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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanında
2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin yanında 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilib.Dövlətimizin başçısı müşavirədə giriş nitqi söylədi.
Prezident İlham Əliyevin
nitqi
-Bu gün biz ötən ilin yekunları haqqında danışacağıq, görüləcək işlər barədə fikir mübadiləsi aparılacaqdır.
Deyə bilərəm ki, bütövlükdə 2019-cu il ölkəmiz
üçün uğurlu il olmuşdur. İlin əvvəlində qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr uğurla icra edildi, ölkəmizin
dayanıqlı inkişafı təmin olundu.Beləliklə, həm siyasi,
həm iqtisadi, həm də sosial sahələrdə böyük uğurlar əldə
edilmişdir.Azərbaycan sabitlik şəraitində yaşamışdır.
Sabitlik hər bir ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir.
Biz il ərzində müxtəlif yerlərdə gərginliyin artmasını görürdük. Qanlı toqquşmalar, müharibələr,
kütləvi etiraz aksiyaları, polis zorakılığı, insan haqlarının kobudcasına pozulması, demokratik dəyərlərin
tapdalanması – bütün bunlar dünyanın demək olar ki,
bütün yerlərində müşahidə olunurdu. Avropada,
Asiyada, Latın Amerikasında, postsovet məkanında,
bizim bölgəmizdə, Yaxın Şərqdə, dünyada gərginlik
artır. Azərbaycan isə sabitlik məkanı kimi inkişaf
edir.Azərbaycanda sabitliyin təminatçısı Azərbaycan
xalqıdır.Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda
sabitliyin əsas təminatçısıdır.Xalq tərəfindən bizə
göstərilən dəstək, bizim siyasətimizə verilən yüksək
qiymət həm bizi daha da ruhlandırır və eyni zamanda,
ölkəmizdə siyasi və iqtisadi sahələrdə sabitliyi təmin
edir. Sabitlik pozulanda ölkələrdə böhran, xaotik proseslər baş verir, ölkələr böyük zərər görürlər.Biz bunu
1990-cı illərin əvvəllərində öz tariximizdə görmüşük.
Azərbaycanda sabitlik pozulmuşdu, ölkə böhran
içində idi, bizim böyük itkilərimiz olmuşdur.Amma
artıq 26 ildir ki, Azərbaycan sabitlik şəraitində yaşayır və bu illər ərzində ölkəmiz çox böyük inkişaf yolu
keçmişdir.Deyə bilərəm ki, ölkəmiz əsrə bərabər inkişaf yolu keçmişdir və bu gün Azərbaycan dünya miqyasında güclü ölkələr sırasındadır.
Keçən il bizim beynəlxalq mövqelərimiz daha da
möhkəmləndi. Azərbaycanda bir neçə mötəbər beynəlxalq tədbir keçirilmişdir.Bu tədbirlər ölkəmizin
dünyadakı mövqeyini həm əks etdirir, həm də möhkəmləndirir.Azərbaycan dünya müstəvisində çox etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və bizim beynəlxalq gücümüz də ildən-ilə artır.İl ərzində ölkəmizə 40-dan çox
dövlət və hökumət başçısı səfər etmişdir, həm ikitərəfli formatda, həm də beynəlxalq tədbirlərdə iştirak
üçün. Eyni zamanda, bizim qonşu dövlətlərin dövlət
və hökumət başçıları ilə çoxsaylı görüşlərim olubdur
və bu görüşlər çox önəmlidir.Çünki qonşularla münasibətlərin qurulması hesab edirəm ki, hər bir ölkə
üçün prioritet olmalıdır.Azərbaycanın öz qonşuları ilə
çox möhkəm və qarşılıqlı maraqlar əsasında formalaşmış əlaqələri mövcuddur. Bu əlaqələr keçən il daha
da möhkəmləndi. Eyni zamanda, keçən il Azərbaycana Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin səfəri Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri də əks
etdirir. Bu səfər bu əlaqələrə böyük töhfə vermişdir.
Bildiyiniz kimi, hazırda Avropa İttifaqı ilə biz yeni
saziş üzərində işləyirik və ümid edirəm ki, bu işlər nəticə verəcəkdir.
Ölkəmizdə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Zirvə Görüşü keçirilmişdir və Azərbaycan bu
təşkilata sədrliyi öz üzərinə götürmüşdür.Eyni zamanda, ölkəmizdə Qoşulmama Hərəkatının Zirvə
Görüşü keçirilmişdir. Bu Zirvə Görüşü çərçivəsində
120 üzv ölkənin yekdil qərarı ilə Azərbaycan BMTdən sonra bu ikinci böyük beynəlxalq təsisata sədrliyi
öz üzərinə götürmüşdür.Bu faktı xüsusilə qeyd etmək
istəyirəm.Çünki Qoşulmama Hərəkatında birləşən
bəzi ölkələr, belə demək mümkündürsə, bir-biri ilə
yola getmirlər, ölkələr arasında münaqişələr, ixtilaflar
var. Buna baxmayaraq, bütün ölkələr Azərbaycanın
namizədliyini dəstəklədi.Bu, bir daha onu göstərir ki,
beynəlxalq arenada bizə olan hörmət və etimad
yüksək səviyyədədir.
Dünya dini liderlərinin II Zirvə Görüşü ölkəmizdə
keçirilmişdir. Azərbaycana 70 ölkənin dini liderləri
gəlmiş, bizim reallıqlarımızla tanış olmuş və ölkəmizdə dinlərarası, mədəniyyətlərarası istiqamətdə görülmüş işlərə yüksək qiymət vermişlər.
Azərbaycanda UNESKO-nun Dünya İrs Komitəsinin sessiyası keçirilmişdir.Bu da dünya miqyasında
çox mötəbər tədbirdir.Bu sessiya çərçivəsində Şəki
Xan Sarayı, Şəkinin mərkəzi hissəsi UNESKO-nun
Dünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir.Hesab edirəm
ki, bu, çox böyük hadisədir.Çünki bu günə qədər Qobustan və İçərişəhər, Şirvanşahlar sarayı bu mötəbər
siyahıya daxil edilmişdir.Hesab edirəm ki, Şəki Xan
Sarayının bu siyahıda olması həm ədalətlidir, həm də
bizim növbəti böyük uğurumuzdur.
Mən bir beynəlxalq tədbirə də diqqət yetirmək istərdim. Bu da keçən il Vaşinqtonda keçirilmiş Dünya
Astronavtika Konqresidir. Bu, astronavtika sahəsində
ən mötəbər tədbirdir.Bu konqres çərçivəsində Dünya

Astronavtika Konqresinin 2022-ci ildə Azərbaycanda
keçirilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir.Bu da
çox önəmli hadisədir - həm konqresin keçirilməsi böyük hadisədir, eyni zamanda, Bakı ilə bərabər, daha
üç böyük şəhər bu yarışda iştirak edirdi – Rio-de-Janeyro, Sinqapur və Dehli şəhərləri.Bu çətin yarışda
Azərbaycan qalib gəldi.Yəni, bu, bizim gördüyümüz
işlərə böyük diqqətdir və bütövlükdə Azərbaycana
göstərilən növbəti etimaddır. Onu da bildirməliyəm
ki, təxminən 50 il bundan əvvəl - 1973-cü ildə Sovet
İttifaqında cəmi bir dəfə Dünya Astronavtika Konqresi keçirilmişdir, özü də Bakı şəhərində. O vaxt Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində sovet məkanında
məhz Bakı bu konqresin keçirilməsi üçün seçilmişdir.
Təxminən 50 ildən sonra növbəti dəfə Bakıda bu konqres keçiriləcək, artıq müstəqil Azərbaycanın paytaxtı
Bakı şəhərində.
Beynəlxalq müstəvidə bir çox önəmli hadisələr baş
verdi. Sadəcə olaraq, mən əsas məsələlərə diqqət yetirirəm. Artıq dediyim faktlar əyani şəkildə göstərir ki,
beynəlxalq mövqelərimiz kifayət qədər möhkəmdir və
keçən il bu mövqelər daha da möhkəmlənmişdir.
Bizim hərbi potensialımız da möhkəmləndi. Keçən il bir çox silahlar, sursatlar, hərbi texnika alınmışdır və Azərbaycanda istehsal olunmuşdur. Təsadüfi
deyil ki, Azərbaycan Ordusu hərbi potensialına, maddi-texniki təchizatına və döyüş qabiliyyətinə görə
dünyada 52-ci yerdədir. Keçən il əldə edilmiş nəticələr, o cümlədən hərbi şəhərciklərin tikilməsi, təmiri,
yeni müasir texnika ilə təchizat məsələlərinin həlli bizim hərbi gücümüzü daha da artırmışdır.
Keçən il iqtisadi sahədə böyük müsbət nəticələr
əldə edilmişdir. Bu nəticələr göstərir ki, bizim siyasətimiz düşünülmüş siyasətdir.Hesab edirəm ki, Azərbaycan 2019-cu ildə iqtisadi sahədə qarşıda duran bütün vəzifələri uğurla icra etmişdir. Təkcə rəqəmlərə
baxanda demək kifayətdir ki, 2019-cu il iqtisadi inkişaf baxımından ölkəmiz üçün uğurlu olmuşdur. Dünya Bankı Azərbaycanı 20 ən islahatçı ölkə siyahısına
salmışdır, bu, böyük nailiyyətdir.Bu, onu göstərir ki,
ölkəmizdə aparılan köklü islahatlar aparıcı beynəlxalq qurumlar tərəfindən də təqdirlə qəbul edilir. Deyə bilərəm ki, bütövlükdə 2019-cu il dərin islahatlar
ili olmuşdur - həm siyasi, iqtisadi, sosial sahələrdə,
həm də kadr və struktur islahatları sahələrində. Bu
islahatlar inkişafımızın bundan sonra daha da uğurlu
olacağına imkan verəcək, o cümlədən iqtisadi artım
daha da böyük rəqəmlərlə ölçüləcəkdir.
Hesab edirəm ki, keçən il iqtisadi sahədə əldə
edilmiş nəticələr qənaətbəxşdir. Beləliklə, ümumi daxili məhsul 2,2 faiz artmışdır, bu, yaxşı nəticədir, xüsusilə nəzərə alsaq ki, qeyri-neft sektorunda bu artım
3,5 faizdir. Sənaye istehsalı 1,5 faiz artmışdır, ancaq
qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı 14 faiz artmışdır. Bu da son illər ərzində sənaye sahəsində görülmüş işlərin təzahürüdür.Azərbaycanda sənaye istehsalı həm dövlət vəsaiti hesabına, həm də özəl sektorun fəaliyyəti nəticəsində artmışdır.Əminəm ki, bu artım bundan sonra da dayanıqlı olacaqdır.
Kənd təsərrüfatı təxminən 7 faiz artmışdır. Xüsusilə bitkiçilikdə bu artım daha böyük olmuşdur - 10
faizdən çox.Bu da görülmüş işlərin nəticəsidir. İnflyasiya cəmi 2,6 faiz, əhalinin pul gəlirləri isə 7,4 faiz olmuşdur. Yəni, bu, onu göstərir ki, əhalinin pul gəlirləri inflyasiyanı üstələyib.Beləliklə, əhalinin real gəlirləri artmışdır.Hesab edirəm ki, bu, hər bir ölkə üçün
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əsas məsələlərdən biridir.Bizim qeyri-neft ixracımız
14 faiz artmışdır.Bu da çox yaxşı nəticədir.Son illərdə
özəl sektorun fəaliyyətinə göstərilən diqqət, güzəştli
kreditlərin verilməsi, subsidiyalarla bağlı aparılan
islahatlar və digər tədbirlər bu artımı şərtləndirdi.
Valyuta ehtiyatlarımız isə 6,4 milyard dollar artmışdır və rekord həddə - 51 milyard dollara çatmışdır.
Bildirməliyəm ki, adambaşına düşən valyuta ehtiyatlarına görə Azərbaycan MDB məkanında birinci yerdədir.Xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu isə
6 milyard dollar təşkil edir və bu, çox gözəl göstəricidir.Deyə bilərəm ki, dünya ölkələrinin mütləq əksəriyyətində xarici ticarət dövriyyəsində mənfi saldo
müşahidə olunur, bizdə isə müsbət saldodur.Bu, sözsüz, həm manatın məzənnəsinin sabit vəziyyətdə saxlanmasına, həm də bütövlükdə makroiqtisadi vəziyyətin sabit olmasına xidmət göstərəcəkdir.Beləliklə,
iqtisadi sahədə əldə edilmiş nəticələr və rəqəmlər artıq bir daha təsdiqləyir ki, bizim siyasətimiz düşünülmüş və nəticəyə hesablanmış siyasətdir.
Vergi və gömrük orqanlarında aparılmış islahatlar
nəticəsində xəzinəyə plandan əlavə 1 milyard manat
vəsait daxil edilmişdir. Bu, öz növbəsində imkan verdi ki, biz çox geniş sosial paketi əhaliyə təqdim edək
və bunu etdik. Hesab edirəm ki, həm müasir Azərbaycanın tarixində, həm də MDB məkanında bu dərəcədə böyük sosial paket bu günə qədər reallaşmamışdır.
Bu, bizim bu sahədə birinci təşəbbüsümüz deyil.
Yaxşı xatırlayırıq ki, sovet vaxtından qalmış və bir
növ dondurulmuş əmanətlərin qaytarılmasında da biz
bu əmanətləri vətəndaşlar üçün ən məqbul prinsip
əsasında, ən məqbul əmsalla qaytardıq və bu sahədə
də MDB məkanında birinci olduq. Ötən il həyata keçirilən sosial paket 4,2 milyon insanı əhatə etdi və vətəndaşların maddi vəziyyəti yaxşılaşdı. Minimum
əməkhaqqı 2 dəfə, minimum pensiya 70 faiz, bəzi
müavinətlər 50 faiz, bəzi müavinətlər 2 dəfə artırılmışdır. Bir sözlə, keçən il aparılmış islahatlar nəticəsində biz əldə edilmiş əlavə gəlirləri, ilk növbədə,
məhz sosial sahəyə yönəltdik. Mən keçən ilin əvvəlində bunu bəyan etmişdim.Demişdim ki, yığılacaq
bütün əlavə vəsait sosial sahəyə yönəldiləcəkdir və
bunu da etdik.Hər zaman olduğu kimi, sözümüzün
üstündə dururuq.Sosial sahədə gedən müsbət proseslər və vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılması bizim üçün prioritet məsələ olaraq qalır.
Əlbəttə, uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində sosial
infrastrukturla bağlı böyük işlər görülmüşdür, 60 tibb
müəssisəsi, 84 məktəb tikilmiş və təmir edilmişdir.
Məktəblərdən 50-si modul tiplidir.Bu məktəblər kiçik
və ucqar kəndlərdə inşa edilib.Bu, onu göstərir ki,
ölkəmizin hər bir yerində gedən proseslər ümumi
inkişafımızın potensialından bəhrələnir.
İnfrastruktur layihələri icra edildi, elektrik enerjisi
sahəsində “Şimal-2” elektrik stansiyası istismara verildi. Bu stansiyanın istehsal gücü 400 meqavatdır.
Bununla paralel olaraq Mingəçevir İstilik Elektrik
Stansiyasında və digər mövcud stansiyalarda aparılmış təmir-bərpa işləri nəticəsində biz təxminən 400
meqavat itirilmiş generasiya gücünü bərpa etdik.
Beləliklə, keçən il 800 meqavat əlavə generasiya
gücü əldə etdik. Əlbəttə ki, bu, həm bizim tələbatımızı tam ödəyir, həm də böyük ixrac imkanımız yaranmışdır. Hazırda bizim tələbatımızdan artıq 1000 meqavat generasiya güclərimiz var. Elektrik təsərrüfatının yenilənməsi istiqamətində görülən tədbirləri nə-
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zərə alsaq, demək kifayətdir ki, bu istiqamətdə çox
ciddi iş aparılıbdır.
Ölkəmizdə qazlaşdırma 96 faizə çatmışdır. Qazılmış 345 subartezian quyusu yüzlərlə kəndin su ilə təminatını yaxşılaşdıracaq. Onu da bildirməliyəm ki,
bu il 400-dən çox subartezian quyusu qazılacaq. Artıq
bütün rayonların kəndlərinin adları siyahıda var və
biz il ərzində investisiya proqramı çərçivəsində bunu
edəcəyik.
Yol tikintisinə gəldikdə, bu il həm magistral, həm
də şəhərlərarası, kəndlərarası və qəsəbədaxili yollarla
bağlı böyük layihələr icra ediləcək. Bakı-SumqayıtRusiya sərhədi yeni yolunun, Gəncə-Gürcüstan sərhədi yolunun, Astara-İran sərhədi yolunun tikintisi
nəzərdə tutulubdur. Keçən il 1300 kilometr yol çəkilmişdir. Biz təqribən min kilometr planlaşdırırdıq, ancaq il ərzində Prezidentin ehtiyat fondundan və dövlət
büdcəsindən yaranmış əlavə gəlirlər hesabına 1300
kilometr uzunluğunda yol çəkdik.
İnfrastruktur layihələri keçən ilin əvvəlində qəbul
edilmiş regionların sosial-iqtisadi inkişafı dördüncü
Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilir.Bu, beşillik proqramdır.Bundan əvvəlki üç proqram müvəffəqiyyətlə icra edildi.Əminəm ki, dördüncü proqramın icrasında da heç bir problem olmayacaq. Beləliklə, hesab edirəm ki, proqram başa çatanda artıq bizim
bütün infrastruktur layihələrimiz, o cümlədən sosial
infrastrukturla bağlı layihələr öz həllini tapacaqdır.
Keçən ilin əvvəlində Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı rayonlarında böyük zəlzələ baş vermişdi.Xoşbəxtlikdən
heç bir insan itkisi olmamışdır. Ancaq minlərlə ev dağıntıya məruz qaldı. Zəlzələdən dərhal sonra bölgədə
olarkən vətəndaşlara söz verdim ki, qış gələnə qədər
bütün evlər yenidən tikiləcək, təmir olunacaq, bərpa
ediləcək. Həmişə olduğu kimi, yenə də sözümüzün üstündə durduq və artıq zəlzələnin bütün əsas fəsadları
aradan qaldırıldı, minlərlə yeni ev tikildi, təmir olundu,
bərpa edildi. Bu, bir daha onu göstərir ki, vətəndaşların
problemlərinin həlli diqqət mərkəzindədir.
Mən bunu əvvəllər də demişəm, bir daha demək
istəyirəm ki, Azərbaycanda mülkiyyətin sığortalanması prosesi ilə bağlı çox böyük maarifləndirmə işləri
aparılmalıdır.Vətəndaşlar bilməlidirlər ki, evlər, əmlak sığortalanmalıdır.Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda
bu sahədə böyük boşluqlar var, dövlət bütün maliyyə
yükünü öz üzərinə götürübdür.Əlbəttə, bu, böyük vəsait tələb edirdi, ancaq yenə də deyirəm, vətəndaşların rahatlığı, onların rifahı, normal yaşayışı bizim
üçün əsas məsələdir. Ancaq hesab edirəm ki, bu il və
bundan sonrakı illərdə əmlakın sığortalanması, o
cümlədən maarifləndirmə ilə bağlı çox ciddi addımlar
atılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilməlidir, atılacaq addımlar haqqında vətəndaşlara
ətraflı məlumat verilməlidir.Hökumətə tapşırıram ki,
bu məsələyə diqqət yetirsin.Eyni zamanda, bu, ölkəmizin sığorta sektorunun inkişafına müsbət təsir göstərəcəkdir.
Keçən il TANAP qaz kəməri istismara verildi.
Hesab edirəm ki, bu, tarixi nailiyyətdir.Çünki
TANAP Cənub Qaz Dəhlizinin əsas hissəsidir.Məhz
2012-ci ildə TANAP üzrə imzalanmış sazişdən sonra
“Şahdəniz-2” qaz-kondensat yatağının işlənilməsi
üçün sanksiya verilmişdir. Əgər TANAP imzalanmasaydı, “Şahdəniz-2”nin işlənilməsi başlamayacaqdı
və bu gün biz bu əlavə qaz həcmini əldə edə bilməyəcəkdik. Bu, böyük problemlər yarada bilərdi.Ona

görə həm TANAP üzrə sazişin imzalanması, həm də
bu qaz kəmərinin vaxtından əvvəl istismara verilməsi
və nəzərdə tutulmuş vəsaitə çox böyük qənaət edilməsi doğrudan da böyük tarixi nailiyyətimizdir.
Cənub Qaz Dəhlizinin qalan dördüncü layihəsi də
uğurla icra edilir. TAP layihəsinin icra səviyyəsi 90
faizi keçibdir. Əminəm ki, biz bu il TAP-ın istismara
verilməsini də nəzərdə tutulmuş vaxtda qeyd edəcəyik.
Bir məsələni də diqqətə çatdırmaq istəyirəm.Bu
da o məsələdir ki, görülmüş bütün işlər, o cümlədən
beynəlxalq arenadakı mövqelərimiz, bir çox ölkələrlə
dostluq münasibətlərimizin qurulması, ölkəmizdə
hökm sürən sabitlik və əmin-amanlıq - bütün bunlar
turizmin inkişafına böyük təkan vermişdir.Çünki mən
dəfələrlə demişəm ki, turizmin inkişafı yalnız tarixi
abidələrlə, yaxud da hansısa diqqəti, marağı cəlb edən
məsələlərlə məhdudlaşmır.Bugünkü dünyada elə bir
bölgə yoxdur ki, orada problem olmasın, özü də çox
ciddi problem.Qeyd etdiyim kimi, müharibələr,
qarşıdurmalar, çevrilişlər, kütləvi etirazlar, polis zorakılığı, insan haqlarının tapdalanması - əlbəttə, o
ölkələrdə ki, dediyim bütün bu mənzərə mövcuddur,
orada turist axını da tənəzzülə uğrayır.
Azərbaycanda mövcud olan sabitlik, beynəlxalq
mövqelərimizin möhkəmlənməsi, ölkəmizdə keçirilmiş beynəlxalq tədbirlər turizmin inkişafına xidmət
göstərir. Ötən il turistlərin səfərləri rekord həddə çatıb
– 3 milyon 170 min xarici qonaq ölkəmizə gəlmişdir.
Mənə verilən məlumata görə, təkcə bank kartları ilə
xarici turistlər Azərbaycanda 1 milyard 260 milyon
manat pul xərcləmişlər.Ancaq bütövlükdə nəzərə
almalıyıq ki, gələn turistlər əsasən qonşu ölkələrdəndir və bizdə olduğu kimi, orada da hələ ki, nağd
hesablaşmalar üstünlük təşkil edir. Ümumi hesablama göstərir ki, xarici turistlər Azərbaycanda bütövlükdə 4,3 milyard manat pul xərcləyiblər. Mən bunu
manatla deyirəm, amma, əslində, bu, valyutadır.Bu
valyuta, eyni zamanda, bir növ ixrac növüdür.Bizim
makroiqtisadi vəziyyətimizin sabit olmasında da
bunun çox böyük rolu var. Əlbəttə, biz əsas valyutanı
neft-qaz satışından qazanırıq.Halbuki qeyri-neft sektorunda ixracın 14 faiz artması indi bu sektordan da
valyuta axınını təmin edir.Turizmin inkişafı bundan
sonra da diqqət mərkəzində olacaqdır.
Beləliklə, əlbəttə ki, 2019-cu ildə əldə edilmiş
uğurlar haqqında saatlarla danışmaq olar.Mən, sadəcə
olaraq, Azərbaycan vətəndaşlarına əsas hesab etdiyim
məsələləri çatdırdım.Bir daha demək istəyirəm ki, biz
2020-ci ildə bu uğurlar yolu ilə gedəcəyik. Əminəm
ki, 2020-ci il də ölkəmiz üçün uğurlu olacaqdır.
İndi isə keçək müzakirələrə. Biz keçən il Azərbaycan tarixində həcm baxımından ən böyük dövlət
büdcəsini qəbul etdik. İcmal büdcə 30 milyard manata yaxındır, təqribən 17,6 milyard dollardır. Əlbəttə
ki, büdcə xərclərinə nəzarət daha güclü olmalıdır.
Bizim indi iqtisadi göstəricilərimiz, hesab edirəm
ki, müsbətdir, xüsusilə qeyri-neft sənaye istehsalı
qeyd etdim ki, 14 faiz artmışdır.Kənd təsərrüfatı təxminən 7 faiz artmışdır.İndi İqtisadiyyat naziri məlumat versin ki, bu ilin iqtisadi inkişafla bağlı hansı
proqnozları var. İnvestisiya proqramı keçən ay təsdiqləndi və vaxt itirmədən icra edilməlidir.Bizim qeyrineft ixracımız 14 faiz artıb.Bu, böyük artımdır.Ancaq
qeyri-neft ixracının artımını müəyyən dərəcədə
əngəlləyən obyektiv səbəblər var. Onlardan birincisi
əhalinin artımıdır.Yəni, biz daha çox daxildə istehlak
edirik.İkinci amil turistlərin sayının artmasıdır. Yəni,
əgər 5 il bundan əvvəl 2 milyondan az adam gəlirdisə,
indi 3 milyondan çox adam gəlir. Əlbəttə ki, daxili
istehlak və daxili tələbat artır.Ona görə qeyri-neft
ixracının uzunmüddətli strategiyası işlənməlidir və
həm bu strategiya mövcud olan bazarlarla bağlı olmalıdır, perspektiv bazarlara çıxışla bağlı işlər aparılmalıdır. Ümumiyyətlə, biz indi bilirik ki, hər il əhali ən
azı 100 min artır. Bunu biz uzunmüddətli proqnoz
kimi götürərək daxili tələbatın həcmini də müəyyən
etməliyik. Çünki biz əgər istehsalı, qeyri-neft istehsalını artırmasaq, gələcəkdə bizim qeyri-neft ixracımız
daha da aşağı düşəcək, nəinki artacaq.Ona görə də
burada emal sənayesinin stimullaşdırılması məsələləri gündəlikdədir.Ona görə İqtisadiyyat Nazirliyi Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi ilə sıx əlaqədə olmalıdır.Çünki
bizim əsas qeyri-neft ixracımız kənd təsərrüfatı mallarıdır. Bu barədə məlumat verin.Dövlət İnvestisiya
Proqramı artıq təsdiqləndi və bunun əsas məqsədi
iqtisadi artımı təmin etməkdir.Ancaq, eyni zamanda,
dövlət hazırda əsas investor kimi fəaliyyət göstərir.
Ancaq biz istəyirik ki, qeyri-neft sahəsində əsas investor özəl sektor olsun.
Kiçik və orta biznesin inkişafı – bu da prioritet
məsələdir.Biz yaxşı bilirik ki, inkişaf etmiş ölkələrdə
ümumi daxili məhsulun əsas hissəsini kiçik və orta
sahibkarlıq təmin edir.Azərbaycanda biz bu istiqamətdə birinci addımları atırıq və burada kiçik və orta
biznesə dəstək yüksək səviyyədə olmalıdır. Məlumat
verin bu məsələlər barədə.
(Ardı ikinci səhifədə)

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları 2020-ci il
fevral ayının 20-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanında
2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilib
(Əvvəli birinci səhifədə)
İqtisadiyyat naziri Mikayıl CABBAROV dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident, neft bumu dövründə
milli iqtisadiyyatın sıçrayışı və təqibedici artım nümayiş
etdirərək Sizin rəhbərliyinizlə ölkəmizin ortagəlirli dövlətlər sırasına daxil olmasına imkan vermişdir. Bu gün
postneft mərhələsində Sizin qarşımızda qoyduğunuz əsas
strateji vəzifə ortamüddətli dövrdə iqtisadi artımın dünya
üzrə orta iqtisadi artımdan geri qalmamasını təmin etmək, uzunmüddətli dövrdə isə iqtisadi artım templərinin
dünya üzrə artımın üstələnməsinə nail olmaqdır.
Bu nöqteyi-nəzərdən Siz artıq qeyd etdiniz, 2019-cu
ildə əldə edilən nəticələr və 2020-ci il üçün olan iqtisadi
inkişaf proqnozları bizim üçün zəruri zəmin yaradır.
Sizin xüsusi toxunduğunuz sərmayələrin - istər dövlət
sərmayələrinin, ilk növbədə, özəl sərmayələrin cəlb edilməsini biz başlıca alətimiz kimi görürük.Çünki dünyanın iqtisadi tarixi və Azərbaycanın yaxın keçmişdəki
təcrübəsi göstərir ki, iqtisadi artımın sürəti və dayanıqlılığı məhz investisiyalarla bağlıdır. 2019-cu ildə bizim
əsas kapitala investisiyaların ümumi daxildəki payı 23,2
faiz təşkil edib. Bizim hədəfimiz, heç olmasa, 25 faizə
çatmaq və ondan daha yuxarı səviyyədə qalmaqdır.Bu
prizmadan baxsaq, özəl sərmayələrin cəlb edilməsi üçün
zəruri olan şərtlərin və şəraitlərin ölkə iqtisadiyyatı daxilində yaradılmasıdır.Bizim əsas vəzifəmiz dövlət investisiyalarının iqtisadi səmərəliliyinin artırılması, eyni
zamanda, Sizin tapşırıqlarınıza uyğun olaraq, dövlət
investisiyalarının resipiyentləri qarşısında səmərəlilik
tələblərinin sərtləşdirilməsi və bu investisiyaların prioritet sektorların inkişafı ilə sıx uzlaşdırılmasıdır.
Tapşırığınıza uyğun olaraq, bu sahədə əldə edilmiş
nailiyyətlərə əsaslanaraq xüsusilə kənd təsərrüfatında
xam məhsulun mövcudluğunu və səviyyəsini nəzərə
alaraq, biz 2020-ci ildə və növbəti illərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və digər aidiyyəti qurumlarla birgə əlavə
zəncir dəyərinin təmin edilməsi, yəni, emal sənayesinin
dəstəklənməsi, o cümlədən Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun bank sektoru və assosiasiyalarla birlikdə çalışaraq bunu qarşımızda prioritet vəzifə kimi görürük. Bu,
eyni zamanda, bizim qeyri-neft ixracımızın coğrafiyasının, həmçinin nomenklaturasının genişləndirilməsinə və
daha dayanıqlı olmasına imkanlar yaradacaq.
Verdiyiniz suala gəldikdə, ilkin təhlillər onu göstərir
ki, emal sənayesinin və ümumilikdə sərmayələrin cəlb
edilməsinin yeni bazarları barədə danışarkən Azərbaycanda yaradılan siyasi makroiqtisadi sabitlikdən yararlanaraq həm əhalisi, həm də turist axını artan ölkə bazarımıza, həmçinin də digər bazarlara çıxış imkanları yaratmalıyıq. Bu, istər xarici, istərsə də yerli özəl sərmayəçilər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.Sizin icazənizlə biz
gələcəkdə həmin yeni bazarlara uyğun olan ticarət sazişləri – istər sərbəst ticarət sazişləri, istərsə də xüsusi rejimli ticarət sazişləri ilə bağlı təklifləri hazırlayırıq.
Qeyri-neft iqtisadiyyatının və ümumiyyətlə qeyrineft ixracının, o cümlədən iqtisadi artımın sürətləndirilməsinə dair göstərişlərinizə əsasən kənd təsərrüfatı və
aqro klaster, neft-kimya sənayesi və bu sahəyə qoyulmuş irihəcmli sərmayələr və əldə olunan uğurlu nəticələr ətrafında böyük, kiçik və orta biznes klasterinin yaradılması nəzərdən keçirilir.
İnanırıq ki, xidmət turizmi, əyləncə industriyası,
nəqliyyat və ticarət logistikası və digər bu kimi klasterlər
istiqamətində araşdırmalar həyata keçiriləcək.Bu, ixracın həm əmtəə tərkibinin, həm də coğrafiyasının şaxələnməsinə geniş imkanlar açır.
Möhtərəm cənab Prezident, həmçinin onu da qeyd
etmək istəyirəm ki, sahibkarlığın kompetensiyalarının
gücləndirilməsi, o cümlədən xarici bazarlarda rəqabətədavamlı məhsuldar fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri addımlar da planlaşdırırıq.Çünki təcrübə onu göstərir ki,
bir çox hallarda keyfiyyətli mal və məhsula malik olduğumuz halda da xarici bazarlara çıxışda bəzən özəl sektorda bilik, bacarıq çatışmır və dövlət tərəfindən bununla
bağlı zəruri dəstək mexanizmləri hazırlanıb təklif olunacaq.
Sizin xüsusi tapşırığınız kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafı ilə bağlıdır. Bunun yolunu biz qeyd etdiyimiz
klasterlərin və dövlət mexanizmlərinin istifadə edilməsi
ilə məhz kiçik və orta sahibkarlığın, xüsusi olaraq qadın
və gənclər sahibkarlığının dəstəklənməsi alətlərində
görürük.Həmçinin dövlətin Azərbaycanda böyük iqtisadiyyatda rolunu nəzərə alaraq dövlət satınalmalarında
fəal iştirakın təşviq olunması, bunun üçün satınalmanın
şəffaflığının daha da artırılmasını qarşımızda əsas məqsəd və vəzifə kimi görürük.
2020-ci ilin dövlət investisiya proqramı Sizin
tərəfinizdən təsdiq olunub. Orada bizim əsas çağırışımız
ondan ibarətdir ki, mövcud və başlanılmış layihələrin
həcmi ilə əlimizdə olan resursların həcmini düzgün dəyərləndirərək növbəti illər üçün dövlət sərmayələrinin
səmərəliliyini artıraq.Amma yenə də başlıca vəzifə kimi
nəzərə alsaq, müasir dünya daha müasir məhsulları ortaya çıxarmağı tələb edir.Bu da öz növbəsində texnologiyalar tələb edir.Bu məsələlərin həllini xarici və yerli
investorların, özəl investorların, bu texnologiyaya sahib
olan investorların ölkəmizə cəlb edilməsində və dövlətin
orada daha çox dəstəkləyici rolunun təmin edilməsində
görürük.
Prezident İlham Əliyev: Dövlət investisiya proqramı
ilə bağlı burada bir neçə məqsəd dayanır. Əlbəttə, ilk
növbədə, başlanmış layihələr başa çatmalıdır.Çünki əvvəlki illərdə bir çox yarımçıq layihələr də qalırdı.
Yarımçıq layihələr icra olunmadan biz yeni layihələrə
başlayırdıq və beləliklə, gücümüz də səpələnirdi, maliyyə resurslarımız da imkan vermirdi ki, layihələri lazım
olan həcmdə icra edək.Ona görə, ilk növbədə, başlanmış
layihələr başa çatmalıdır.İnfrastruktur layihələrinə gəldikdə, demək olar ki, əsas infrastruktur layihələri Azərbaycanda icra edilib.Düzdür, növbəti illərdə bu layihələrin icrasına ehtiyac var. Çünki bir daha qeyd etmək istəyirəm, əhalinin artımı bunu diktə edir. O ölkələrdəki əhali artmır, orada yeni infrastruktur layihələrinə də ehtiyac
qalmır. Amma bizdə əhali artır, ona görə yeni məktəblər,
uşaq bağçaları, xəstəxanalar, yol infrastrukturu, kommunikasiyalar - bütün bunlar daim diqqət tələb edir. Ona
görə birinci vəzifə budur.İkinci vəzifə ondan ibarətdir ki,
investisiya proqramımız infrastruktur layihələrinin icrası
ilə paralel olaraq iqtisadiyyatın real sektoruna dəstək
verməlidir. O cümlədən bu infrastruktur layihələrinin real
sektora olan təsiri də bir növ təhlil edilməli və mənə
məlumat təqdim edilməlidir. Misal üçün, yeni
infrastruktur tutaq ki, bu və ya digər rayonda iqtisadiyyatın real sektoruna nə dərəcədə müsbət təsir göstərmişdir.
Dövlət investisiya proqramının digər xüsusiyyəti
ondan ibarətdir ki, bu, iş yerləri yaradan və mövcud olan
iş yerləri saxlayan bir prosesdir. Keçən il ölkəmizdə 98
min yeni iş yeri yaradılıb. Bu, böyük bir rəqəmdir.
Ancaq yenə də deyirəm, əhali 100 min artıb və hər il 100
min nəfər artacaq. Nə qədər çox əhali artsa, növbəti
illərdə illik artım da çoxalacaq.Biz indi bunu əhalisi
sürətlə artan ölkələrin timsalında görürük.Bu, böyük
problemlər gətirir.Artan əhali böyük üstünlükdür,
təbiidir və eyni zamanda, bizim iqtisadi siyasətimizin və

ölkədə mövcud olan sabitliyin təzahürüdür.Ancaq, eyni
zamanda, bu, özlüyündə böyük problemlər də ehtiva
edir.Hazırda çox sürətlə artan ölkələrin problemləri
təhlil edilməlidir.Bu, təkcə İqtisadiyyat Nazirliyinin işi
deyil. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
əmək resursları ilə bağlı, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, digər aidiyyəti qurumlar, hesab edirəm ki, Nazirlər Kabineti bu məsələ ilə bağlı ciddi təhlil aparmalıdır və biz
proqnozu bilməliyik. Bizim resurslarımızı dəqiq müəyyən etməliyik.Bizim mövcud ərazimiz, əkin sahələrimiz, təbii resurslarımız bəllidir.Onların gələcəkdə dəyişməsi mümkün deyil.Ona görə bütün bunlar hesablanmalıdır ki, 20 ildən sonra, 30 ildən sonra hansı vəziyyətlə
üzləşəcəyik.
Yenə də deyirəm, hazırda əhalisi sürətlə artan ölkələrin
təcrübəsi dəqiq təhlil edilməlidir.Beynəlxalq maliyyə
qurumları ilə birlikdə biz uzunmüddətli strategiyanı
işləməliyik.Mən yenə də deyirəm, indi bizim vəsaitə
ehtiyacımız yoxdur.Amma biz beynəlxalq maliyyə qurumları ilə ona görə sıx əməkdaşlıq edirik ki, onlarda böyük təcrübə var. Onlar dünyanın bütün yerlərində fəaliyyət
göstərirlər. Bu problem təkcə bizim problemimiz deyil.
Düzdür, bu gün bu problem mövcud deyil.Əhali artmalıdır.Amma bir gün bu, problemə çevriləcək.Ona görə
bizim iqtisadi artımımız artan əhaliyə uyğun olmalıdır.
İqtisadiyyatın real sektorunun inkişafında kənd təsərrüfatının xüsusi rolu var. Artıq mən burada qeyd etdim ki, növbəti dövrdə kənd təsərrüfatı emalına biz böyük diqqət göstərməliyik.Çünki bizim kənd təsərrüfatı
istehsalımız artır.Bizim ənənəvi sahələrimiz inkişaf edir
və bərpa olunur və yeni kənd təsərrüfatı sahələri
fəaliyyətə başlayır. Burada kənd təsərrüfatının birbaşa
sənaye ilə uzlaşması var. Misal üçün, keçən il meyvətərəvəz istehsalı böyük dərəcədə artıbdır. Bizim kifayət
qədər emal müəssisələrimiz olmalıdır.Onlar hazırda
kifayət qədər deyil. O emal müəssisələri imkan vermir
ki, biz öz meyvə-tərəvəzimizi daha da böyük həcmdə
emal edək və hazır məhsul kimi ixrac edək. Ona görə
şirələr, kompotlar, konservlər, qurudulmuş meyvə bütün bu sahə gərək çox ciddi dəstək alsın, həm dövlət
tərəfindən, həm özəl sektor da bu işlərə qoşulmalıdır.
Yəni, özəl sektor onsuz da bu işləri görür, yəni öz vəsaiti
hesabına bu işləri görməlidir.
Bizdə keçən il üzüm istehsalı kəskin artıb. Bunun da
başlıca səbəbi bu sahəyə dövlət dəstəyinin olmasıdır.25
faiz artıb və 190 min tondan çox üzüm yığılıb.Son illər
ərzində bu, ən böyük rəqəmdir və bilavasitə bunun şərabçılığa böyük təsiri olacaq və biz bunu görürük. Şərabçılıq da ixracyönümlü məhsuldur.Yəni, bazar olmadan
biz şərabı sata bilməyəcəyik. Ona görə biz bəzi dost ölkələrlə bu istiqamətdə işlər aparmışıq. Bəzi ölkələrdə
kvotalar var, idxal kvotaları var və biz bu kvotaları əldə
etmişik. Ona görə bu gün Azərbaycan şərabı bir çox
ölkələrdə satılır və bunun həcmi artmalıdır.Mən hesab
edirəm ki, şərabçılıq üçün bazarlarla bağlı problem olmayacaq.Çünki ənənəvi bazarlar var və yeni, misal
üçün, Çin kimi böyük bazar var. Azərbaycan şərabları
artıq ora ixrac edilir.
Tütün istehsalı bizdə son illər ərzində artıbdır - dövlət dəstəyi hesabına qurutma kameraları, subsidiyalar,
digər tədbirlər. Keçən il Azərbaycanda böyük siqaret
fabriki açılmışdır. Yəni, biz daxili tələbatı yerli istehsal
hesabına təmin etməliyik, mövcud olan siqaret fabriki
yenidən qurulub.Bu da paradoksdur.Biz tütün istehsal
edən ölkəyik, ancaq siqareti idxal edirik, o ölkələrdən ki,
orada tütün bitmir.Onlar tütünü bizdən alır, emal edir,
siqaret buraxır, bizə satır.Ona görə buna son
qoyulmalıdır. Bu məsələ də diqqət mərkəzindədir.
Baramaçılıq bizdə demək olar ki, tamamilə
itirilmişdi, 2015-ci ildə cəmi 200 kiloqram barama
yığılmışdı. Ancaq keçən il 630 ton oldu. “Şəki İpək”
fəaliyyət göstərməyə başladı, orada yüzlərlə insan işləyir. İpəkçiliklə bağlı düşünülmüş konsepsiya olmalıdır.
Pambıq istehsalı da keçən il rekord həddə çatıb - 294
min ton. Məhsuldarlıq 29,4 sentner, yəni, 30 sentnerə
yaxındır. Sovet dövründə cəmi iki, ya üç il ərzində bu
dərəcədə məhsuldarlıq olmuşdu. Bu da emal sənayesini
dəstəkləyən sahədir.Artıq iplik fabrikləri var, ancaq iplik
fabrikləri məhsulun cəmi 50 faizini emal edir.
Dövlətimizin başçısı müşavirədə yekun nitqi söylədi.
Prezident İlham Əliyevin yekun
nitqi
-Bir sözlə, artıq bu gün aparılan müzakirələr həm
keçən il görülmüş işlərə yekun vurur, eyni zamanda, bu
il görüləcək işlərlə bağlı açıq-aydın mənzərə formalaşır.
Əminəm ki, bu il də uğurlu olacaqdır.

Bir məsələyə də münasibət bildirmək istərdim.Son
vaxtlar siz də bunu görürsünüz, Ermənistanın baş naziri
öz ölkəsinin dırnaqarası uğurları haqqında danışarkən
Ermənistanı Azərbaycanla müqayisə edir.Onun gəldiyi
qənaətə görə, Ermənistan Azərbaycanı bir çox parametrlər üzrə qabaqlayır.Bəri başdan bildirirəm və bunu
heç sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, belə bir fərziyyənin
heç bir əsası yoxdur.Azərbaycan Ermənistanı bütün əsas
parametrlər üzrə böyük fərqlə qabaqlayır.Bunu təsdiqləmək üçün, sadəcə olaraq, bir neçə hadisəni və bir neçə
rəqəmi səsləndirmək istərdim.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan 2011-ci ildə 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi
üzv seçilmişdir.Yəni, bu, özlüyündə böyük bir göstəricidir. Birinci növbədə, ona görə ki, biz ilk dəfə bu böyük,
şərəfli missiyaya nail olduq və o vaxt müstəqilliyimizin
cəmi 20 yaşı tamam olmuşdu.Digər tərəfdən, bu, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna bilavasitə dəlalət edən
amillərdən biri idi.Çünki dünya birliyinin mütləq əksəriyyəti bizə inandı, bizə etimad göstərdi və bizə öz səsini
vermişdi. Bu hadisə ilə bağlı mən əvvəlki dövrlərdə kifayət qədər geniş məlumat vermişdim.Amma bir məsələ
həmişə diqqətdən kənarda qalır, bir çoxları bunu bilmir.
Həqiqət isə ondan ibarətdir ki, 2011-ci ildə bizdən əvvəl
Ermənistan da öz namizədliyini vermişdi.Ancaq biz namizədliyi verəndən sonra onlar götür-qoy etdilər və gördülər ki, bizimlə rəqabətdə onlar 100 faiz uduzacaqlar,
çox sakitcə, qorxaqcasına öz namizədliyini geri götürdülər. Çünki bilirdilər ki, BMT-də biz onlara böyük fərqlə
qalib gələcəyik və beləliklə, onlar rüsvay olacaqlar. Yəni, bu, 9 il bundan əvvəl baş vermiş hadisədir və onu
göstərir ki, beynəlxalq müstəvidə Ermənistanın və Azərbaycanın hörməti və çəkisi nə dərəcədə fərqlənir. BMT
Təhlükəsizlik Şurasına seçilməyimiz bizim böyük siyasi
və diplomatik qələbəmizdir və eyni zamanda, Ermənistan üzərində böyük qələbə idi.
2016-cı ildə Ermənistan dinc Azərbaycan əhalisinə
qarşı hərbi təxribat törədib və bu təxribat nəticəsində bir
neçə dinc vətəndaş həlak olub.Onların arasında uşaqlar
da olub. Azərbaycan buna cavab olaraq uğurlu əks-hücum əməliyyatı keçirərək Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini, minlərlə hektar torpağı işğalçılardan azad etdi və o torpaqlarda Azərbaycan bayrağı
ucaldıldı. Bu, bizim hərbi qələbəmiz idi.Növbəti hərbi
qələbə 2018-ci ildə təmin edilmişdir.Uğurlu Naxçıvan
əməliyyatı nəticəsində 10 mindən çox hektar ərazi işğalçılardan, erməni silahlı qüvvələrindən təmizləndi və bir
neçə önəmli strateji yüksəklik azad edildi.Bu yüksəkliklər imkan verir ki, biz Ermənistanın strateji kommunikasiyalarına tam nəzarət edə bilək.Bu, bizim ikinci hərbi
qələbəmiz idi.
Dünyanın ən güclü orduları reytinqində Azərbaycan
52-ci, Ermənistan isə 96-cı yerdədir. O cümlədən hava
gücü üzrə Azərbaycan 63-cü, Ermənistan 86-cı yerdədir.
Dəniz gücü üzrə Azərbaycan 67-ci yerdədir, Ermənistanda dəniz yoxdur.Tank gücü üzrə Azərbaycan 32-ci,
Ermənistan 78-ci yerdədir. Mənbə “Global Firepower
2019” hesabatıdır.
İndi əsas makroiqtisadi göstəricilərə diqqət yetirirəm. Beləliklə, 2019-cu ildə Azərbaycanın ümumi daxili
məhsulu dollar ekvivalentində 47,6 milyard dollardır,
Ermənistanda isə cəmi 13 milyard dollar. Alıcılıq qabiliyyətinə görə Azərbaycan 187 milyard dollar daxili
məhsula sahibdir, Ermənistan 33 milyard, fərq 5,6 dəfədir. Adambaşına düşən ümumi daxili məhsul Azərbaycanda 4800 dollar, Ermənistanda 4500 dollardır. Alıcılıq
qabiliyyətinə görə adambaşına düşən ümumi daxili
məhsul Azərbaycanda 18 min 600 dollar, Ermənistanda
11 min dollardır. Valyuta ehtiyatları Azərbaycanda 51
milyard dollar, Ermənistanda 2 milyard dollardır, fərq
25 dəfədir. Xarici ticarət dövriyyəsi Azərbaycanda 33,6
milyard, Ermənistanda 7,4 milyard dollardır, fərq 4,5 dəfədir. İxrac - Azərbaycan 19,6 milyard, Ermənistan 2,4
milyard, fərq 8,1 dəfədir. Müsbət saldo Azərbaycanda 6
milyard dollar, Ermənistanda mənfi saldo 2,6 milyard
dollardır. Sərmayə qoyuluşu - keçən il Azərbaycana 13,5
milyard dollar qoyulubdur, Ermənistana 900 milyon,
fərq 15 dəfədir. Xarici dövlət borcu - Azərbaycanın xarici dövlət borcu 7,9 milyard dollar, Ermənistanın 6 milyard dollardır. Azərbaycanda xarici dövlət borcu ümumi
daxili məhsulun 17 faizini təşkil edir, Ermənistanda 40
faizdən çoxdur. Valyuta ehtiyatları Azərbaycanda xarici
dövlət borcundan 6,4 dəfə çoxdur, Ermənistanda xarici
dövlət borcu valyuta ehtiyatlarından 2,3 dəfə çoxdur.
Adambaşına düşən xarici borc Azərbaycanda 799 dollar,
Ermənistanda 1900 dollardır.
Əməkhaqları və pensiyalara dair məlumatı təqdim

edirəm. Beləliklə, 2019-cu ilin dekabr ayında Azərbaycanda orta əməkhaqqı 723 manat - bu, 425 dollar təşkil
edir, Ermənistanda 369 dollar.Alıcılıq qabiliyyətinə görə
orta əməkhaqqı üzrə Azərbaycan MDB-də ikinci, Ermənistan doqquzuncu yerdədir.Minimum pensiya Azərbaycanda 200 manat, yəni 118 dollar, Ermənistanda 55 dollardır. Minimum pensiyaya görə Azərbaycan MDB-də
ikinci, Ermənistan doqquzuncu yerdədir.Minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə Azərbaycan MDB-də
birinci, Ermənistan onuncu, yəni axırıncı yerdədir.Orta
pensiya Azərbaycanda 262 manat, yəni 154 dollar, Ermənistanda 84 dollardır.MDB-də orta pensiyaya görə
Azərbaycan dördüncü, Ermənistan səkkizinci yerdədir.
Orta pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə Azərbaycan
MDB-də ikinci, Ermənistan axırıncı – onuncu yerdədir.
Yoxsulluq səviyyəsi Azərbaycanda 4,8 faiz, Ermənistanda 24 faizdir, fərq beş dəfədir. Şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə 2019-cu ildə Azərbaycanda 934 mənzil
verilibdir, Ermənistanda sıfır.Bütövlükdə Azərbaycanda
bu kateqoriyadan olan insanlara 7590 mənzil verilib,
Ermənistanda, bildiyimə görə, belə proqram mövcud
deyil. Təkcə keçən il bu kateqoriyadan olan insanlara
600 avtomobil verilib, Ermənistanda sıfır. Bütövlükdə
bu kateqoriyadan olan insanlara 6750 avtomobil verilib,
Ermənistanda sıfır.
Keçirik Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun
qlobal rəqabətlilik hesabatına.Beləliklə, 2019-cu ildəki
bəzi rəqəmləri təqdim etmək istərdim.İqtidarın uzunmüddətli strategiyasına görə Azərbaycan dünyada onuncu, Ermənistan 59-cu yerdədir.İqtidarın siyasi sabitliyi
təmin etməsi - Azərbaycan 11-ci, Ermənistan 58-ci yerdədir. Məhkəmə azadlığı - Azərbaycan 39-cu, Ermənistan 67-ci yerdədir.Polis orqanlarına etimad - Azərbaycan
30-cu, Ermənistan 44-cü yerdədir.Yolların keyfiyyəti Azərbaycan 27-ci, Ermənistan 91-ci yerdədir. Dəmir
yolu xidmətlərinin səmərəliliyi - Azərbaycan dünya
miqyasında 11-ci, Ermənistan 67-ci yerdədir. Hava
yolları xidmətlərinin səmərəliliyi - Azərbaycan 12-ci,
Ermənistan 67-ci yerdədir.İnternet istifadəçilərinin sayına, yəni əhali üzrə payına görə faizlə Azərbaycan 43cü, Ermənistan 77-ci yerdədir.Əhali arasında rəqəmsal
biliklər üzrə Azərbaycan 19-cu, Ermənistan 50-ci yerdədir.Ümumi daxili məhsul, alıcılıq qabiliyyəti pariteti
üzrə Azərbaycan 69-cu, Ermənistan 120-ci yerdədir.
İndi keçirik idman sahəsinə.Azərbaycan 2019-cu ildə dünya və Avropa çempionatlarında 775 medal qazanıb, onlardan 271-i qızıl medaldır.Ermənistan cəmi 222
medal qazanıb, onlardan 61-i qızıldır.2019-cu ildə II Avropa Oyunlarında Azərbaycan 28 medal qazanıb, Ermənistan 11 medal.2019-cu ildə keçirilmiş güləş üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan 13 medal qazanıb, o cümlədən 4 qızıl, Ermənistan 3 medal qazanıb, bir qızıl.
Keçirik intellektual idman növü olan şahmatda əldə
edilən nəticələrə. 2019-cu ildə Avropa çempionatında
səkkiz yaşlı şahmatçılar arasında Dinarə Hüseynova qızıl medal qazanaraq Avropa çempionu olmuşdur, Səadət
Bəşirli və Yusif Kərimli bürünc medal qazanmışlar. On
dörd yaşlı şahmatçılar arasında Ayan Allahverdiyeva
Avropa çempionu olmuşdur.Qadınlardan ibarət milli
komandamız Avropa çempionatında Ermənistana qalib
gələrək bürünc medal qazanmışdır.Gənclərin dünya
çempionatında on dörd yaşlılar arasında Aydın Süleymanlı dünya çempionu olmuşdur.Teymur Rəcəbov isə
dünya kubokunun sahibi olmuşdur. 2016-cı il Rio Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan 18 medal qazanıb, Ermənistan cəmi 4 medal. Medalların sayına görə Azərbaycan
14-cü yeri tutubdur.
Digər önəmli bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan faşizmin qəhrəmanlaşdırılmasına qarşı ardıcıl
mübarizə aparır, Ermənistan isə faşistləri qəhrəmanlaşdırır. Faşist cəlladı olan Njdeyə İrəvanın mərkəzində 6
metrlik abidə ucaldılıb. Bu qanlı cinayətkar SMERŞ
tərəfindən həbs edilib, 25 il məhkum edilib, həbsxanada
ölüb və reabilitasiya olunmayıb. Belə bir adamın şərəfinə İrəvanda abidə qoyulur və Ermənistanın baş naziri
bu cəlladı Soljenitsın və Molotovla eyniləşdirir. Njdenin
məşhur kəlamı var: Almaniya uğrunda ölən Ermənistan
uğrunda ölür və o, bunu İkinci Dünya müharibəsi zamanı demişdi. Bu, artıq onun mənfur xislətini əks etdirən
ifadədir.Ona görə bu sahədə də Azərbaycan həqiqətin
tərəfindədir, Ermənistan isə şər qüvvələrin tərəfindədir.
Nüfuzlu “News & World Report” mətbu orqanı tərəfindən aparılmış təhlilə əsasən dünyanın ən güclü ölkələrinin siyahısı müəyyən edilmişdir.Siyahıda cəmi 80 ölkənin adı var və Azərbaycan bu siyahıda güclü ölkələr
arasında 45-ci yerdədir.Ermənistanın isə ümumiyyətlə,
adı belə yoxdur.İqtisadi inkişafın templərinə görə isə bi-

zim yerimiz dünya miqyasında 35-cidir.
Azərbaycan dünya əhəmiyyətli nəhəng layihələr icra
edir. Onların arasında Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, TANAP qaz kəmərləri var. Cənub Qaz Dəhlizi
bu il istismara veriləcək. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
istifadəyə verilib və bu yol vasitəsilə yükdaşımaların
həcmi ildən-ilə artır.Bakı-Tbilisi-Qars Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsidir.Biz bu layihəni qonşu
ölkələrlə - Türkiyə və Gürcüstan ilə uğurla icra etdik.
Digər qonşularımızla - Rusiya və İran ilə Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizi üzrə işlər uğurla gedir və demək olar
ki, bu dəhliz fəaliyyət göstərir.Sadəcə olaraq, bu dəhlizi
daha da səmərəli etmək üçün növbəti addımlar atılır.Bu
nəhəng enerji və nəqliyyat layihələri Ermənistandan yan
keçib.Bu, bizim qonşularımızdır, eyni zamanda, Rusiya
istisna olmaqla, Ermənistanın da qonşularıdır.Yəni, biz
qonşularla dostluq, əməkdaşlıq, səmimiyyət əsasında
münasibətləri qurmuşuq və məhz buna görə bu layihələrə nail olmuşuq.Ermənistan isə əsrlərboyu qonşulara xor
gözlə baxır, qonşulardan nəsə qoparmaq istəyir, onların
torpağına iddia edir, tarixi saxtalaşdırır, tarixi abidələri
saxtalaşdırır və özününküləşdirməyə cəhd edir.Fərq
bundan ibarətdir.
Ermənistanı bu enerji və nəqliyyat layihələrindən
biz təcrid etmişik və bunu heç vaxt gizlətməmişik. Mən
hələ bir neçə il bundan əvvəl demişdim ki, biz Ermənistanı regionda bizim iştirakımızla reallaşdırılan bütün
önəmli layihələrdən təcrid edəcəyik və biz buna nail olduq, həmişə olduğu kimi sözümüzə sadiq qaldıq. Ermənistan bu gün bizim səylərimiz nəticəsində siyasi, iqtisadi, investisiya, enerji və nəqliyyat dalanıdır. Torpaqlarımızdan çıxmayana qədər bu vəziyyət belə də qalacaq.
Beləliklə, Ermənistan rəhbərliyi növbəti dəfə saxta məlumat əsasında Ermənistanı Azərbaycanla müqayisə etmək istəsə, yaxşı fikirləşsin. Çünki idman dili ilə desək,
Azərbaycan ali liqada, Ermənistan isə üçüncü liqadadır
və getdikcə bu fərq daha da böyüyəcək.
Bilirsiniz, əvvəllər mən Azərbaycanı heç bir ölkə ilə
heç vaxt müqayisə etməmişəm.Biz işimizi kimisə qabaqlamaq üçün görmürük.Biz işimizi Azərbaycan xalqı,
dövləti naminə görürük, sadəcə olaraq, Ermənistanın
növbəti yalanlarını ifşa etmək üçün məcbur olub, bu müqayisəli təhlili sizə və Azərbaycan xalqına təqdim etdim.
Özü də mənim gətirdiyim rəqəmlər həqiqəti əks etdirir,
Ermənistanın gətirdiyi rəqəmlər növbəti əfsanədir, növbəti yalandır.
İndi 2020-ci il başlayıb, uğurla başlayıb. Deyə bilərəm ki, bir neçə gün bundan əvvəl Bakıda iki böyük investorla iki layihə imzalanıb, İcra Müqaviləsi imzalanıb.
Bu, bərpa olunan enerji növlərinin yaradılması istiqamətində çox önəmli addımdır.İki böyük elektrik stansiyası
tikiləcək - biri külək, biri Günəş.Bu hadisənin önəmi ondadır ki, vəsaiti investorlar qoyacaqlar.Yəni, bu, bizə
göstərilən inamdır, Azərbaycanın uzunmüddətli inkişafına göstərilən dəstəkdir.İki stansiyanın istehsal gücü 440
meqavat olacaqdır.Bu, çox böyük stansiyalardır, regionda ən böyük Günəş və külək elektrik stansiyalarıdır.Biz
özümüz də bərpa olunan enerji növlərini yaradırıq, 50
meqavatlıq stansiya inşa edildi.İndi 84 meqavatlıq stansiyanın layihələndirmə işləri tamamlanır, bunu da biz
edəcəyik. Bizim enerji balansımızda bərpa olunan enerjinin payı hazırda təqribən 17-18 faizdir.Bizim uzunmüddətli strategiyamıza görə, biz bunu ən azı 30 faizə
çatdırmalıyıq.Onu da bildirməliyəm ki, müsabiqədə 9
şirkət iştirak etmişdir.Yəni, özü də 9 ən böyük şirkət
Azərbaycana bərpa olunan enerjini istehsal etmək üçün
vəsait qoymağa hazırdır.Sadəcə olaraq, iki şirkət seçildi,
hansıların ki, şərtləri daha yaxşı idi.Ancaq o demək
deyil ki, qalan şirkətlər kənarda qaldılar, biz onları da
dəvət edirik. Qoy, onlar öz təkliflərinə bir daha baxsınlar, şərtləri bizim üçün, ölkəmiz üçün daha məqbul etsinlər və buyursunlar, onlar üçün Azərbaycanda kifayət
qədər yer var. Allaha şükür, Azərbaycan həm Günəşlə,
həm küləklə zəngin ölkədir, müasir enerji infrastrukturu
var. Yenə də Davosun hesabatında enerjinin əlçatanlığına görə Azərbaycan dünyada ikinci yerdədir. İxracımız
da var, keçən il 60 milyon dollardan çox ixrac etmişik.
Ona görə əminəm ki, bərpa olunan enerji növlərinin yaradılması bizim üçün növbəti prioritet sahə olacaq.
Nazirlər Kabinetinə tapşırıram ki, müsabiqədə iştirak etmiş şirkətlərin təkliflərinə baxılsın, onlar dəvət olunsun,
onlarla fərdi qaydada danışıqlar aparılsın və onlar da
oxşar layihəni Azərbaycanda icra etsin.
Bir sözlə, əminəm ki, bu il Azərbaycan uğurla inkişaf edəcək. 2020-ci ildə Azərbaycan daha güclü dövlətə
çevriləcək. Sağ olun.
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2019-cu ilin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib
Yanvarın 16-da Bakı Biznes Mərkəzində 2019cu ilin yekunları və İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən İqtisadiyyat naziri Mikayıl
Cabbarov bildirib ki, 2019-cu il ölkə iqtisadiyyatında islahatların davam etdirilməsi, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, əhalinin rifahının əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilməsi
istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlərin görülməsi
ilə müşayiət olunub. Dövlət başçısının rəhbərliyi
ilə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, qeyri-neft
özəl sektorun təşviqi və qeyri-neft ixracının artırılması, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi istiqamətində çoxşaxəli islahatlar həyata keçirilib.
2019-cu ildə əldə edilmiş iqtisadi uğurları diqqətə çatdıran nazir, ümumilikdə, iqtisadi artımın
müsbət dinamikaya malik olduğunu qeyd edib.
Bildirilib ki, ilkin qiymətləndirməyə görə, 2019-cu
ildə ÜDM-in real artımı 2,2 faiz, qeyri-neft sektorunda isə 3,5 faiz təşkil edib. Qeyri-neft sektorunda
sənaye istehsalı 13,9 faiz artıb, qeyri-neft ixracının
həcmi 1.9 milyard ABŞ dollarını ötüb. Ötən il qeyri-neft sektoru üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların real artım tempi 3,5 faiz təşkil edib.
Qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəmi investisiyalarda xüsusi çəkisi 2018-ci ildəki 65,2 faizdən
2019-cu ildə 69,7 faizə yüksəlib.
Bununla yanaşı, ötən dövr ərzində əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə mühüm addımlar atılıb. Nəticədə əhalinin gəlirlərinin
nominal artım tempi 7,4 faiz təşkil edərək, orta illik
inflyasiyanı (2,6 faiz) üstələyib. Orta aylıq əməkhaqqının artım tempi 16,4 faiz olmaqla əhalinin gəlirlərinin artım tempini əhəmiyyətli şəkildə üstələyib ki, bu da həm əmək haqlarının artırılması, həm
də əmək bazarının leqallaşması prosesləri ilə bağlıdır.
Nazir qeyd edib ki, vergi sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində “kölgə iqtisadiyyatı”nın həcmi
azalmaqdadır. 2019-cu ildə vergi daxilolmaları tarixi maksimuma – 7.672,6 milyon manata çatıb.
Son 2 ildə dövlət büdcəsinə olan artıq ödəmələr
721,4 milyon manat həcmində azaldılıb.
Ötən il qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmaları üzrə proqnoz 109,1 faiz yerinə yetirilib ki, bu
da indiyədək əldə edilmiş ən yüksək göstəricidir.
Qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmaları 458,3
milyon manat və ya 9,1 faiz artaraq 5.432,3 milyon
manata çatıb. Bu sektordan daxilolmaların həcminin cəmi vergi daxilolmalarında xüsusi çəkisi 70,8
faiz təşkil edib, özəl sektorun qeyri-neft sektoru üzrə vergi daxilolmalarında xüsusi çəkisi isə 76,4 faiz
olub. Diqqətə çatdırılıb ki, qeyri-neft sektorunda
könüllü vergi daxilolmalarının bu sektor üzrə daxilolmalarda xüsusi çəkisi 91,1 faizə çatıb. Qeyrineft sektorundan daxilolmalar ƏDV üzrə 16,4 faiz,
aksiz vergisi üzrə 4,7 dəfə, mənfəət vergisi üzrə isə
12,6 faiz artıb.
Qeyd edilib ki, regionlar üzrə daxilolmalar 11,9
faiz artaraq 795,4 mln. manat olub. Nazir bildirib
ki, şəhər və rayonlar üzrə dövlət büdcəsinə müvafiq vergilərdən büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan
vəsaitin 50 faizinin regionların sərəncamına verilməsi onların dotasiyalardan asılılığının azalmasına

və yerlərdə vergitutma bazasının genişləndirilməsinə əlavə fiskal stimul yaradır.
M.Cabbarov vurğulayıb ki, bu dinamika fiziki
şəxslərin gəlir vergisi üzrə güzəştlərin verilməsi şəraitində formalaşıb. Əmək bazarının leqallaşdırılması məqsədilə ötən il qeyri-neft özəl sektorda çalışan işçilərin 8000 manatadək olan əmək haqları
gəlir vergisindən azad olunub, nəticədə 300 milyon
manatdan çox vəsait işləyənlərin sərəncamında qalıb. Bu islahatın səmərəsi əmək müqavilələrinin dinamikasında aydın müşahidə olunub. 2019-cu ildə
qeyri-dövlət sektorunda bağlanmış əmək müqavilələrinin sayı 99 minə yaxın (18,3 faiz) artıb. Qeyd
olunan islahat sayəsində, həmçinin, əmək haqlarının artırılması nəticəsində əməkhaqqı fondunun
artması müşahidə edilib.
Əmək münasibətləri sahəsində həyata keçirilən
islahatlar məcburi dövlət sosial sığortası və işsiz-

likdən sığorta üzrə daxilolmalara müsbət təsir edib.
2019-cu ildə məcburi dövlət sosial sığorta haqları
üzrə daxilolmalar 26 faiz artaraq 2.931,3 mln. manata, işsizlikdən sığorta üzrə daxilolmalar isə 39,1
faiz artaraq 105 mln. manata çatıb. Daxilolmaların
artımı pensiya sisteminin maliyyə dayanıqlığını
gücləndirib və büdcədən transfertin DSMF-nin gəlirlərində payının 2017-cı ildəki 38,1 faizdən 2020ci ildə 29,6 faizədək enməsi gözlənilir.
Nazir qeyd edib ki, 2020-ci il yanvarın 1-nə cəmi aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 12,3 faiz artaraq
496 mindən, o cümlədən aktiv ƏDV ödəyicilərinin
sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 37,5
faiz artaraq 24,8 mindən çox olub.
Qeyri-neft sektorunda dövriyyələrin şəffaflaşdırılması məsələsinə toxunan M.Cabbarov bildirib
ki, 2019-cu ilin 11 ayı ərzində bu sektor üzrə artım
12,4 faiz təşkil edib. Bu zaman ayrı-ayrı sektorlar-

da daha dinamik göstəricilər müşahidə olunub.
Belə ki, istehsal sektorunda 21 faiz, pərakəndə ticarət sektorunda 37,6 faiz, ictimai iaşədə 24,2 faiz,
aqrar sektorda 19,4 faiz artım qeydə alınıb.
Aksizli malların istehsalı üzərində nəzarətin artırılması, habelə yeni müəssisələrin işə salınması
nəticəsində alkoqollu içkilərin istehsalı sahəsində
39,3 faiz, tütün məmulatlarının istehsalı sahəsində
15,4 dəfə dövriyyələrin artımı qeydə alınıb.
Ölkədə nağdsız ödəmələrin genişləndirilməsi
ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq,
plastik kartlarla ölkə daxilində aparılan əməliyyatlarda nağdsız ödəmələrin xüsusi çəkisi 2019-cu
ilin 11 ayı ərzində əvvəlki illə müqayisədə 3,7 faiz
artıb.
M.Cabbarov 2020-ci il və ortamüddətli perspektivdə ölkə iqtisadiyyatının qarşısında duran hədəflər barədə də məlumat verib. Bildirib ki, qarşıda

duran strateji vəzifə ortamüddətli dövrdə iqtisadi
artımın dünya üzrə orta iqtisadi artımdan geri qalmamasını təmin etmək, uzunmüddətli dövrdə isə
iqtisadi artım tempinin dünya üzrə artımı üstələməsinə nail olmaqdır. Bunun üçün hökumət qarşısında bir sıra hədəflər müəyyən edilib. Bunlar qeyrineft əmtəə və xidmət ixracının əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsi, qeyri-neft emal sənayesinin
inkişafının sürətləndirilməsi, biznesin bank kreditlərinə çıxışının genişləndirilməsi, dövlət investisiyalarının iqtisadi səmərəsinin artırılması, özəl investisiyaların dominant rolunun təmin edilməsi, kiçik və orta sahibkarlığın iqtisadi artımın başlıca
qüvvəsinə çevrilməsi, şəffaflığın yüksəldilməsi və
“kölgə iqtisadiyyatı”nın səviyyəsinin minimuma
endirilməsindən ibarətdir.
Mətbuat konfransında KİV nümayəndələrinin
sualları cavablandırılıb.

Ötən il 262 minə yaxın daşınmaz əmlaka dair çıxarış verilib
Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində göstərilən
xidmətlərdən vətəndaşların rahatlıqla, daha az vaxt
sərf etməklə istifadəsi, əhalinin əmlakının azsaylı prosedurlarla qeydiyyata alınması əsas məqsədlərdəndir.
Belə ki, xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması,
prosedurların sadələşdirilməsi, müasir yanaşmaların
tətbiqi vətəndaş məmnunluğunun yüksəlməsində, ipoteka, girov, sığorta kimi iqtisadi əməliyyatların yerinə
yetirilməsində xüsusi önəm kəsb edir.
Ötən il daşınmaz əmlakın qeydiyyatında vətəndaş məmnunluğuna xidmət edən bir sıra yeniliklər
tətbiq edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanına uyğun olaraq, çıxarışların
elektron müstəviyə keçidi təmin olunub. Bu da
qeydiyyat prosedurunun sadələşməsinə, operativliyin və şəffaflığın artmasına əlavə imkanlaryaradır.
Elektron çıxarışların tətbiqi ilə ölkədə təkrar qeydiyyat tam olaraq elektron müstəvidə aparılır.
Bu sahədə prosedurların sadələşməsi, optimallığın artırılması nəticəsində çıxarışlarıqısa müddətdə,
hətta 1 iş günü ərazində də əldə etmək mümkündür.
Əhaliyə göstərilən xidmətlərin modernləşdirilməsi, daha çevik şəkildə həyata keçirilməsi vətəndaşlarda əmlakın qeydiyyata alınması ilə bağlı maraq yaradıb. 2019-cu il ərzində ölkə üzrə 262 minə

yaxın daşınmaz əmlaka dair çıxarış verilib ki, bu
da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,5% çoxdur. Qeydiyyata alınan əmlakın77 mindən çoxu
(29.5%) ilkin, 185 minə yaxını (70.5%) isə təkrar
qeydiyyata aiddir. Bunlardan44 minə yaxını fərdi
yaşayış və bağ evi, 75,5 minə yaxını mənzil, 13
minə yaxını torpaq sahəsi, 4,5minə yaxını qeyriyaşayış binası, 1000-ə yaxını əmlak kompleksi,
7049-u qeyri-yaşayış sahəsi, 75-i çoxmərtəbəli yaşayış binası, 24-ü isə çoxillik əkmələrdir.
2019-cu ildə224 minə yaxın daşınmaz əmlakın
texniki pasportu tərtib edilib. Eyni zamanda,43,5
mindən çox ipoteka müqaviləsi, 4309 yüklülük
(icarə, istifadə) dövlət qeydiyyatına alınıb, hüquqi
və fiziki şəxslərə dövlət reyestrindən 250 minə yaxın məhdudiyyət arayışı verilib.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinə
istismara icazə aktı daxil olan 280-ə yaxın bina
üzrə 11 min mənzilin çıxarışı hazırlanıb.
Qeyd edək ki, vətəndaşların daha rahat şəkildə
mülkiyyət hüquqlarını rəsmiləşdirməsi üçün
səyyar qeydiyyat kampaniyaları keçirilir vəbirbaşa
ünvanlarda qeydiyyat xidmətləri göstərilir.Ötən il
ərzində 22 bölgədə səyyar qeydiyyat kampaniyası
təşkil edilib.

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol”
kampaniyası bu dəfə 21-24 yanvar tarixlərində
Nərimanov və Nizami rayonlarında istismarına icazə
verilmiş binalarda keçiriləcək.

Səyyar qeydiyyat xidmətindən 21 yanvar tarixində
Nərimanov rayonu, Xan Şuşinski küçəsi, 955-ci məhəllə, 22 yanvarda saat 9:00-dan 13:00-dək Nərimanov rayonu, C.Hacıbəyli küçəsi, 99 və 101, saat 14:00-

Növbəti mobil qeydiyyat kampaniyası 815 mənzili əhatə edəcək
dan 18:00-dək isə Nizami rayonu, E.Süleymanov küçəsi, 2383-cü məhəllə ünvanlarında yerləşən binaların
sakinləri yararlana biləcəklər.
Nizami rayonu üzrə kampaniya 23 yanvarda Ş.

Mirzəyev, T. Abbasov və R. Teymurov küçələrinin kəsişməsində, 2444-cü məhəllə, 24 yanvarda isə E.Süleymanov küçəsi, 59ünvanlarındakı çoxmənzilli binalarda davam etdiriləcək və ümumilikdə 815 mənzili

əhatə edəcəkdir. Mənzillərini dövlət reyestrində
qeydiyyata almaq istəyənlər şəxsiyyət vəsiqəsi,
protokoldan çıxarış və maliyyə arayışı olmaqla ilkin
sənədlərlə mobil ofislərə müraciət edə bilərlər.
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları 2020-ci il fevral ayının 20-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.
(Ərizələr 21 yanvar - 19 fevral 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)
Torpağı müsabiqə və ya
Müsabiqə
Sıra hərraclara çıxaran hüquqi
və ya
№ si
şəxs (yerli icra
hərrac
hakimiyyəti, bələdiyyə)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Siyəzən rayonu Siyəzən
Bələdiyyəsi
Siyəzən rayonu Yenikənd
Bələdiyyəsi
Abşeron rayonu
Ceyranbatan Bələdiyyəsi
Abşeron rayonu
Ceyranbatan Bələdiyyəsi
Sabirabad rayonu Nizami
Bələdiyyəsi
Neftçala rayonu Yuxarı
Qaramanlı Bələdiyyəsi
Hacıqabul rayonu
Abdulabad Bələdiyyəsi
Hacıqabul rayonu
Abdulabad Bələdiyyəsi
Ağdaş rayonu Pirəzə
Bələdiyyəsi
Ağdaş rayonu Pirəzə
Bələdiyyəsi
Ağdaş rayonu Gürcuva
Bələdiyyəsi
Ağdaş rayonu Eymur
Bələdiyyəsi
Yevlax rayonu Yevlax
Bələdiyyəsi
Lənkəran rayonu
Sutəmirov Bələdiyyəsi
Göyçay rayonu
Qaraməryəm Bələdiyyəsi
Göyçay rayonu
Qaraməryəm Bələdiyyəsi
Göyçay rayonu
Qaraməryəm Bələdiyyəsi
Göyçay rayonu
Qaraməryəm Bələdiyyəsi
Göyçay rayonu
Qaraməryəm Bələdiyyəsi
Göyçay rayonu
Qaraməryəm Bələdiyyəsi
Göyçay rayonu
Qaraməryəm Bələdiyyəsi
Göyçay rayonu
Qaraməryəm Bələdiyyəsi
Göyçay rayonu
Qaraməryəm Bələdiyyəsi
Ucar rayonu Qazyan
Bələdiyyəsi
Ucar rayonu Qazyan
Bələdiyyəsi
Ucar rayonu Qazyan
Bələdiyyəsi
Kürdəmir rayonu
Xırdapay Bələdiyyəsi
Kürdəmir rayonu
Xırdapay Bələdiyyəsi
Şəmkir rayonu Atabəy
Bələdiyyəsi
Şəmkir rayonu Atabəy
Bələdiyyəsi
Şəmkir rayonu Atabəy
Bələdiyyəsi
Şəmkir rayonu Yeni Həyat
Bələdiyyəsi
Şəmkir rayonu Yeni Həyat
Bələdiyyəsi
Şəmkir rayonu Yeni Həyat
Bələdiyyəsi
Beyləqan rayonu Kəbirli
Bələdiyyəsi
Ağcabədi rayonu
Təzəkənd Bələdiyyəsi
Cəlilabad rayonu Muğan
Bələdiyyəsi
Cəlilabad rayonu Muğan
Bələdiyyəsi
Biləsuvar rayonu
Biləsuvar Bələdiyyəsi
Biləsuvar rayonu Dərvişli
Bələdiyyəsi
Biləsuvar rayonu Dərvişli
Bələdiyyəsi
Masallı rayonu Təzə
Alvadı Bələdiyyəsi
Yardımlı rayonu Köryədi
Bələdiyyəsi
Şəki rayonu Oxud
Bələdiyyəsi
Şəki rayonu Oxud
Bələdiyyəsi
Şəki rayonu Oxud
Bələdiyyəsi

Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Hərrac
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Hərrac
Müsabiqə
Hərrac
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə
Müsabiqə

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97
ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97
ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83
ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83
ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00
ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00
ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00
ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00
ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00
ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala
Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu
S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu
S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev
prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29
ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev
prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29
ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev
prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29
ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev
prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29
ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev
prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29
ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev
prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29
ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev
prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29
ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı
ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,
vaxtı və ünvanı
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Sumqayıt ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Sumqayıt ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Abşeron ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Abşeron ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Lənkəran ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi
20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

Sahəsi (kv.m Satışda-normativ Hərracda ilkin qiymət,
və ya ha.), qiymət, icarədə hərrac addımı və ya
satılır və ya icarə haqqının müsabiqədə qiymət,
icarəyə veriaşağı həddi
icarədə icarə haqqı
lir
(manatla)
(manatla)
2500 kv.m
1275.00
3770.00
Satılır

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə
verilir

Uqodiya (təsərrüfat
yeri) növü, keyfiyyət
qrupu, şəhərlərdə və
rayon mərkəzlərində
zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin
nömrəsi

Sahibkarlıq

I zona

305012001232

14.00

17.80

Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

əkin

305012001174

225.00

622.50

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

308012015191

174.60

483.10

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

308012015214

12,0 ha İcarə

14.20

379.00

7,5 ha İcarə

8.90

248.00

8,12 ha İcarə

73.00

500.00

5,0 ha İcarə

45.00

308.00

2,0 ha İcarə

2.016

66.00

1,0 ha İcarə

1.008

33.00

6,0 ha İcarə

6.048

300,00 30,00

5,0 ha İcarə

5.040

150.00

28 kv.m
Satılır

30.80

532.00

1,5 ha İcarə

9.00

300.00

4,2 ha İcarə

4.23

189.00

3,0 ha İcarə

3.02

135.00

3,4464 ha
İcarə

3.47

155.08

3,0 ha İcarə

3.02

135.00

4,5 ha İcarə

4.54

202.50

4,5 ha İcarə

4.54

202.50

1,5 ha İcarə

1.51

67.50

2,0 ha İcarə

2.02

90.00

1,4 ha İcarə

1.41

63.00

12,0 ha İcarə

43.20

696.00

7,827 ha
İcarə

28.18

454.00

26,0 ha İcarə

93.60

1508.00

70.69

678.60

320.00

400.00

4,0 ha İcarə

2.88

272.00

5,0 ha İcarə

3.60

340.00

5,0 ha İcarə

3.60

340.00

0.24

40.00

0.21

32.00

3.30

100.00

5,26 ha İcarə

50.50

789.00

100 kv.m
Satılır

10.56

1500.00

10,0 ha İcarə

70.80

400.00

30,0 ha İcarə

26.28

750.00

180 kv.m
Satılır

54.00

3860,00 386,00

8,0 ha İcarə

9.41

400.00

3,0 ha İcarə

3.51

150,00 15,00

2,8 ha İcarə

39.31

280.00

1.08

30.00

315.50

1155.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

404012005355

315.50

1155.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

404012005352

315.50

1155.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

404012005356

1,97 ha İcarə
250 kv.m
Satılır
194 kv.m
Satılır

580 kv.m
Satılır
4000 kv.m
İcarə

3300 kv.m
İcarə
2972 kv.m
İcarə
4354 kv.m
İcarə

5000 kv.m
İcarə
1000 kv.m
Satılır
1000 kv.m
Satılır
1000 kv.m
Satılır

Kənd təsərrüfatı (heyörüş
vandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyörüş
vandarlıq)
Kənd təsərrüfatı
III qrup dinc
məhsullarının istehsalı
Kənd təsərrüfatı
III qrup dinc
məhsullarının istehsalı
Kənd təsərrüfatı (heyIII qrup örüş
vandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyIII qrup örüş
vandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyV qrup şərti yararsız
vandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyIII qrup örüş
vandarlıq)
Sahibkarlıq

909012000929
807012000918
910012000622
910012000626
903012001323
903012001322
903012000975
903012001339

II zona

901012001196

sair torpaqlar

802012002747

IV qrup örüş

408012001313

III qrup örüş

408012001310

IV qrup örüş

408012001312

IV qrup örüş

408012001307

II qrup örüş

408012001306

IV qrup örüş

408012001308

III qrup örüş

408012001305

III qrup örüş

408012001316

III qrup örüş

408012001309

IV qrup əkin

904012001011

IV qrup əkin

904012001009

IV qrup əkin

904012001010

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

906012000850

Sahibkarlıq

digər

906012000849

örüş

504012003437

örüş

504012003361

örüş

504012003364

örüş

504012004049

örüş

504012004075

III qrup, bonitet balı
59, əkin

504012004076

III qrup əkin

607012001118

V qrup şərti yararsız

608012001120

Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı
Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı
Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)
Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı
Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı
Sahibkarlıq

Kənd təsərrüfatı
II qrup, bonitet balı 65,
məhsullarının istehsalı
əkin
Kənd təsərrüfatı (hey- III qrup, bonitet balı
vandarlıq)
49, örüş
Sahibkarlıq

şərti yararsız

Kənd təsərrüfatı (hey- III qrup, bonitet balı
vandarlıq)
43, örüş
Kənd təsərrüfatı (hey- III qrup, bonitet balı
vandarlıq)
43, örüş
Kənd təsərrüfatı
II qrup, bonitet balı 64,
məhsullarının istehsalı
əkin
Kənd təsərrüfatı
III qrup, bonitet balı
məhsullarının istehsalı
54, əkin

806012000908
806012000907
808012000585
808012000579
808012000580
805012001219
804012000224
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları 2020-ci il fevral ayının 20-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.
(Ərizələr 21 yanvar - 19 fevral 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)
Müsabiqə və ya hərraca
Torpağı müsabiqə və ya
Sahəsi (kv.m
Sıra
Müsabiqə
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı
Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə
hərraclara çıxaran hüquqi
və ya ha.),
№
və ya
ilə bağlanacaq müqavilənin
telefonu
şəxs (yerli icra
satılır və ya
si
hərrac
layihəsi ilə tanış olma tarixi,
hakimiyyəti, bələdiyyə)
icarəyə verilir
vaxtı və ünvanı

Satışda-normativ
qiymət, icarədə icarə
haqqının aşağı həddi
(manatla)

Hərracda ilkin qiymət,
hərrac addımı və ya
müsabiqədə qiymət,
icarədə icarə haqqı
(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə
verilir

Uqodiya (təsərrüfat
yeri) növü, keyfiyyət
qrupu, şəhərlərdə və
rayon mərkəzlərində
zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq edən
sənədin nömrəsi

47

Şəki rayonu Oxud
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

1000 kv.m
Satılır

315.50

1155.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

404012005357

48

Şəki rayonu Baltalı
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

7500 kv.m
İcarə

1.80

37.50

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

örüş

404012005300

49

Şəki rayonu Qoxmuq
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

6,0 ha İcarə

14.40

300.00

Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

kolluq

404012003504

Zaqatala rayonu Qandax
Müsabiqə
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

5000 kv.m
İcarə

3.00

42.00

Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup əkin

402012002528

50
51

Zaqatala rayonu
Bəhmətli Bələdiyyəsi

Hərrac

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

20 fevral 2020-ci il tarixinədək
53,95 ha İcarə
Şəki ərazi şöbəsi

1165.32

5395,00 270,00

Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

I qrup əkin

402012002543

52

Qax rayonu Qax
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

500 kv.m
Satılır

150.00

1765.00

Fərdi yaşayış evi

II zona

403012001775

53

Qax rayonu Qax
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

500 kv.m
Satılır

150.00

1765.00

Fərdi yaşayış evi

II zona

403012001773

54

Qax rayonu Qax
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

300 kv.m
Satılır

90.00

1059.00

Fərdi yaşayış evi

II zona

403012001832

55

Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

500 kv.m
Satılır

198.05

1530.00

Fərdi yaşayış evi

I zona

406012001203

56

Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

235 kv.m
Satılır

93.08

719.10

Fərdi yaşayış evi

I zona

406012001204

57

Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

278 kv.m
Satılır

110.12

850.68

Fərdi yaşayış evi

I zona

406012001207

58

Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

465 kv.m
Satılır

184.19

1422.90

Fərdi yaşayış evi

I zona

406012001208

59

Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

600 kv.m
Satılır

237.66

1836.00

Fərdi yaşayış evi

I zona

406012001202

60

Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

476 kv.m
Satılır

188.54

1456.56

Fərdi yaşayış evi

I zona

406012001210

61

Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

230 kv.m
Satılır

91.10

703.80

Fərdi yaşayış evi

I zona

406012001200

62

Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

350 kv.m
Satılır

138.64

1071.00

Fərdi yaşayış evi

I zona

406012001209

63

Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
80 kv.m Satılır
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

31.69

244.80

Fərdi yaşayış evi

I zona

406012001201

64

Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

366 kv.m
Satılır

144.97

1119.96

Fərdi yaşayış evi

I zona

406012001206

65

Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

287 kv.m
Satılır

113.68

878.22

Fərdi yaşayış evi

I zona

406012001179

66

Qəbələ rayonu
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Müsabiqə
Mıxlıqovaq Bələdiyyəsi
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

1200 kv.m
Satılır

475.32

602.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

406012001223

67

İsmayıllı rayonu Cülyan
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Müsabiqə
Bələdiyyəsi
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

800 kv.m
Satılır

81.12

1744.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

407012001553

68

İsmayıllı rayonu Cülyan
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Müsabiqə
Bələdiyyəsi
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

275 kv.m
Satılır

27.89

599.50

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

407012001550

69

İsmayıllı rayonu Cülyan
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Müsabiqə
Bələdiyyəsi
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

402 kv.m
Satılır

40.76

876.36

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

407012001540

70

İsmayıllı rayonu
Kürdmaşı Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

9792 kv.m
İcarə

0.78

19.60

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

örüş

407012001197

71

İsmayıllı rayonu
Kürdmaşı Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

3454 kv.m
İcarə

0.27

6.90

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

örüş

407012001515

72

İsmayıllı rayonu
Kürdmaşı Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

8632 kv.m
İcarə

0.68

17.26

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

örüş

407012001513

73

İsmayıllı rayonu
Kürdmaşı Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

2813 kv.m
İcarə

0.22

5.63

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

örüş

407012001514

74

İsmayıllı rayonu
Kürdmaşı Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

5,8 ha İcarə

13.22

174.00

Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

əkin

407012001525

75

İsmayıllı rayonu Talıstan
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Müsabiqə
Bələdiyyəsi
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

1200 kv.m
Satılır

121.68

2625.60

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

407012001545

76

İsmayıllı rayonu Talıstan
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Müsabiqə
70 kv.m Satılır
Bələdiyyəsi
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

7.28

1120.00

Sahibkarlıq

şərti yararsız

407012000866

77

İsmayıllı rayonu
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Müsabiqə
Hacıhətəmli Bələdiyyəsi
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
Qəbələ ərazi şöbəsi

9000 kv.m
İcarə

0.71

27.00

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

örüş

407012001549

78

Oğuz rayonu Kərimli
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qəbələ ərazi şöbəsi
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56

5,7 ha İcarə

78.66

513.00

Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup əkin

405012002288

79

Oğuz rayonu Baş
Daşağıl Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qəbələ ərazi şöbəsi
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56

350 kv.m
Satılır

150.36

301.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

405012002313

80

Oğuz rayonu Baş
Daşağıl Bələdiyyəsi

Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, 20 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qəbələ ərazi şöbəsi
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56

700 kv.m
Satılır

300.72

602.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

405012002354

14 yanvar 2020-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı
manatla

Sıra sayı

Əmlakın adı

Əmlakın yerləşdiyi ünvan

Ölçü vahidi

Miqdarı

Əmlakın start qiyməti

Əmlakın satış qiyməti

5

31500

31500

Yasamal rayonu
1

Geodezik cihaz

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri

ədəd

ШЯНБЯ, 18 YANVAR 2020-ci il, №02 (1158)

Elanlar 6
ELAN
"Azərxalça" Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyinin
(Bakı şəhəri, İçərişəhər, Qüllə küçəsi. 20,22) müflis
elan olunmasına dair ərizə ilə əlaqədar Bakı
Apellyasiya Məhkəməsinin icraatındakı 2-2(103)64/2020 saylı iqtisadi iş üzrə şifahi məhkəmə baxışı
28.01.2020-ci il tarixə saat 15:30-a təyin edilmişdir.
Debitor və kreditorlar Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə
müraciət edə bilərlər. Unvan: AZ-1073, Bakı şəhəri,
Zahid Xəlilov küçəsi, 540-cı məhəllə. Əlaqətelefonu:
(012) 510-53-48.
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