
8 yanvar 2020-ci il, çərşənbə 7
Uğurlu iqtisadi göstəricilər  

daha böyük nailiyyətlərə yol açır

Bu nailiyyətlər fonunda 
opponentlərimizə xatırlatmaq 
istərdim ki, bütün bunlar beynəlxalq 
ictimaiyyət tərəfindən də qeyd-şərtsiz 
vurğulanır. Belə ki, “U.S.News” 
nəşrinin “BAV GROUP” və Pensilva-
niya Universitetinin “Wharton School” 
analitikləri tərəfindən hazırlanan 
hesabatlarda ümumilikdə dünya-
nın 80 ölkəsinin yer aldığı siyahıda 
Azərbaycan 45-ci yerdə qərarlaşıb. 
Başqa sözlə, ölkəmiz dünyanın ən 
nüfuzlu 50 ölkəsi sırasında yer alıb. 

Xatırladaq ki, reytinqə ABŞ 
başçılıq edir, Rusiya ikinci, Çin isə 
üçüncüdür. “Top - 5”də, həmçinin 
Almaniya və Böyük Britaniya da var. 
Qeyd edək ki, reytinqdə Gürcüstan və 
Ermənistan yer ala bilməyib, qonşu-
larımız İran 13-cü, Türkiyə isə 16-cı 
yerdə qərarlaşıb. 

Ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatı 
kəmiyyət və keyfiyyət baxımından 
böyüməkdə davam edib. İlin sonuna 
kimi ÜDM artımı 2,8 faiz səviyyəsinə 
çatacaq və onun əsas mənbəyi 
qeyri-neft sektoru olacaqdır. Həmin 
sektorun payı ÜDM-də 60 faizdən 
də yüksək bir səviyyəyə gəlib çatıb. 
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 
73557,8 manat olmaqla, məcmu 
2019-cu ilin 11 ayında 72,8 milyard 
manata yüksəlib. 

Ölkəmizin maliyyə sistemində də 
böyük nailiyyətlər əldə olunub. Ötən 
il dövlət büdcəsinin gəlirləri 2017-ci 
illə müqayisədə 1/3 dəfədən də çox 
artaraq, 23 milyard manata çatıb. 

Ötən ilin doqquz ayında ölkəmizin 
icmal büdcəsinin gəlirləri 25,6 milyard 
manat icra olunub ki, bu da ötən ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə 1694,3 
milyon manat və ya 7,1 faiz çoxdur. 
İcmal büdcənin xərcləri 17,9 milyard 
manat icra edilib ki, bu da inişilin mü-
vafiq dövrü ilə müqayisədə 1,7 milyon 
manat çoxdur. İcmal büdcədə 7603,1 
milyon manat büdcə artıqlığı (profisiti) 
yaranıb. 

Göstərilən uğurlara nail olun-
masında ölkəmizdə sahibkarlığın 
inkişafı, əlverişli biznes mühitinin 
yaradılması, şəffaf vergi, gömrük, 
sığorta sisteminin formalaşması, 
səmərəli monetar, valyuta siyasətinin 
yürüdülməsi də həlledici rol oynayıb. 

Qeyd edək ki, ölkə başçısı-
nın birbaşa tapşırığı və nəzarəti 
ilə reallaşan tədbirlər bu il daha 

 geniş bir vüsətlə davam etdiriləcək. 
Məsələn, təkcə vergi sahəsində 
-- ədalətli rəqabətin şərti olan 
bərabər və şəffaf mühitin təmin 
edilməsi, riskli vergi ödəyicilərinə 
nəzarətin gücləndirilməsi, vergidən 
yayınma hallarına qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsi, ƏDV inzibatçılığı-
nın təkmilləşdirilməsi, sosial xarak-
terli güzəştlər vasitəsilə əhalinin 
maliyyə (vergi) yükünün azaldılması 
(məsələn, quş ətinin satışının ƏDV-
dən azadolma müddətinin daha da 
4 il müddətinə uzadılması, habelə 
heyvan ətinin satışının 4 il ərzində 
ƏDV-dən azad olunması və s.), sa-
hibkarlıq subyektlərinin vergi yükünün 
azaldılması, beynəlxalq vergitutma və 
məlumat mübadiləsi üzrə öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi tədbirləri daha 
qətiyyətlə tətbiq ediləcək. 

Sığorta bazarının tənzimlənməsi 
də diqqət mərkəzində saxlanılacaq. 
Belə ki, cari ildən ölkəmizdə mərhələli 
şəkildə icbari tibbi sığorta tətbiq olu-
nacaq. Bunun reallaşdırılması üçün 
isə 2020-ci ilin dövlət büdcəsində 
səhiyyənin maliyyələşdirilməsi üzrə 
xərclərə 1,4 milyard manat vəsait 
nəzərdə tutulub. Nəticə etibarilə 
tibbi sığorta haqlarının böyük hissəsi 
dövlət tərəfindən ödəniləcək. Artıq 
dəqiq hesablamalarla müəyyən edilib 
ki, məsələn, dövlət və neft sektorunda 
çalışan işəgötürən və işçilərdən aylıq 
əməkhaqqı ödənişi fondunun 8 min 
manatadək olan hissəsindən cəmi 
2 faiz, bu məbləğdən yuxarı olan 
hissəsindən isə 0,5 faiz miqdarında 
tibbi sığorta haqqı tutulacaq. 

Bu il ölkəmizdə maliyyə sabit-
liyinin möhkəmləndirilməsində, 
davamlı iqtisadi inkişafa nail olun-
masında, rəqəmsal iqtisadiyyatın 
gücləndirilməsində pul-kredit sistemi-
nin, o cümlədən, Mərkəzi Bankın rolu 

və səlahiyyətləri daha da yüksələcək. 
Bank sisteminin dayanıqlığının 
artırılması, problemli kreditlərin 
azaldılması, bank sektorunda 
prudensial nəzarət mexanizminin 
gücləndirilməsi, inflyasiyanın opti-
mal hədəflənməsi, səmərəli valyuta 
siyasətinin yürüdülməsi qarşıda duran 
prioritet istiqamətlər kimi müəyyən 
edilib.  

Xüsusi olaraq vurğulamaq lazım-
dır ki, ölkəmizdə 2019-cu ildə aparı-
lan sosial islahatlar paketi gələn ildə 
də davam etdiriləcək. Dövlət başçısı 
tərəfindən 2020-ci il üçün ünvanlı 
dövlət sosial yardımın təyin edilməsi 
məqsədilə ehtiyac meyarının 160 ma-
nat məbləgində təsdiqlənməsi, eyni 
zamanda, yaşayış minimumunun ölkə 
üzrə 190 manat, əmək qabiliyyətli 
əhali üçün 201 manat, pensiyaçılar 
üçün 157 manat, uşaqlar üçün 170 
manat müəyyənləşdirilib. 

Yuxarıda ən ümumi şəkildə 
göstərdiyimiz bu nailiyyətlər ölkəmizin 
perspektiv inkişafını özündə əks 
etdirən “Gələcəyə baxış - 2020” və 
“Strateji Yol Xəritəsi” dövlət proqram-
larının uğurlu icrasını bir daha əyani 
şəkildə sübuta yetirir. Bütün bunlar isə 
nəticə etibarilə Azərbaycanın regional 
və beynəlxalq miqyasda iqtisadi və 
siyasi gücünün ortaya qoyulmasına, 
nüfuzunun artmasına gətirib çıxarır. 
Məsələn, elə bu yaxınlarda ölkəmizə 
səfərə gələn Ukrayna Prezidenti Vla-
dimir Zelenski cənab İlham Əliyevə 
öz təəssüratlarını bölüşərək, deyib: 
“Cənab Prezident, Azərbaycana 
rəsmi səfərə dəvət edilməyimə görə 
Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 
Səmimi demək istəyirəm ki, mən 
bundan əvvəl də Azərbaycanda 
səfərdə olmuşam. Azərbaycana 
hər səfərimdən sonra mən Ukray-
naya yeni hisslərlə, yeni emosiya-

larla və yeni dostlarla qayıdıram. 
Azərbaycan çox qonaqpərvər tor-
paqdır. Ölkələrimiz arasında olduqca 
möhkəm münasibətlər var. Əminəm 
ki, bu səfərin nəticəsi olaraq biz onu 
yeni mərhələyə qaldıra biləcəyik. 
Azərbaycana minnətdarlığımızı 
bildirmək istəyirik ki, Ukraynanın 
suverenliyini və ərazi bütövlüyünü 
tanıyır və dəstəkləyir. Xahiş edirəm 
biləsiniz ki, biz də, eyni zamanda, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və 
suverenliyini dəstəkləyirik”.

Bu baxımdan Azərbaycan 
dövlətinə olan yüksək münasibətin 
ən bariz nümunəsi kimi, Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban xanım Əliyevanın 
Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
Vladimir Putin tərəfindən rəsmi qarşı-
lanmasını və ona ali dövlət mükafatı-
nın təqdim olunmasını göstərə bilərik. 
Mahiyyət etibarilə bu, prezident 
olmayan bir şəxsin prezident kimi qar-
şılanmasını ifadə edən və beynəlxalq 
praktikada analoqu olmayan bir 
hadisə idi. 

Sözsüz ki, baş verən bu həqiqətlər 
Azərbaycan cəmiyyətini sevindirir və 
gələcəyə olan inamı daha da artırır. 
Bu gün Azərbaycan dünyada heç 
kimdən asılı deyil.  

Bax, elə buna görədir ki, bütün 
dünyada ölkəmizin nüfuzu günbəgün 
artır, ona olan etimad və etibar 
yüksəlir. Azərbaycan 120 ölkənin 
qərarı ilə Qoşulmama Hərəkatına 
sədirlik edir. BMT-dən sonra dünyanın 
ikinci böyük təşkilatı olan Qoşulmama 
Hərəkatının Bakıda Zirvə toplantısını 
keçirir. Bütün bunlar isə fikrimizcə, 
cəmi 29 il bundan əvvəl müstəqillik 
qazanan bir ölkə üçün çox böyük 
etimad və deməli, çox böyük uğurdur.

Bu yaxınlarda Azərbaycan Türk-
dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına 
sədrliyi öz üzərinə götürüb. Bundan 
əlavə Bakıda Dünya dini liderlərinin II 
Zirvə toplantısı reallaşdırılıb. Praktiki 
baxımdan, dünyada buna bənzər 
ikinci bir format ortaya qoyulmayıb 
və nəticə etibailə Bakı multikultural 
dəyərlərin təntənəsinin paytaxtına 
çevrilib. 

Fikrimizi yekunlaşdıraraq, bir 
daha vurğulamaq istərdim ki, ulu 
öndər tərəfindən möhkəm bünövrəsi 
qoyulan müasir Azərbaycan layiqli, 
əvəzedilməz və möhkəm əllərdədir. 
Şübhəsiz ki, bu kurs Azərbaycanı 
tərəqqiyə, rifaha və xoşbəxtliyə apa-
ran yeganə yoldur. 

Əvəz ƏLƏKBƏROV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin Maliyyə və maliyyə 
institutları kafedrasının müdiri, 

iqtisad elmləri doktoru, professor, 
BMT-nin sülh səfiri 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi 2019-cu ili 
rekord sayda layihələrlə başa vurdu

“Unudulmayanlar” layihəsi 
çərçivəsində unudulmaz xanəndələr 
Seyid Mirbabayev, Sara Qədimova, 
Əbülfət Əliyev və Qədir Rüstəmova həsr 
edilmiş xatirə gecələri , “Muğam axşam-
ları” layihəsi əsasında “Şur”, “Rast”, 
“Bayatı -Şiraz”, “Çahargah” muğamları 
dəsgah şəklində muğamsevərlərə təqdim 
olunmuşdur. “Klassik musiqi axşamları”, 
“Klassik ifaçılıq məktəbimizin görkəmli 
nümayəndələri” kimi layihələr isə klassik 
musiqinin, Azərbaycan bəstəkarlıq 
məktəbinin təbliğinə yönələn tədbirlərdir. 
Bu layihələr çərçivəsində klassik 
musiqi ifaçılıq məktəbinin görkəmli 
nümayəndələrinin konsert və yubileyləri 
qeyd edilmiş, həm yerli, həm də əcnəbi 
ifaçıların çoxsaylı konsertləri keçirilmiş, 
layihə çərçivəsində klassik musiqi ifaçı-
larının, bəstəkarların yaradıcılığından ən 
gözəl nümunələr təqdim edilmişdir. 

BMM-nin səhnəsində rusiyalı 
bəstəkar və ifaçı Senya Son, violin ifaçısı 
Sergey Doqadin, Maykl Qutman (violin) 
və Olqa Domninanın (piano), dünyaca 
məşhur caz ustalarından Jeymi Devis, 
Denise King və digərlərinin konsertlərini 
qeyd edə bilərik . Ənənəvi olaraq təşkil 
edilən Üzeyir Hacıbəyli adına Beynəlxalq 
Musiqi Festivalının konsertləri və digər 
beynəlxalq layihələr mərkəzdə uğurla 
reallaşdırılmışdır.

Mövsüm ərzində, eləcə də səfirliklərlə 
birgə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil 
edilən konsertlər xalqların bir-birinin milli 
musiqisini tanımasına xidmət etməklə 
beynəlxalq əməkdaşlıq üçün yeni yollar 
açıb. BMM-in səhnəsində Gürcüstan, 

Özbəkistan, Meksika, Çin, İndoneziya, 
Hindistan, Avstriya və digər ölkələrdən 
olan musiqiçilərin konsertləri verilib. 
Noyabrın 12-14-də macar xalq musiqisi, 
klassik və caz musiqisindən ibarət “Maca-
rıstan musiqisi axşamları “ adlı 3 günlük 
layihə- konsertlər təqdim olunmuşdur.

Ötən ilin oktyabr ayında beynəlxalq 
əməkdaşlıq çərçivəsində reallaşan 
möhtəşəm tədbirlərdən biri də Gürcüs-
tanın paytaxtı Tbilisidə təşkil edilən 
“Dəyirmi masa” layihəsi “Azərbaycan 

(muğamlar, xalq mahnıları və təsniflər) 
və Gürcüstan (folklor) musiqi 
mədəniyyətləri: tarixi köklər, müasir 
əlaqələr və perspektivlər” mövzusu-
na həsr edilmişdi. Eləcə də Tbilisidə 
BMM-nin təşkilatçılığı ilə “Qarabağ” 
muğam qrupunun konserti də təşkil 
olunmuşdur. Qarşılıqlı əlaqənin nümunəsi 
kimi Gürcüstanın “Nanina” qadın xalq 
çalğı alətləri ansamblı, “Eqari” etno-caz 
qrupu bizim musiqiçilərlə eyni səhnəni 
bölüşmuşlər. 

BMM konsert fəaliyyətini təkcə öz 
səhnəsində reallaşdırmaqla işini yekun-
laşdırmamışdır. Belə ki, mütəmadi olaraq 
regionlarda (Ağdam, Füzuli, Şamaxı) 
eləcə də Bakıətrafı qəsəbələrdə muğam 
ifaçılarının konsertləri təşkil olunmuşdur. 
“Muğam dünyasına səyahət” adlı silsilə 
konsert proqramlarında xanəndələrin 
ifasında təsnif və xalq mahnıları təqdim 
edilmişdir. 

Bundan əlavə, BMM-dən artıq 
bir neçə aydır ki, hər gün 2 saat ol-
maqla Azərbaycan Televiziyasının 
“Mədəniyyət” kanalının səhər efiri 
canlı yayımlanır ki, bu da tamaşaçılar 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. 

BMM-dən bildirmişlər ki, bütün bu 
sadalananlar Prezident İlham Əliyevin 
müdrik və uzaqgörən siyasəti və Birinci 
vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondu-
nun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın 
ölkənin hərtərəfli inkişafı, milli mədəni 
irsimizin, musiqi mədəniyyətimizin 
həm ölkədə, həm də xaricdə tanıdılması, 
təbliği üçün göstərdiyi xidmət nəticəsində 
mümkün olmuşdur. Beynəlxalq Mu-
ğam Mərkəzi öz fəaliyyətini 2020-ci 
ildə daha da genişləndirərək beynəlxalq 
layihələr, konsert tədbirləri, elmi-tədqiqat 
sahəsində seminar və konfranslar, milli 
musiqi, aşıq və muğam sənətimizin 
inkişafına və təbliğinə xidmət edən yeni 
layihələr və konsertlərlə tamaşaçıları 
sevindirəcəkdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

XXI əsrin artıq  1/ 5-
ni geridə qoyan 

müstəqil Azərbaycan ulu öndər 
Heydər Əliyev strategiyasının 
düzgün nəzəri və praktiki 
tətbiqi nəticəsində böyük 
uğurlara nail ola bilib. 
Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 
ötən 16 ildə sosial-iqtisadi 
həyatın bütün sahələrində 
taleyüklü məsələlər – sənaye, 
kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, 
elm, təhsil, səhiyyə və digər 
sosial sferalarda yüksək 
nəticələr əldə edilib. 

Onu da xatırladaq ki, belə şəraitdə 
mövcud sahədə baş verən iqtisadi proseslər 
daim diqqət mərkəzində saxlanılmaqla, 
habelə respublikada görülən işlərə, möhkəm 
iqtisadi təmələ əsaslanılmaqla, qarşıdakı 
2020-ci ildə inkişafın davamlılığının müşahidə 
ediləcəyi vurğulanır. Bu, eyni zamanda, 
konkret rəqəmlərlə də ifadə edilir: 

-2020-ci ildə ÜDM-in real artımının 3 faiz, 
o cümlədən neft sektoru üzrə 1,6 faiz, qeyri-
neft sahəsində isə 3,8 faiz təşkil edəcəyi 
proqnozlaşdırılır; 

-Makroiqtisadi sabitliyin qorunması və 
davam edən köklü institusional islahatlarla 
ölkə iqtisadiyyatında baş verən struktur 

transformasiyaları 2020-ci ildə də iqtisadi 
artımın sürətinə və inklüzivliyinə təsir 
göstərən amillərdən biri olacaq. Həyata 
keçirilən islahatlar iqtisadi potensialın 
əsas amilləri olan əmək və kapitalın 
məhsuldarlığının artmasını, habelə yeni 
texnologiyaların tətbiqini stimullaşdıracaq; 

– bu il dövlət büdcəsi xərclərinin 
2019-cu ilə nəzərən 6,8 faiz, o cümlədən 
cari xərclərin 39,3 faiz artacağı 
proqnozlaşdırılır;

– bu il qeyri-neft sənayesinin 8,8 
faiz, kənd təsərrüfatının 4,8 faiz artacağı 
bildirilir;

– cari ildə xidmətlər sektorunda artımın 
3,6 faiz, nəqliyyatda 4,4 faiz, rabitə və 
informasiyada 8,7 faiz, ticarətdə 4,5 faiz, 
turizmdə 6 faiz olacağı gözlənilir; 

– 2020-ci ildə ÜDM-də qeyri-neft 
sektorunun payının 65 faizi ötəcəyi 
proqnozlaşdırılır;

– bu il əsas kapitala investisiya 
qoyuluşunun 18,3 milyard manat təşkil 
edəcəyi gözlənilir. Bunun 12,2 milyard 
manatı daxili, 6,1 milyard manatının isə 
xarici investisiyaların payına düşəcəyi, 
xarici investisiyaların 7,7 milyard 
manatının neft sektoruna, 10,6 milyard 
manatının isə qeyri-neft sektoruna 
yönəldiləcəyi proqnozlaşdırılır;

–əsas kapitala yönəldiləcək 
investisiyaların 11,1 milyard manatı və 
ya 60 faizdən çoxu qeyri-dövlət sektoru 
tərəfindən yatırılacaq; 

–birinci və ikinci rüblərdə neft və 
kondensat hasilatı gün ərzində 0,77 

milyon barel və 0,76 milyon barel, üçüncü 
və dördüncü rüblərində isə gündə 0,75 
milyon barel təşkil edəcək;

–2020-ci ildə də dövlət tələbi iqtisadi 
artımın mühüm amillərindən biri olaraq 
qalacaq. Büdcədə neftin qiymətinin ötən 
illə müqayisədə daha konservativ (55 
dollar) götürülməsi perspektiv üçün fiskal 
dayanıqlığı dəstəkləyən amil olacaq;

–hökumətin rəsmi proqnozlarına görə, 
2020-ci ildə inflyasiya 4,6 faiz olacaqdır 
ki, bu da əhalinin real gəlirlərinin artımına 
şərait yaradacaq səviyyədir. Buna nail 
olmaq üçün Mərkəzi Bank öhdəsindəki 
bütün alət və mexanizmlərdən adekvat 
istifadə edəcək, pul siyasətini həyata 
keçirərkən öz qərarlarının ardıcıllığı 
və nəticə əsaslı olmasını diqqətdə 
saxlayacaq;

–mövcud məzənnə rejimi çərçivəsində 
Mərkəzi Bank manatın məzənnəsinin 
makroiqtisadi fundamentallar əsasında 
formalaşmasına şərait yaradacaq. Manatın 
məzənnəsinin uzunmüddətli dinamikasını 
müəyyənləşdirən başlıca amil tədiyə 
balansının vəziyyəti olacaqdır ki, bu da 
xarici şokların və kapital axınlarının təsiri 
ilə dəyişə bilər. Ona görə də başlıca ixrac 
məhsulları üzrə qiymətlərin dəyişimi və 
kapital axınları, eləcə də nominal və real 
effektiv məzənnələrin dinamikası daim 
monitorinq olunacaq, onların iqtisadiyyata 
və maliyyə bazarlarına təsirləri diqqətdə 
saxlanacaq; 

–Azərbaycan Prezidentinin müvafiq 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2018-
2020-ci illərdə rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”na 
uyğun olaraq, ölkədə vətəndaş, biznes 
subyektləri və dövlət strukturları 
arasında nağdsız ödəniş mühitinin 
genişləndirilməsi, nağd dövriyyənin 
həcminin minimuma endirilməsi və ölkədə 
nağdsız cəmiyyətin formalaşdırılması 
istiqamətində fəaliyyət davam etdiriləcək. 
Bu sahədə həyata keçiriləcək ən mühüm 
layihələrdən biri “Ani ödəniş sistemi”nin 
yaradılması olacaqdır. Bu sistemin 
yaradılması ilə biznes strukturları, fiziki 
şəxslər və dövlət orqanları arasında 
hesablaşmaların məkanından və 

zamanından asılı olmayaraq 24/7/365 
rejimində 5-10 saniyə ərzində tam başa 
çatdırılması mümkün olacaq.

Bu il ərzində bütün yuxarıda sadalanan 
proqnozların reallaşması makroiqtisadi 
siyasətin bütün istiqamətlərinin səmərəli 
koordinasiyasından və mümkün xarici şokun 
təsirlərinin qabaqcadan hazırlanmış tədbirlər 
planı ilə minimallaşdırılmasından asılı olacaq.

“Xalq qəzeti”

Proqnozlar 2020-ci ildə  
yüksək nəticələrdən xəbər verir

P rezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü 
iqtisadi siyasət və struktur-institusional islahatlar sayəsində 2019-cu 
ildə Azərbaycanda iqtisadi aktivlik üzrə müsbət dinamika qorunub, 

profisitli tədiyə balansı strateji valyuta ehtiyatlarının artmasına şərait yaradıb. 
Azərbaycan hökuməti iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyasının hazırlanması 
prosesində mütəmadi olaraq, proqnozlara mühüm önəm verir. Şübhəsiz ki, 
bu zaman ölkə iqtisadiyyatının mövcud inkişaf səviyyəsi, qlobal meyillər və 
çağırışlar nəzərə alınır. 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi (BMM) 2019-cu ilə uğurla yekun vurdu. 
Yola saldığımız il BMM üçün yaradıcılıq və konsert fəaliyyəti baxımın-
dan əlamətdar olub. İl ərzində mərkəzdə Azərbaycan mədəniyyəti və 

incəsənətinin gözəl nümunələrinin təbliği və inkişafı məqsədilə çoxsaylı tədbir 
və konsertlər keçirilib. Təkcə onu qeyd etmək yerinə düşər ki, may ayında 
mərkəzdə 32 konsert proqramı keçirilmişdisə, noyabr və dekabr aylarında bu 
göstərici müvafiq surətdə 48 və 51 olmuşdur.

Güclü olmalıyıq, vətənpərvər olmalıyıq, iqtisadiyyatımız 
daha da güclü olmalıdır və siyasi iradəmiz yerində 
olmalıdır.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

User
Машинописный текст
Xalq qəzeti 2020.- 8 yanvar.- S.7.

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст




