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Birinci vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti  Mehriban 
xanım Əliyevanın mədəniyyət 
sahəsindəki xidmətləri bu günlərdə 
daha bir mükafata layiq görülüb. 
O, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı-
nın təsis etdiyi “Üzeyir Hacıbəyli” 
fəxri medalı ilə təltif edilib. Kütləvi 
informasiya vasitələrinin yaydığı 
məlumatda deyilir ki, Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqı Mehriban 
Əliyevaya Azərbaycan mədəniyyətinin 
inkişafında müstəsna xidmətlər 
göstərmiş dahi bəstəkar, müasir 
Azərbaycan musiqi sənətinin banisi, 
görkəmli musiqişünas-alim, publisist, 

dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim 
Üzeyir Hacıbəylinin zəngin irsinin 
qorunub saxlanılması və gələcək 
nəsillərə çatdırılmasına verdiyi əvəzsiz 
töhfələrə görə fəxri medalın ilk 
nüsxəsini təqdim etməyi qərara alıb.

Əlavə edilir ki, ki, məhz Mehriban 
Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi 
ilə 2005-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin 
anadan olmasının 120 illik yubi-
leyi münasibətilə birinci muğam 
müsabiqəsi keçirilib. 2008-ci ildə 
dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılı-

ğına həsr olunmuş “Üzeyir dünyası” 
layihəsi işıq üzü görüb. Həmin nəşrə 
“Ömür salnaməsi”, “Üzeyir Hacıbəyli 
ensiklopediyası”, “Bədii və publisistik 
əsərlər” kitabları, “Leyli və Məcnun”, 
“Koroğlu” operaları və “O olmasın, 
bu olsun”, “Arşın mal alan” musiqili 
komediyalarının klavir, libretto və CD-
ləri daxildir. Bunlardan əlavə, 2009-cu 
ildən etibarən ənənəvi olaraq bir çox 
ölkələrdən dünya şöhrətli musiqiçiləri 
bir araya toplayan Üzeyir Hacıbəyli 
Beynəlxalq Musiqi Festivalı təşkil 
edilir.

Onun ictimai-siyasi fəaliyyəti 
sözün həqiqi mənasında çoxşaxəlidir. 

Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Bi-
rinci vitse-prezidenti və ölkənin birinci 
xanımı kimi milyonların sevgisini 
qazanıb. Hamı bilir ki, onu köməyə 
və qayğıya ehtiyacı olan insanların, 
xüsusilə uşaqların yanında tez-tez 
görmək olur. Bəzən hətta bayramları 
onlarla birgə keçirir. Talassemiya-
ya tutulmuş uşaqlar, erməni işğalı 
nəticəsində yurd yerindən didərgin 
salınmış məcburi köçkünlər Mehriban 
Əliyevaya pənah yeri kimi baxır və öz 
ümidlərində yanılmırlar. 

Ona olan inam və etimadın 
nəticəsidir ki, Mehriban xanımın 
Birinci vitse-prezident təyin olun-
ması cəmiyyətdə böyük razılıqla 
qarşılanmışdı. Həmin tarixi qərardan 
sonra “Rossiya 1” telekanalının “Vesti 
nedeli” proqramına müsahibəsində 
demişdi: “Mən Prezidentin etimadını, 
ən başlıcası isə mənə inanan, ümid 
bəsləyən insanların etimadını doğrult-
malıyam”. 

Mənim yadımdadır, Mehriban 
xanım Birinci vitse-prezident kimi, 
ilk müşavirəni Bakı və Sumqa-

yıt şəhərlərinin yataqxanalarında 
müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın 
və məcburi köçkün ailələrinin 
köçürülməsinə həsr etmişdi. Mü-
vafiq qurumlar qarşısında məsələni 
belə qoymuşdu ki, bu sahədə işlər 
iki istiqamətdə qurulmalıdır: yeni 
mənzillər, binalar tikilməli və 
keyfiyyət standartlarına tam ca-
vab verməlidir. İlkin mərhələdə 
qarşıda duran əsas məqsəd dörd 
min köçkün ailəsini yeni mənzillə, 
həmçinin iş yerləri ilə təmin etmək 
idi. Çox keçmədən Masazır, Ramana 
qəsəbələrində və Xətai rayonunda 
tikilən yeni binalar istifadəyə verildi 
və beləliklə, daha 725 məcburi köçkün 
ailəsinin mənzil şəraiti yaxşılaşdırıldı. 
Mənim fikrimcə, onun Birinci vitse-
prezident kimi uğurlar qazanmasının 
təməlində yüksək intellekti, Milli 
Məclisin deputatı olduğu zaman və 
Heydər Əliyev Fonduna rəhbərlik etdi-
yi 14 ildə qazandığı təcrübə dayanırdı.

Yeri gəlmişkən, Birinci vitse-prezi-
dentin humanistliyini nümayiş etdirən 
başqa bir fakta diqqət yetirək. Kütləvi 
informasiya vasitələri yazırlar ki, 
Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 
“Hərbiləşdirilmiş Mühafizə Dəstəsi” 
MMC-də çalışan və işdən ixtisar olu-
nan əməkdaşların müvafiq işlə təmin 
edilməsi barədə “Azərenerji” ASC-yə 
göstəriş verib. 

Bildirilir ki, 2018-ci il dekabrın 
13-də bir qrup şəxs “Hərbiləşdirilmiş 
Mühafizə Dəstəsi” MMC-də tutduğu 
vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı 
Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya 
məktubla müraciət edib. Müraciətin 
araşdırılması nəticəsində məlum olub 
ki, 2018-ci il iyulun 3-də Mingəçevir 
şəhərindəki Azərbaycan İstilik Elektrik 
Stansiyasında baş vermiş qəza ilə 
əlaqədar enerji sisteminin dövlət 
əhəmiyyətli strateji obyektlərində 
təxribat və terror xarakterli əməllərin 

qarşısının alınması üçün qabaqla-
yıcı tədbirlər kimi bu obyektlərin 
mühafizəsinin Daxili İşlər Nazirliyinin 
Mühafizə polisi tərəfindən aparılması 
barədə qərar qəbul edilib. “Azərenerji” 
ASC tərəfindən “Azərbaycan İES” 
MMC-nin mühafizəsinin zəruri hissəsi 
Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə olun-
duğundan, Mingəçevir və Varvara Su 
Elektrik Stansiyalarının mühafizəsinin 
böyük hissəsi Fövqəladə Hallar Nazir-
liyi tərəfindən həyata keçirildiyindən, 
eləcə də “Azərbaycan İES” və bir sıra 
stansiyalarda ağıllı müşahidə kamera-
ları quraşdırıldığından və hasarlama 
işləri aparıldığından bəzi işçilərin 
ixtisarı barədə qərar qəbul olunub. 

Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban Əliyeva məsələnin 
işçilərin əmək hüquqlarının bərpa 
olunması şərti ilə operativ həllinə və 
onların müvafiq işlə təmin olunmasına 
dair göstəriş verib.

O, Azərbaycanı beynəlxalq 
aləmdə bilavasitə bugünkü qüdrətli 
dövlətimizin adına layiq şəkildə 
təmsil edir. Bizim Birinci vitse-
prezidentimiz BMT-nin humanitar 
sahə üzrə ixtisaslaşmış təşkilatının 
– UNESCO-nun xoşməramlı səfiri 
seçilən ilk azərbaycanlı qadındır. 
O, bu ada Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatının və musiqi irsinin 
qorunub saxlanılması və inkişaf 
etdirilməsi sahəsindəki davamlı 
səylərinə, dünya mədəniyyətlərinin 
mübadiləsi istiqamətində xidmətlərinə, 
həmçinin  UNESCO-nun ideyalarına 
sadiqliyinə görə layiq görülüb. Onun 
xoşməramlı səfir kimi məhsuldar 
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan–
UNESCO əməkdaşlığında yeni dövr 
başlayıb. Təsadüfi deyil ki, UNESCO-
nun sabiq baş direktoru İrina Bokova 
Azərbaycan təmsilçisinə xitabən de-
mişdir: “Sizi xoşməramlı səfirlər sıra-
sında görmək bizim üçün – UNESCO 
üçün şərəfdir. Sizin nailiyyətlərinizin 

miqyasını bir adla əhatə etmək 
çətindir. Siz UNESCO-nun humanist 
dəyərlərinin əsl bayraqdarısınız”.

Başqa bir faktı da yada salmaq 
yerinə düşərdi. Belə ki, 2010-cu ildə 
II Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festi-
valında iştirak edən UNESCO-nun 
sabiq baş direktoru İrina Bokova 
bəşəriyyətin maddi və qeyri-maddi 
mədəni irsinin populyarlaşmasındakı 
işinə sədaqətinə, mədəniyyətlərarası 
dialoqun inkişafı naminə göstərdiyi 
səylərə, mədəni müxtəlifliyin 
möhkəmləndirilməsinə sanballı 
töhfələrinə görə xoşməramlı səfir 
Mehriban Əliyevaya “Qızıl Motsart” 
medalını təqdim etmişdi.

Birinci vitse-prezidentin 
Azərbaycandan kənardakı fəaliyyətinin 
başqa bir istiqamətinə də diqqət 
yetirək. Mənim yadımdadır, ötən il 
sentyabrın 26-da Romada Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən bərpa edilən 
Müqəddəs Sebastian katakombalarının 
açılışı olmuşdu. Kardinal Can-Franko 
Ravazi açılış mərasimində iştirak 
edən Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanı təkcə İslam dünyasının 
deyil, eləcə də, bütün bəşəri dəyərlərin 
himayədarlarından biri olduğuna 
görə alqışlamışdı. Qeyd edilmişdi ki, 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən apa-
rılan bərpa işlərinə 2016-cı ildə başla-
nılıb və mükəmməl həyata keçirilib. 
Ümumilikdə, katakombalarda 8 minə 
yaxın sərdabə yerləşir. Katakombaların 
zəngin tarixi var. Onlar bütün xristian 
dünyası üçün mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Katakombalar təbii və ya süni 
yeraltı məntəqələrdir. Onlar çox dar 
dəhlizlərdən ibarət olur. Əvvəllər Ro-
mada müqəddəs Sebastian kilsəsinin 
altında yerləşən dəfn qalereyalarına 
katakombalar deyilirdi. Bu katakom-
balar 1578-ci ildə aşkarlanıb. Buradakı 
bəzi abidələrin yaşı III əsrə gedib çıxır.

Ancaq Heydər Əliyev Fondu-
nun və Mehriban xanım Əliyevanın 
Avropa, Qərb mədəniyyətinə ehti-
ramla yanaşması bu faktlarla qurtar-
mır. Bundan əvvəl, Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü ilə Müqəddəs 
Marçellinio və Pietro katakombaları 
da bərpa olunub. Dünya mədəniyyəti, 
xüsusilə də xristianlar üçün böyük 
mənəvi dəyəri olan katakombala-
rın müsəlman ölkəsi Azərbaycanın 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
bərpa edilməsi ölkəmizin dinlərarası 
və mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi 
növbəti töhfədir. Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın 
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fon-
dunun dünya əhəmiyyətli tarixi, dini, 
mədəni abidələri bərpa etməsi həm də 
ümumilikdə, ölkəmizin təbliği, dünya-
da layiqincə təmsil olunması baxımın-
dan mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Respublikamızın Birinci vit-
se-prezidentinin biz Azərbaycan 
bəstəkarlarının ölməz müəllimi 
olan Üzeyir bəyin adına təsis 
edilmiş “Üzeyir Hacıbəyli” fəxri 
medalı ilə təltif edilməsi ölkənin 
mədəniyyət ictimaiyyəti tərəfindən 
böyük maraq və təqdirlə qarşılan-
mışdır. Fikrimizcə, Azərbaycan 
xalqı qarşısında göstərilən böyük 
xidmətlər mütləq dəyərləndirilməlidir. 
Necə ki, Bəstəkarlar İttifaqının 
rəhbərliyi həmin xidmətlərin bir 
hissəsinin həqiqi dəyərini verdi. 
Biz bəstəkarlar adıçəkilən medalın 
ilk laueratını təbrik edir, yaradı-
cı təşkilatımızın rəhbərliyinə isə 
obyektiv qiymətləndirməyə görə 
minnətdarlığımızı çatdırırıq. 

Tofiq BAKIXANOV,  
Xalq artisti, professor, 

“Şöhrət” ordenli bəstəkar, 
Prezident təqaüdçüsü

Ali mükafatlar və milyonların 
qəlbindəki inam, sevgi, etimad

Onu milyonlarla soydaşımız Azərbaycan elminin, təhsilinin, mədəniyyətinin, 
səhiyyəsinin, idmanının yorulmaz himayədarı, ehtiyacı olan insanların qayğıkeşi, Heydər 
Əliyev siyasətinin ən prinsipial təbliğatçılarından biri kimi tanıyır. Beynəlxalq aləmdə 
isə onun multikultural təfəkkürü, tolerant düşüncəsi, bütün xalqların mədəniyyətinə 
böyük ehtiramla yanaşması, sivilizasiyalararası dialoqa verdiyi töhfələr UNESCO-nun 
və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri adları ilə dəyərləndirilib. Mehriban Əliyeva sözün 
həqiqi mənasında Azərbaycan xanımlığının rəmzinə, türk qadınlarının nümunəsinə, Şərq 
xanımlıq ənənəsinin isə ən bariz daşıyıcılarından birinə çevrilib. O, eyni zamanda, Avro-
pa və Qərb mədəniyyətinin də təəssübkeşi və himayədarı kimi çıxış edir. Mehriban xanım 
Əliyeva işgüzarlığı, dövlətçiliyə sədaqəti, dövlətçiliyə sədaqəti, xeyirxahlığı və səmimiyyəti 
ilə milyonların qəlbində özünə əbədi abidə ucaltmışdır.

 � Prezident İlham Əliyev bu il yanvarın 29-da “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Elə 
həmin gün də regionların 2014–2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramının icrasının yekunlarına həsr olunan konfransda iştirak edərək 
giriş və yekun nitqi söyləyib. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı-
na dair üçüncü dövlət proqramının icrası 
Azərbaycanda yeni inkişaf mərhəlləsinin 
təməlini qoydu. Bu proqram çərçivəsində 
görülən işlər, ilk növbədə, iri infrastruktur 
layihələrinin reallaşdırılması iqtisadiyyatın 
qeyri-neft sektorunun ölkənin bütün regionla-
rında sürətli inkişafı üçün fəaliyyət meydanının 
tam formalaşması ilə nəticələndi. 

Azərbaycan Prezidenti bununla bağlı konf-
ransda çıxışında dedi: “Beş il bundan əvvəl 
qəbul edilmiş proqram artıqlaması ilə yerinə 
yetirildi. Son beş il ərzində qarşımıza qoydu-
ğumuz bütün vəzifələr icra olundu. Üçüncü 
proqramın çox böyük əhəmiyyəti var. Bu proq-
ram bizə imkan yaratdı ki, regionlarda əvvəlki 
illərdə aparılan islahatlara, görülən işlərə yeni 
təkan verək”. 

Regional proqramların icrası ona görə 
uğurla gerçəkləşdi ki, bu gün Azərbaycan 
yerləşdiyi coğrafi məkanda ictimai-siyasi 
sabitliyin nümunəvi adasına çevrilə bilib. 
Sabitlik olmayan yerdə isə, əlbəttə ki, heç bir 
inkişafdan, yüksəlişdən söhbət gedə bilməz. 
Bu məqama münasibət bldirən cənab İlham 
Əliyev çıxışında bildirdi: “Azərbaycan sabitlik, 
təhlükəsizlik məkanıdır. Yaxın tarix əyani 
şəkildə göstərdi ki, sabitlik pozulanda ölkələr 
çox pis vəziyyətə, idarəolunmaz vəziyyətə dü-
şür, iqtisadiyyat çökür, sənaye iflic olur, insan-
lar əziyyət çəkir və sonra bu vəziyyətdən çıx-
maq üçün onilliklər lazım olur. Azərbaycanın 
uğurlu inkişaf modelinin əsas qayəsi ondadır 
ki, ölkəmizdə aparılan siyasət xalq tərəfindən 
dəstəklənir. Çünki bu siyasət xalqımızın rifah 
halının yaxşılaşmasına hesablanıb. Bu siyasət 
ölkəmizin güclü dövlətə çevrilməsinə hesab-
lanıb. Məhz bu siyasət nəticəsində bu gün 
Azərbaycan dünyanın müxtəlif kürsülərindən 
öz sözünü açıq deyir, öz müstəqil siyasətini 
aparır, öz maraqlarını tam şəkildə qoruyur”. 

Azərbaycanın son 15 ildə qazandığı bütün 
uğurların qısa xarakteristikası möhtərəm 
Prezidentin bu fikirlərində olduqca dolğun bir 
şəkildə öz əksini tapır. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafını əhatə 
edən beşillik dövlət proqramlarının müəllifi də 
məhz cənab Prezident İlham Əliyevdir. Dövlət 
başçısının 2003-cü idə prezident seçkiləri 
öncəsi səsləndirdiyi fikirlər sırasında xalqın ona 
etimad göstərəcəyi tədqirdə bölgələrin sosial-
iqtisadi inkişafını təmin edilməsi məqsədilə 
atacağı addımlar barəsindəki bəyanatı da diqqət 
çəkirdi. Prezident seçkilərdə xalqın iradəsi ilə 
qalib gəldikdən sonra öz vədinə sadiq qal-
dı. Məhz 15 il ərzində üç regional proqram 
sayəsində əldə edilən uğurlar artıq bütün dün-
yada bəllidir. Bu dövrdə iqtisadiyyat 3,3 dəfə, 
sənaye istehsalı 2,6 dəfə, ixrac 4,7 dəfə, valyuta 
ehtiyatları 24 dəfə artıb. Bunlar olduqca ciddi 
nailiyyətdir. Bir ölkənin iqtisadiyyatının 15 il 
ərzində 3,3 dəfə artması isə dünyada bənzəri 
olmayan bir nəticədir. Sadalanan bu bir neçə 
rəqəm Azərbaycan reallıqlarını qara rəngdə 
görmək istəyən hər kəsə tutarlı bir cavabdır. Bi-
zim üçün əsas olan odur ki, əldə edilən uğurlar 
dünyanın ən mötəbər maliyyə institutları və 
reytinq agentlikləri tərəfindən xüsusi vurğula-
nır. Onların hesabatlarına isə kimsə şübhə ilə 
yanaşa bilməz!

Dünya Bankı kimi mötəbər bir maliyyə ins-
titutunun “Doing Business” hesabatında 2006-
cı ildə 98-ci sırada yer almış Azərbaycan 73 
pillə irəliləyərək hazırda 25-ci yerdə qərarlaşıb. 
On iki il ərzində belə bir mötəbər qurumun 

reytinq cədvəlində bu qədər irəliləmək ölkədə 
aparılan köklü islahatların və investisiya mühi-
tinin əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmasının məntiqi 
nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir. 

Əgər Azərbaycan bu islahatları aparma-
saydı və bununla da özünü bütün dünyaya 
islahatçı bir ölkə kimi tanıtmasaydı, heç bir 

xarici investor iqtisadiyyatımıza yatırım 
etməzdi. Son 15 ildə, bütövlükdə, 

Azərbaycana, təxminən, 250 milyard dollar 
sərmayə qoyulub. Bunun tən yarısı xarici 
sərmayədir. Ötən illər ərzində respublikamızda 
investisiyaların həcmi yerləşdiyimiz Cənubi 
Qafqaz regionunda qonşu iki ölkənin – Gürcüs-
tan və Ermənistanın 15 illik dövlət büdcəsindən 
2,4 dəfə çoxdur. Əgər belə bir müqayisəni 
Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılmış xarici 
investisiyaların həcmi ilə aparsaq, onda aydın 
olar ki, təkcə bu illər ərzində bizim iqtisadiyya-
tımıza yatırılmış xarici investisiyaların həcmi 
qonşu ölkələrin 15 illik büdcəsinin həcmindən 
20 faizə qədər çoxdur. 

Yeri gəlmişkən, vurğulayım ki, iqtisadi 
müstəvidə qazanılan uğurlar hökumətə ölkənin 
sosial həyatına aid məsələləri də yüksək 
səviyyədə həll etməyə imkan verib və insan-
ların maddi rifah halı kifayət qədər yaxşıla-
şıb. Belə ki, son 15 il ərzində yeni yaradılan 
müəssisələrdə 2 milyon iş yeri açılıb, insanların 
əmək haqları 7 dəfə, pensiyalar isə 9 dəfə artıb. 

Ötən dövr ərzində 3272 məktəb, 640 tibb 
müəssisəsi əsaslı təmir edilib və ya yenidən 
tikilib, bölgələrdə 44 olimpiya mərkəzi 
istifadəyə verilib. Keçən il 5800 köçkün, 
habelə 626 şəhid və Qarabağ müharibəsi əlili 
ailəsi üçün evlər inşa edilib, cari ildə də ən 
azı 5 min köçkün ailəsi, 800 şəhid və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinin aililələri üçün evlərin 
tikiləcəyi nəzərdə tutulur. 

Sosial sferada son olaraq atılan ən 
mütərəqqi addımlardan biri özünüməşğulluq 
proqramının icrası ilə bağlıdır. Cari ildə 7 min 
ailə bu proqramla əhatə olunacaq. Bu sahədə 
“ASAN xidmət”in bir qolu olan Ailə Biznesinə 
Asan Dəstək mərkəzlərinin rolu kifayət qədər 
mühüm önəm daşıyacaq.

Son 15 ildə hökumətin ölkə iqtisadiyyatı-
nın real sektorunda ciddi dönüşü hədəfləyən 

qətiyyətli addımlarından biri də investisiya-
ların təşviqi mexanizminin tətbiqidir. Hər bir 
investor, iş adamı üçün kifayət qədər vergi və 
digər güzəştləri əhatə edən bu mexanizm işə 
düşdükdən sonra 332 layihənin icrası nəzərdə 
tutulub. İndiyədək isə 107 layihə artıq həyata 
keçirilib. Bu layihələrin reallaşdırılmasına 2,8 
milyard manat sərmayə qoyulması nəzərdə 
tutulur ki, bu da əlavə 12 min yeni iş yeri 
açılması deməkdir. Ötən illərdə ölkənin bir 
sıra bölgələrində sənaye parklarının yaradıl-
masına başlanıldı. Hazırda artıq bu parklarda 
Azərbaycanın 67 rezidenti var ki, onlardan 40-ı 
artıq fəaliyyətdədir.

Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
neft-qaz kəmərlərinin işə düşməsi çox böyük 
tarixi hadisədir. Bu layihələrin icra edilməsi 
ölkəmizə milyardlarla dollar vəsaitin əldə olun-
masına imkan verdi. Maliyyə imkanlarımızın 
genişliyi isə Azərbaycana regional layihələri 
reallaşdırmaq sahəsində böyük imkanlar ya-
ratdı. Ötən illər ərzində respublikamız bölgədə 
ən mühüm transmilli layihələrə evsahibliyi 
etdi. Bunlar sırasında 4 siqmenti olan Cənub 
Qaz Dəhlizi layihəsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 
Həmin layihənin 3 hissəsi artıq istifadəyə 
verilib. Son hissəsi olan TAP xəttinin inşa-
sı isə qrafikə uyğun şəkildə davam etdirilir. 
Layihənin 2020-ci ildə reallaşacağı gözlənilir. 

Azərbaycan neft və qaz satışından əldə 
etdiyi milyardlarla dollar vəsaiti iri nəqliyyat 
layihələrinə yatırmaqla bu gün tək yerləşdiyi 
bölgədə deyil, həm də Avrasiya məkanında ən 
aparıcı tranzit yükdaşımalar zonasına çevrilib. 
Bu sırada Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 
işə düşməsi tarixi layihədir. Bu, Azərbaycan 
ərazisindən böyük həcmdə yüklərin Şərqdən-
Qərbə, Qərbdən-Şərqə daşınmasına imkan 

verir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin 
yaradılması da Azərbaycan üzərindən 

yüklərin bu istiqamətdə daşınmasında böyük 
rol oynayacaq. Respublika hökuməti hazırda 
sözügedən istiqamətdə dəmir yolu ilə daşıma-
ların sürətini artırmaq məqsədilə Bakı – Astara 
dəmir yolunun yenidən qurulması layihəsini 
reallaşdırır. Hazırda Şərq-Qərb və Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizlərində birləşən ölkələrin sayı 
10-dan çoxdur və yaxın gələcəkdə onların sayı 
daha da artacaq. 

Ötən 15 il ərzində respublikamızda 31 yeni 
elektrik stansiyası istifadəyə verilib. Bunun 
nəticəsində isə 2500 meqavatlıq yeni güclər 
yaradılıb. Azərbaycan indi elektrik enerjisi 
ilə nəinki özünü təmin edir, hətta bu sahədə 
ixracatçı kimi tanınır. 

Bu dövrdə iqtisadiyyatın bütün sahələrində, 
xüsusilə onun real sektorunda kifayət qədər 
uğurlu nəticələr qazanılıb. Dövlət tərəfindən 
qeyri-neft sektoruna, habelə onun aparıcı 
sahələri olan qeyri-neft sənayesinə və kənd 
təsərrüfatına yetirilən diqqətin nəticəsində 
təkcə 2018-ci ildə qeyri-neft sənayesində 9,1 
faiz artım qeydə alınıb. Əldə edilən bu artım 
respublikada fəaliyyət göstərən sənaye park və 
məhəllələri kimi layihələrin uğurla reallaşdırıl-
ması nəticəsində gerçəkləşib. 

Üç regional dövlət proqramının icra edil-
diyi dövrdə aqrar sektorda əldə olunan müsbət 
nəticələr də bu sahəyə dövlətin göstərdiyi 
birbaşa qayğı sayəsində mümkün olub. Son 
15 ildə taxıl istehsalı 1,6 dəfə, ət tədarükü və 
süd istehsalı 1,7 dəfə, quş əti istehsalı 2,5 dəfə, 

tərəvəz istehsalı 1,5 dəfə, meyvə istehsalı 
2,4 dəfə, üzüm istehsalı 3 dəfə artıb. 

Azərbaycan turizm sektorunda 
da yüksək göstəricilər əldə edir. Bu 
sahənin inkişafı ilə əlaqədar reallaşdı-
rılan proqramlar nəticəsində ölkəmiz 
həm də bölgənin ən maraqlı turizm 
mərkəzindən birinə çevrilməkdədir. 
Keçən il Azərbaycana 2 milyon 850 min 
turist gəlmişdir ki, bu da onların burada 
təqribən 2 milyard dollara yaxın pul 
xərcləməsi deməkdir. Bu qədər valyu-
tanın turizm xətti ilə ölkənin maliyyə 

müstəvisinə gətirilməsi, iqtisa-
diyyatın şaxələndirilməsində 
sözügedən sektorun potensial 
imkanlarının kifayət qədər 

böyük olmasından xəbər verir.
Bütövlükdə, sadalanan rəqəmlər 

Azərbaycanın real sektorunun inkişaf po-
tensialının nə qədər geniş olduğunun və bu 
imkanların Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
müəyyənləşdirilən inkişaf strategiyasına uyğun 
necə sürətlə reallaşdığının əyani göstəricisidir. 
Bu yolla yaxın gələcəkdə biz iqtisadiyyatımızın 
istədiyimiz səviyyədə şaxələndirilməsinə nail 
ola biləcəyik. Bu məsələdə cənab Prezidentin 
2019-2023-cü illər üçün təsdiq etdiyi regional 
proqram mühüm rol oynayacaqdır. 

Sonda bir məqamı da vurğulamaq istərdim. 
İlkin hesablamalara görə, regionların sosi-
al-iqtisadi inkişafına dair dördüncü Dövlət 
Proqramının icrası üçün, ən azı, 17 milyard 
manatdan çox vəsait nəzərdə tutulur. Bu 
vəsaitin 4,6 milyard manatının özəl sektor 
tərəfindən, təxminən, 13 milyard manata 
yaxın bir hissəsinin isə dövlət tərəfindən 
maliyyələşdiriləcəyi gözlənilir. Proqramın 
gerçəkləşdirildiyi dövrdə hər iki mənbə hesabı-
na yatırımların bundan çox ediləcəyi şəksizdir.
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