
maliyyə dəstəyi göstərilib ki, 
bunun da 219 milyon manatı 
infrastrukturun yaradılmasına 
yönəldilən dövlət investisiya 

qoyuluşu, 113 milyon manatı 
isə 17 aqroparka verilmiş 
güzəştli kreditlərdir. Bununla 
yanaşı, 15 aqropark üzrə 
dəyəri 566 milyon manat 
olan 27 layihəyə investisiya 
təşviqi sənədi verilib. Artıq 6 
aqropark fəaliyyətə başlayıb, 
cari ilin sonunadək daha 
12 aqroparkın fəaliyyətə 
başlaması gözlənilir. Qeyd 
edilənlər nəzərə alınaraq, 
aqrar sektor üzrə 2019-cu 
ildə 4,6 faiz, növbəti 3 ildə isə 
orta hesabla 4,5 faizdən çox 
artım gözlənilir.

Qarşıdakı dövr üçün 
qeyd edilən proqnoz 
göstəricilərinin reallaş-
dırılmasına 2019-cu ilin 
dövlət büdcəsində aqrar 
sektorun inkişafı məqsədilə 
nəzərdə tutulan xərclərin 
cari illə müqayisədə 10,5 

faiz artırılaraq 835 milyon 
manat səviyyəsində çatdırıl-
ması da öz müsbət təsirini 
göstərəcək. Bu isə kənd 
təsərrüfatı üzrə istehsalın və 
ixracın artırılmasında uğurla-
rın şərtləndirilməsi deməkdir.

İbrahimxəlil İBRAHİMOV,  
Azərbaycan 

Respublikasının 
Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının dosenti
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