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“Dövlät bundan sonra da
sahibkarlara öz dästäyini

göstäräcäk”

Azärbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Äliyevin sädrliyi ilä Nazirlär Kabinetinin 2018-ci
ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına vä qarşıda duran väzifälärä häsr
olunan iclası keçirilib. Dövlät başçısının nitqinin
qısa xülasäsini oxuculara täqdim edirik.

Azәrbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Äliyev



2018-ci il ölkәmiz üçün uğurlu il olmuşdur. İlin
әvvәlindәn qarşımıza qoyduğumuz bütün vәzifәlәr
uğurla vә vaxtında icra edilir. Azәrbaycan 2018-ci
ildә dә öz dinamik inkişafını tәmin etmiş vә öl kә -
miz әmin-amanlıq, sabitlik, tәhlükәsizlik şәraitindә
ya şamışdır. Bütün planlarımızı hәyata keçirmәk
üçün iqtisadiyyatımız uğurla inkişaf etmәlidir vә bu
isti qamәtdә ardıcıl addımlar atılır. Bu ilin doqquz
ayı nın göstәricilәri demәyә әsas verir ki, biz istә di -
yi mizә nail oluruq. İqtisadi göstәricilәrә gәldikdә isә
de mә liyәm ki, bu ilin doqquz ayında bizim iq ti sa -
diy yatımız, yәni, ümumi daxili mәhsul 0,8 faiz art -
mış dır. Qeyri-neft sektorunda artım isә 1 faizdir. Sә -
naye istehsalı 2 faiz, qeyri-neft sәnayesi isә 10,8 faiz
ar tmışdır. Bu göstәrici Azәrbaycanda aparılan sә na -
ye lәşmә siyasәtinin nәticәsidir.

Biz kәnd tәsәrrüfatının ardıcıl artımını görürük.
Ümid edirәm ki, növbәti illәrdә bu artım daha da
bö yük olacaq. Kәnd tәsәrrüfatı doqquz ayda 4,3 faiz
artıb. Hesab edirәm ki, bu da kifayәt qәdәr yaxşı
göstәricidir.

İnflyasiya cәmi 2,6 faizdir, әhalinin gәlirlәri isә
9,5 faizdir. Yәni, gәlirlәr inflyasiyanı üstәlәyir. İn -
flyasiyanın aşağı sәviyyәdә olması, il әrzindә daha
da düşmәsi göstәrir ki, bizim maliyyә vәziyyәtimiz
çox sabitdir vә makroiqtisadi vәziyyәt möhkәmdir.

Bu ilin doqquz ayında ölkә iqtisadiyyatına 9
mil yard dollar sәrmayә qoyulmuşdur. Sevindirici
hal ondan ibarәtdir ki, bu vәsaitin 5,6 milyard dol -
la rı qeyri-neft sektoruna qoyulub. Bu, iq ti sa diy ya tı -
mı zın bundan sonra da şaxәlәndirilmәsinә xidmәt
gös tәrәcәkdir.

Valyuta ehtiyatlarımız artmış vә bu gün 45
milyard dollara çatmışdır. İlin әv vә  lin dәn bәri biz
әlavә 3 milyard dollar yığmışıq. Bu, bir daha onu
göstәrir ki, biz öz vәsaitimizә bö yük qә na әtlә
yanaşırıq. Doqquz ayda xarici ticarәt döv  riy yәsi 37
faiz artmış, ixrac da tәxminәn bir o qәdәr irәli
getmişdir. Qeyri-neft sahәsindә göstәrici tәxminәn
14 faiz artmışdır ki, bu da müsbәt hal kimi dәyәr -
lәn dirilir. 

Bütün göstәricilәri nәzәrә aldıqda, bu ilin doq -
quz ayında ölkәmizdә 85 min daimi iş yerinin fә -
aliy yәtә başladığını görәrik. 

Әlbәttә, qeyd etdiyim kimi, ölkәmizin uğurlu
in  ki  şafı üçün yerli istehsalın artması әn önәmli
amil  lәr dәn biridir. Dövlәtin dәstәyi ilә bu is ti qa mәt -
dә bir çox layihәlәr icra edilir. O cümlәdәn dövlәtin
bir  ba şa maliyyә dәstәyi ilә böyük, nәhәng mü әs si -
sә lәr yara dılır. Misal üçün, bu il polipropilen za vo -
du nun açı lışı, hesab edirәm ki, çox әlamәtdar ha di -
sә dir. Bu za vo dun açılışında İtaliya Prezidenti mә -
nim lә bir lik dә iştirak etmişdir. 

2018-ci il bizim enerji siyasәtimizin inkişafı
üçün önәmli il olmuşdur. Bu ilin may ayında biz
Ba  kı da Cәnub Qaz Dәhlizinin rәsmi açılışını qeyd
et dik. Bu, tarixi hadisәdir. Ondan bir ay sonra Tür ki -
yә  dә TANAP layihәsinin açılışını etdik vә “Cәnub

Qaz  Dәhlizi” layihәsi uğurla icra edilir. Bütün bu
dörd layihәnin hәr birindә çox gözәl nәticәlәr var.
Bu il biz qaz hasilatımızı artıracağıq. Artıq “Şah dә -
niz-2” öz fәaliyyәtinә başlamışdır. Növbәti illәr bu
sahәdә inkişafda artım olacaq. Yәni, tam hәdәfә
çatmaq üçün biz bü tün işlәri gö rü rük vә mәnә
verilәn son mә lu mat la ra görә, Cә nub Qaz
Dәhlizinin son hissәsi olan TAP layihәsinin icrası
ilә bağlı da heç bir problem yoxdur.

Әlbәttә ki, ilin doqquz ayının yekunları haq qın -
da danı şarkәn Xәzәrin әn böyük limanı hesab
edilәn vә tarixi layihә olan Әlәt Beynәlxalq Dәniz
Ticarәt Li manını qeyd etmәmәk qeyri-mümkündür.
Bu da tarixi la yi hә dir, Xәzәr dәnizinin әn böyük
limanıdır. Li man may ayın da istifadәyә verildi.
Belәliklә, Şәrq-Qәrb nәq liy yat dәhlizinin uğurlu
fәaliyyәti üçün çox önәmli in frastruktur layihәsi
hәyata keçirildi. Bun dan sonra biz әlbәttә ki, öz
tranzit im kan la rı mı zı artıracağıq. Biz eyni zamanda
nәinki Şәrq-Qәrb, eyni za manda, Şimal-Cә nub
nәqliyyat dәhlizinin fәal iş ti rakçısıyıq. Bu dәh liz
vasitәsilә göndәrilәn yük lәrin hәcmi artır. Öncәki
çıxışlarımda qeyd etdiyim kimi, bir daha xatır lat -
maq istәyirәm ki, ilin әvvәlindәn Şimal-Cәnub nәq -
liy yat dәhlizi ilә Azәrbaycan әrazisindәn daşınan
yük lәrin hәcmi yüz dәfәdәn çox artmışdır. 

Bu il iqtisadi xüsusilә dә vergi vә gömrük sis te -
min dә aparılan köklü islahatlar müsbәt dә yi şik lik -
lә rә sәbәb olmuşdur. İslahatlar davam et di ril mә li ,
sa hibkarları, ictimaiyyәti narahat edәn vergi vә
göm rük sahәsindә işlәrlә, mәsәlәlәrlә bağlı bütün
la zımi addımlar atılmalıdır ki, bu xo şa gәl mәz hal-
lara son qoyulsun.

Gömrük orqanları bu il 800 milyon manatdan
çox әlavә vәsait toplamışlar. Mәn bunu yüksәk qiy -
mә t lәndirirәm vә әminәm ki, ilin sonuna qәdәr bu
mәb lәğ daha da artacaq. Bu, ilk növ bәdә, onu
göstәrir ki,  Azәrbaycan iqtisadiyyatı uğurla inkişaf
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edir, idxal artır vә idxalın artımı da sәnayenin in ki -
şa fı ilә bağlıdır. İxracın idxalı böyük fәrqlә üstәlә -
di yini nәzәrә alsaq idxalın ar tı mı na müsbәt hal ki -
mi yanaşmalıyıq. Bizim xarici ticarәtimizin müs bәt
saldosu 9 ayda 6,5 milyard dollar tәşkil edir.
Bәzilәri hesab edirlәr ki, idxalın artımı mü әy yәn
prob lemlәr yarada bilәr. Tәbii ki, bu, borc art ma -
dığı tәqdirdә belәdir. Әgәr doqquz ay әrzindә 6,5
milyard dollar müs bәt saldomuz var sa, demәli, ilin
sonuna qәdәr bu, daha da artacaq. İd xalın artımı
sәnayenin inkişafı ilә bilavasitә bağlı olan mәsә lә -
dir, insanların rifah ha lının yaxşılaşması ilә bağlıdır.
Gömrük rüsu m la rı nın artırılmasının sә bәb lәrindәn
biri dә mәhz idxalın artı mıdır. Ancaq, ey ni zaman -
da, demәliyәm ki, digәr amillәr dә müs bәt rol oy na -
yır. O cümlәdәn struktur islahatları, şәf faf lıq, kor -
rup siyaya, rüşvәtxorluğa qarşı ciddi mü ba rizә göm -
rük orqanlarında 800 milyon manatdan çox әlavә
vәsaitin toplanmasına sәbәb olmuşdur, bununla
yanaşı vergi orqanlarında da ciddi struktur isla hat -
ları apa rılır. Mәn qeyd et mә liyәm ki, bizim әsas
vәzifәmiz kölgә iq ti sa diy ya  tının aradan qaldı rıl ma -
sı dır. Hәr bir ölkәdә kölgә iqtisadiyyatı olsa da
heçbir ölkәdә buna 100 faiz nail olunmamışdır.
Köl gә iqtisadiy ya tı nın Azәr bay canda kәskin şә kil -
dә azal ma sı üçün çox ciddi addımlar atılır. Ver gi -
dәn ya yın ma halları әvvәlki illәrdә kütlәvi xarakter
da şıyır, öz potensialımızı tam gücü ilә işә salmağa
mane olurdu. Bu gün müvafiq göstәrişlәr verilir vә

bu hallara son qoyulur. Bununla yanaşı bütün döv -
lәt orqanları vergi orqanlarına yardım göstәrmәli vә
vergidәn ya yınmağa son qoyulmalıdır.  Bu, hәm iri,
hәm ki çik sahibkarlara aiddir. Sa hib karlar bil mә li -
 dir lәr ki, onlar sahibkarlar ki mi öz fә aliy yә ti ni da -
vam etdirmәk istәyirlәrsә, ver gi lәri tam ödәmә li dir -
lәr. Heç kimә heç bir güzәşt edil mir vә edil mә yә -
cәk. Aydındır ki, bәzi sahib kar lar bәzi dövlәt mә -
mur larına arxa lanırlar, o dövr ar tıq keçmişdir. Әgәr
han sı sa bir dövlәt mәmuru sahib kar la ra xüsusi
şәrait ya rat maq üçün qanunsuz әmәllәr etsә, çox
ciddi şә kildә cәzalandırılacaq. Bütün mü vafiq
qurumlara ilk növbәdә, Ver gilәr Nazirliyinә gös -
tәriş verildi. Bu nazirlik heç nәyә bax ma dan, dövlәt
maraqlarını rәh bәr tutaraq öz siyasәtini aparmalı,
bütün döv lәt qurumları, o cümlәdәn sahibkarlar bu
sahәdә öz dәstәyini vermәlidirlәr. 

Әvvәlki illәrdә qeyd etdiyim kimi uçot sis te mi -
nin yaradılması prioritet mәsәlәlәrdәn biridir. An -
caq әfsuslar olsun ki, biz mü әy  yәn sәbәblәrә görә
uçot sisteminin yara dıl ma sı na çata bilmәmişik. İndi
bu sistem yaradılır. Qey ri-rәs mi mәşğulluğun
aradan qaldırılması üçün dә prak  tiki addımlar atılır.
Hesab edirәm ki, biz doq quz ay da vergilәrin bu sә -
viy yәdә toplanmasına, - nә zә rә al saq ki, әvvәlki il -
lәr dә bu sahәdә çox bö yük pozu n tu lar olub, - vergi
orqanlarının çox fәal vә mәq sәd yön lü fәaliyyәti nә -
ti cә sindә nail ola bil mi şik.

Şәffaflıq, vergi vә gömrük orqanlarında tam tә -
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min edilmәli, struktur islahatları davam etdi ril mә  li -
dir. Korrupsiyaya, rüşvәtxorluğa qarşı әn ciddi mü -
 ba rizә aparılır vә aparılacaqdır. Bu komp leks tәd -
 bir lәr biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına öz dәs -
tәyini verә cәk. Sağlam rәqabәtin tәmin edilmәsi
üçün indi şә rait yaradılır. İnhisarçılığa qarşı mü ba -
ri zә çox cid di xarakter almışdır. Bir daha de mәk
istә yirәm ki, bü tün aidiyyәti qurumlar, özәl vә döv -
 lәt şirkәtlәri mә nim sözlәrimdәn nәticә çı xar sın lar.
Ver gi vә gömrük sis tem lәri Azәrbaycanda şәf -
faflığın nümunәsi ol ma lı dır. Göstәriş ver mi şәm ki,
bu sahәdә Av ro pa nın aparıcı dövlәtlәrinin tәc rü bә si
Azәrbaycanda tam tәt biq edilmәlidir vә bu isti qa -
mәt dә işlәr gedir.

Biz iqtisadiyyatın rәqabәtliliyinin artırılması
üçün bundan sonra da fәal çalışacağıq. Bildiyiniz
kimi, Azәrbaycanın bu sahәdәki reytinqlәri әn
yüksәk sәviyyәdәdir. Bunu dәfәlәrlә demişәm vә
bir daha qürur hissi ilә deyә bilәrәm ki, biz Davos
Fo rumunun hesablamalarına әsasәn iqtisadi rә qa -
bәtliliyә görә dünyada 35-ci yerdәyik, ancaq onu da
bilmәliyik ki, biz daha da irәli getmәliyik. Ona görә
Davos Forumunun hesabatı tam tәhlil edil mәlidir
vә tәhlil edilir. Geridә qaldığımız bir sıra müd -
dәalar vardır ki, biz onlara mütlәq nәzәr ye tir mә li
vә iqtisadiyyat rәqabәtliliyini daha artır ma lı yıq.

Qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün çox böyük
iş  lәr görülmüş, addımlar atılmış, xüsusilә son dövr -
dә qә bul edilmiş qәrarlar çox böyük canlanmaya
gә  ti rib çıxarmışdır. Tәkcә onu demәk kifayәtdir ki,
in  ves  ti si ya tәşviqi sisteminin tәtbiqindәn sonra 300-
dәn çox investisiya tәşviqi sәnәdi verilmiş vә bu la -
 yi  hә lә rin ic rası nәticәsindә 20 min iş yeri yara dı lıb.
İn  ves  ti si ya tәşviqi mexanizminin işә düş mә sin dәn
son ra icra edi lәn vә nәzәrdә tutulan layihәlәrin
ümu mi in ves ti si ya hәcmi 2,7 milyard manatdır.
Әgәr biz bu sis te mi tәtbiq etmәsәydik, heç kim gә -
lib bu vәsaiti Azәr bay cana qoymazdı. Baxın, bir
cid  di islahatın aparıl ma sı ilә tәxminәn 3 milyard
ma  nat investisiya cәlb et miş, 20 min insan üçün isә
iş yeri yaratmışıq.

Bakıda neftayırma zavodunun yenidәn qurul -
ma  sı, modernlәşdirilmәsi prosesi gedir. Bu çox
önәm li sәnaye layihәsidir vә bu bizә daha key fiy -
yәt li neft mәhsulları istehsal etmәyә imkan verә -
cәk. Ye ni  dәnqurma ba şa çatandan sonra Azәr bay -
can da is teh sal olu na caq benzin "Avro-5" stan dar tı -
na ca vab verәcәk. Bu da öz növbәsindә ölkәmizin
ekoloji vә ziy yә ti nә müs  bәt tәsir gös tә rә cәkdir. Eyni
zamanda, bu za  vodun yeni dәn qu rul ması,
modernlәşdirilmәsi bi zә böyük iq tisadi sәmәrә
verәcәk.

Mәnә verilәn mәlumata әsasәn Neftçala Sәnaye
Parkında 300-ә yaxın "Xәzәr" adlı av to mo bil  lәr
istehsal olunmuş, 200-dәn çoxu isә artıq satılmışdır.
Bu zavodun illik istehsal gücü 10 min әdәd avto -
ma şındır, yәni daxili tәlәbat vә ixrac tәlәbatı olarsa,
zavod bu sәviyyәyә qalxa bilәr.

Sәnaye parkları ilә bağlı Sum qayıt Kimya Sәnaye
Parkında yeni müәssisәlәrin ya ra dılmasını da qeyd
etmәliyәm. Orada da 2 milyard dollardan çox sәr -
ma yә nә zәrdә tutulur. Gәlәn il dә bir neçә önәmli,
vacib mü  әs si sә açılacaqdır.

Mingәçevir Sәnaye Parkında 2 böyük iplik fab -
ri ki işlәyir. Orada 750 insan işlә tәmin olunub vә iş -
lәyәnlәr әsasәn qadınlardır. Bu iplik fab rik lә ri nә 80
milyon dollar sәrmayә qoyulmuşdur. Bu, bizim ix -
rac im kanlarımızı genişlәndirir vә biz mahlıcı ora da
ipә çevi rәrәk artıq daha da valyutatutumlu mәh sul
ixrac edi rik. Bu prosesin davamı olmalıdır ki, biz
artıq ha zır mәhsula da nail ola bilәk.

Bu il mәnim iştirakımla Masallı Sәnaye Par kı -
nın açı lışı olmuşdur. Bununla yanaşı sәnaye mәhәl -
lә lә rinin Ha cı qa bul vә Sabirabad ra yon la rın da yara -
dıl ması prosesi davam edir.

Dövlәt Sahibkarlara bundan sonra da öz dәs tә -
yi  ni göstәrәcәk. Qeyd etmәliyәm ki, bu günә qәdәr
Sahibkarlığın İnki şa  fı Fon duna 2,2 milyard manat
vәsait ayrılmışdır. Bu pro ses hәlә dә davam etdi ri -
lir. Mәnә verilәn mәlumata görә, bu il dә kre dit lәş -
mә uğurla gedir, bu sahәdә tәlәbat çox dur vә bu,
çox sevindirici hal dır. Әminәm ki, Sa hib kar  lığın
İnkişafı Fon du nun fәaliyyәti nәticәsindә gә lәn il dә
ölkәmizdә min lәrlә iş yeri yaradılacaq.

Kәnd tәsәrrüfatının inkişafı daim diqqәt mәrkә -
zi n dәdir vә 4,3 faiz artım müsbәt haldır. Amma
әmi nәm ki, kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә aparılan isla -
hat lar da ha da böyük nәticәlәrә çatmağa imkan ve -
rә cәk dir. Doq quz ayda 5700 kәnd tәsәrrüfatı tex ni -
ka sı alı nmış  vә texnika ilә tәminat böyük dәrәcәdә
yax şılaşmışdır. Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi indi çox
cid di islahatlar apa rır, hesab edirәm ki, bu isla hat lar
nәticәsindә kәnd tәsәrrüfatının uzunmüddәtli, da ya -
nıqlı inkişafı tә min edilәcәk, düşünülmüş, sis tem li
qaydada, tor paq ların münbitliyini nәzәrә ala raq,
әkin sahәlәrinin sәmә rәliliyini tәmin edәrәk vә ilk
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növbәdә, mәh sul dar lığı artıraraq biz mövcud olan
torpaq fon du muz dan istifadә edәrәk istehsalı böyük
dәrәcәdә artıra bilәrik. Geridә sadaladığımız bir
sıra müddәalar vardır ki, biz onlara mütlәq nәzәr
yetirmәli vә iqtisadiyyat rәqabәtliliyini daha da
artırmalıyıq. Eyni zamanda, kәnd tәsәrrüfatının
ekstensiv in kişafı da nәzәrdә tu tul ma lı dır. Biz bir
çox me li ora si ya layihәlәrimizi icra et mi şik vә icra
edәcәyik. Bununla bağlı 192 min hektar sahәdә 45
aqroparkın yaradılması nә zәr dә tutulur vә onların
4-ü mәnim iştirakımla açılıb, hәmçinin ve ri lәn mә -
lu mata görә, ilin sonuna qәdәr açılan aq ro park ların
sayı 13-ә çatacaqdır.

İri fermer tәsәrrüfatlarında taxılçılıqda nәticәlәr
çox yaxşıdır. Tәqribәn hektardan orta hesabla 50
sent  ner mәhsul götürülür. Biz iri fermer tә sәr rü fat -
la rın da tәt biq olunan texnoloji prosesi dә bütün tә -
sәr  rü fat lara yaymalıyıq, biz belә olan halda, möv -
cud әkin sahәsindәn daha çox mәhsul yığa bilәrik.
Bu il ta  xıl çılıqda artım olmuş, 3 milyon ton taxıl
tәdarük edi lmişdir. Buğda yığımında mәhsuldarlıq
30 sentnerә ça  tmışdır ki, bu da pis nәticә deyil.
Amma hesab edirәm ki, bu sahәdә mәhsuldarlıq
da ha da artmalıdır vә artacaq.

Pambıqçılıqda gәlәn ilin proqramı ilә bağlı mә -
ru zә edildi. Biz pambıqçılığı daha sәmәrәli şәkildә
in kişaf etdirmәliyik, mәhsuldarlıq artmalıdır. Bizi
ke çәn ilin mәhsuldarlığı heç cür qane edә bil mәz di.
Bu nun bir çox sәbәblәri vardır vә göstәriş ve ril miş -
 dir, sәbәblәr araşdırılsın ki, biz pam bıq çı lı ğı mәh -
sul dar lıq hesabına inkişaf etdirәk.

2015-ci ildә mәhsuldarlığın aşağı olmasına
baxmayaraq, 2016-cı ildә Azәrbaycanda  90 min ton
pambıq tәdarük edilmişdir. Bu göstәrici keçәn il 207
min ton olduğu halda, bu il tәqribәn 250 min ton
pambığın tәdarükü nәzәrdә tutulur. Yәni, artım
dinamikası çox müsbәtdir. Onu da qeyd etmәliyәm
ki, hazırda ölkәmizdә pam bıq çı lıq da 190 mindәn
çox insan işlәyir. Biz pam bıq çılığı inkişaf etdir mә yә
başladıqdan son ra bu in san lar işlә tәmin olun du lar.
Bu ya xın larda son dә fә pambıqçılığın alış qiy mә tini
artırdıq ki, pam bıq çı lıq la mәşğul olan lar da ha çox
pul qazansınlar. Bu gün 190 min in sanın işi var.

İndi müasir texnologiyalar tәtbiq edilir. Burada
da elmi yanaşma tәtbiq olunur. Әminәm ki, biz mәh -
sul darlığı böyük dәrәcәdә artıra bilәrik. Mәh sul dar -
lıq hektardan minimum 20 sentner olmalıdır. Ancaq
indi biz bilirik ki, müasir texnologiyaların tәtbiq ol -
un duğu, düzgün aqrotexniki xidmәt göstәrildiyi bir
vaxt da mәhsuldarlıq daha da artır. Mәn rәqәm sәs -
lәn dirmәk istәmirәm, ancaq hesab edirәm ki, burada
in kişaf üçün çox böyük potensial var.

Üzümçülüklә bağlı işlәr yaxşı gedir. Bu il biz
yeni üzüm bağlarının salınmasını müşahidә et mi -
şik. Әn yüksәk beynәlxalq stan dart  la ra cavab verәn
yeni şәrab zavodu mә nim iştirakımla fәaliyyәtә
baş  ladı vә bu zavodun çox böyük ixrac potensialı
var. Biz üzüm çülüyün, şәrabçılığın şöhrәtini bәrpa

edi rik, qay tarırıq. Bu, fermerlәr üçün çox gәlirli bir
sa hәdir. Biz bu sahәni bәrpa etmәklә hәm öz ixrac
im kan ları mızı genişlәndiririk, hәm dә kәndlilәrә,
fer mer lә rә gözәl şәrait yaradırıq. Eyni zamanda,
üzümçülük mәn zәrәni dә gözәllәşdirir. Mәn bu il
Şa maxı rayo nun da böyük üzüm bağları ilә tanış
olar kәn gördüm ki, bu bağlar, hәmçinin şәrab za vo -
du nun açılışı böl gә yә tam yeni bir mәdәniyyәt
gәtirir.

Üzümçülüyün Azәrbaycanda çox böyük әnә nә -
lә ri vardır. Biz bu әnәnәlәri bәrpa edir, eyni za man -
da, bu gün dünyanın әn qabaqcıl tex nolo giya la rı nı
cәlb edirik. Tәsadüfi deyil ki, ixracımız artır vә in di
Azәrbaycan şәrab evlәrini açmağa başlayıb. Artıq
bir neçә ölkәdә şәrab evlәri fәaliyyәtә başlayır. Bi -
zim şәrabımıza böyük maraq var. Biz şәrabçılıqla
bağ lı olan bütün mәsәlәlәri çox ciddi tәhlil etmişik.
İstehsalatda, uçotda, hәm dә aksiz markalarının
yapışdırılmasında bir çox boşluqlar var idi. Sanki
kimsә bu boşluqları qәsdәn edirdi ki, ora  da qeyri-
şәffaf vәziyyәt yaradılsın. Mәn buna baş qa bir
izahat verә bilmәrәm. Çünki o qәdәr çәtin olma yan,
yәni, böyük intellektual potensial tәlәb et mә yәn
mәsәlәlәr var vә elә bil onlar qәsdәn edilib qat ma -
qarı şıq salınsın ki, burada hәm vergilәrdәn ya yın -
sın lar, hәm dә qanunsuz istehsalla mәşğul ol sun lar.
Şә rab әvәzinә araq istehsal olunurdu. Mә sә lә çox
ciddi araşdırılır. Bu sahәdә tam şәf faf lıq tә min
edilmәlidir. Şәrab zavodlarının fәaliyyәti üçün bü -
tün şәrait yara dı lıb, ki, onlar tәmiz iş lә sin lәr. Әgәr
yenә mәh sul la rı gizlәdәcәk vә uçota düş mә yәn
mәh sulu sata caqlarsa, onlar çox ciddi cә za lan dırı la -
caq lar. Burada tam şәffaflıq ol malıdır. Bu, çox gә -
lir li sa hәdir, sadәcә olaraq, gәrәk sahibkarlar öz ta -
mah  la rını cilovlaya bilsinlәr.

Xüsusilә nәzәrә alınmalıdır ki, dövlәt öz dәs -
tә yi ni göstәrir. İxrac missiyalarını dövlәt tәşkil
edir, şә rab evlәrinin yaradılmasını dövlәt tәmin
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edir, ixracla bağlı danışıqları dövlәt aparır. Mәn
şәxsәn bir neçә hәm karımla Azәrbaycanın qeyri-
neft ix ra cı nın artı rıl ması ilә bağlı danışıqlar
aparmışam vә biz nә ti cә yә gәlmişik. Biz bütün
bunları edirik vә sahibkarlar da öz mәsuliyyәtini
dәrk etmәlidirlәr.

Mәn regional inkişafla bağlı konfransların birin -
dә bәzi kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalını,
isteh lakını sadalayarkәn özüm dә o arayışı görәndә
tәәccüb etdim ki, biz xaricdәn zeytun idxal edirik.
Bu, ölkәmizә - fermerlәrә  bәlkә dә  yüz mil yon lar -
la qazanc gәtirәcәk vә bununla da fermerlәr ri fah la -
rı nı yaxşılaşdıracaq. Bu da öz növbәsindә tәdiyә
ba lan sımıza müsbәt tәsir göstәrәcәk. Bu günә qәdәr
olan is teh sal bizi qa ne edә bilmәzdi. Mәnim bu is ti -
qa mәt dә gös tә riş lә rim yeri nә yetirilmiş vә son bir
ne çә il әrzindә yeni zey  tun bağ ları salınmışdır.
Yüz lәrlә, bәlkә dә minlәrlә hek tar sa hә lәrdә yeni
zey tun bağları salınır. Bizim isteh  sa lı mız artır, zey -
tun yağı istehsalı artır vә biz artıq ixrac et mәyә baş -
la mışıq. Biz zey tun çu lu ğun inkişafı, zey tun yağının
ix  ra cı ilә bağ lı dün ya miqyasında öz dә yәrli ye ri mi -
zi tuturuq.

Mәnim iradlarımı tütünçülüyә dә aid etmәk
olar. Bu sahә dә demәk olar ki, inkişafdan qalmışdı.
Heç bir döv lәt dәstәyi göstәrilmirdi. Ancaq biz bu
mә sә lә ilә mәş  ğul olmağa, qurutma kameralarının
yara dıl  ma sına, tütün istehsalının tәşviqi üçün
addımlar atmağa baş layanda dәrhal gözәl nәticәlәri
görürük. Biz tü tün istehsal edә-edә xaricdәn siqaret
alırıq. Elә öl kә lәr var ki, orada tütün ümumiyyәtlә,
bit mir, onlar bizә siqaret ixrac edirlәr. Bu ab surd -
dur, dö zül mәz dir. Sadәcә, ona görә ki, bu mәsәlә
ilә mәş ğul olmur dular vә bu sahәni başlı-başına bu -
rax mış dılar. Bәlkә hesab edirdilәr ki, belә dә ol ma -
lı dır, amma biz indi vәziyyәti tam dәyişdiririk.
Azәr bay can da ye ni siqaret fabriklәri yaradılır. Biz -
dә özümüzü siqaretlә tәmin edәcәk ixrac potensialı
yaradılır. Tütünçülükdә vә ziy yәt ne cәdir? Әgәr
2015-ci ildә 3400 ton quru tütün is teh sal olunubsa,
bu il 6 min ton quru tütün is teh sa lı nәzәrdә tutulur,
(tәx minәn iki dәfә çox). Doq quz min insan tü tün -
çü lük dә işlәyir, yaxşı pul qa za nır. 

Tәrәvәzçilik әnәnәvi ixrac sektorumuzdur, an caq
biz burada da işlәrimizi tәkmillәşdirmәliyik. De mә -
liyәm ki, Rusiyaya pomidor ixracında Azәr bay can
birinci yerdәdir. Biz çalışmalıyıq ki, bu birin cili yi
saxlayaq. Onu da qeyd etmәliyәm ki, Azәr bay can da
bir çox istixanalar salınır. Son mәlumata görә, tәq -
ribәn 400 hektar sahәdә yeni istixanalar salınır, on -
ların da böyük әksәriyyәti pomidor istehsalına
hesablanır. Eyni za man da, biz gәrәk pomidorun
emalını tәmin edәk ki, mәhsulumuz xaricә daha da
böyük qiymәtә satıla bilsin.

Meyvәçilik sahәsindә dә müsbәt irәlilәyiş var.
Qeyd etmәliyәm ki, bizdә xurma ixracı 2 dәfә artıb,
narçılıq inkişaf edir. Bizdә fındıqçılıqla bağlı xüsusi

müşavirә dә keçirilmişdir vә nәticәlәr göz qaba ğın -
da dır. 2016-cı ildә fındıq bağlarının sahәsi tәqribәn
30-35 min hektar idisә, bu gün yeni bağların salın -
ma sı hesa bına bu rәqәm 70 min hektara çatıb vә
qar şı ya qoyulan hәdәfә әsasәn bu rәqәm 2020-ci il -
dә 83 min hek ta ra çata caq. Bu ölkәmizә - fer mer lә -
rә bәlkә dә yüz milyonlarla qazanc gәtirәcәk vә bu -
nun la da fermerlәr rifahlarını yax şılaşdıracaq. Buda
öz növbәsindә tәdiyә balan sı mı za müsbәt tәsir gös -
tә rәcәk vә bizim tәdiyә balan sı mı za da bunun müs -
bәt tәsiri olacaq. Hәmçinin hazırda fın dıq çı lıq da 17
min insan iş lәyir vә yetәri qәdәr qazanc әldә olunur. 

Baramaçılıqla bağlı sahәni biz demәk olar ki,
tamamilә itirmişdik. 2015-ci ildә mәlumat verildi
ki, cәmi 236 kiloqram barama istehsal olunub vә
ba ra maçılar heç bilmirdilәr ki, onu hara versinlәr.
Bü tün bir zәn cir sistemi yaratdıq - hәm sti mul laş -
dır ma, hәm ma arif lәndirmә, hәm tinglәrin gә ti ril -
mә si, Qaxda ba rama mәrkәzinin yaradılması. Bü -
tün bu işlәr gö zәl nәticә verir vә bu il 500 tondan
çox barama tәda rük edilib. Әgәr keçәn il 10 min in -
san bu işlәrә cәlb olu nmuşdur, 2016-cı ildә 3 min,
bu il isә 22 min insan. Be lә liklә, bu insanlar 30-40
gü nә o qәdәr dә böyük әziy yәt çәkmәdәn yaxşı pul
qa zanır vә Şәki ipәk kom binatı da daha böyük
hәcm lә işlәyir. Orada da yüz lәrlә iş yerinin yara dıl -
ma sı ilә yanaşı әlbәttә ki, biz Şәki ipәk kom bi na tı -
nın müasirlәşdirilmәsi ilә dә mәş ğu luq. Hәm iş yer -
lә ri nin artırılması, hәm ixrac imkan ları nın geniş lәn -
di ril mәsi istiqamәtindә işlәr apa rı la caq.

Mәn kәnd tәsәrrüfatı ilә bağlı yekun olaraq de -
mәk istәyirәm ki, ilk növbәdә, biz daxili tәlәbatı tә -
min etmәli, mәhsuldarlığı artırmalı, elmi ya naş manı
tәtbiq etmәli vә ixrac imkanlarımızı ge niş lәn dir mә -
li yik.

Bu sahәdә kiçik sahibkarlıq da öz rolunu oynayır
vә oynayacaq. İndi “ABAD” - “Ailә Biznesinә Asan
Dәs tәk” mәrkәzlәri yaradılır. Mәn bunu alqış la  yı -
ram. Bu, daha da geniş vüsәt almalıdır. Müşa vi rә  lә -
rin birindә mәn özәl sektora müraciәt edib de miş -
dim ki, onlar da bu tәşәbbüsü dәstәklәsinlәr vә özәl
şirkәtlәr “ABAD” mәrkәzlәri ilә mü qa vi lә lәr bağ -
layıb sponsorluq edirlәr. Bir neçә milyon ma nat dә -
yәrindә sponsorluq ki, fermerә, ailә tәsәr rü fat la  rı na
dәstәk olsunlar.

Әlbәttә ki, kәnd tәsәrrüfatının inkişafı, o cüm lә -
dәn özünümәşğulluq sisteminin tәtbiqi ilә dә bağlı
ola caq. Bu sistem әlbәttә ki, tәkcә kәnd tәsәrrüfatı
sahә sini әhatә etmәyәcәk. Burada da hәr il 6 min, 7
min iş yeri yaradılmalıdır. Özünümәşğulluq proq ra -
mı işsizliyin, xüsusilә bölgәlәrdә işsizliyin, yox sul -
lu ğun aradan qaldırılması üçün çox önәmli bir va -
sitә olacaq. Eyni zamanda, bu gün dövlәtdәn so sial
yardım alan ailәlәr dövlәt tәrәfindәn, dövlәt dәs tәyi
ilә onlara lazımi vәsait verilәndәn sonra öz hә -
yatlarını özlәri quracaqlar vә öz maliyyә im kan la rı  nı
böyük dәrәcәdә artırmış olacaqlar.
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Noyabrın 7-dә Şanxayda “Azәrbaycan Şәrab
Evi” açılıb. Bu, Azәrbaycanın Çindәki sayca ikinci
Şәrab Evidir.

Çinin ilk vә әn böyük ticarәt zonası olan Şanxay
Vay qaoçao Beynәlxalq Ticarәt Әmәliyyat Mәr kә zin -
dә (İTOC) yerlәşәn “Azәrbaycan Şәrab Evi”ndә
mәhsullarımızın sәrgisi, topdan vә pәrakәndә satışı,
habelә dequstasiyası hәyata keçirilәcәk. “Azәrbaycan
Şәrab Evi”ndә yerli şirkәtlәrimizin istehsal etdiyi
120 çeşiddәn çox üzüm vә meyvә şәrabları, spirtli
içkilәr, meyvә distillatları vә s. nümayiş olunur.

“Azәrbaycan Şәrab Evi”nin açılışına hәsr olun -
muş tәdbirdә çıxış edәn  Azәrbaycan İqtisadiyyat na -
ziri, Azәrbaycan-Çin Hökumәtlәrarası Ticarәt-İq ti sa -
di Әmәkdaşlıq Komissiyasının hәmsәdri Şahin Mus -
ta fa yev qarşılıqlı hörmәt vә dostluq prinsiplәrinә
әsas lanan Azәrbaycan-Çin әlaqәlәrinin uğurlu in ki şa -
fı nın mәmnunluq doğurduğunu, ölkәlәrimiz arasında
mü na sibәtlәrin möhkәmlәndirilmәsindә hәr iki döv -
lәt başçısının siyasi iradәsinin, yüksәk sәviyyәli sә -
fәr lәrin, әldә edilmiş razılaşmaların mühüm әhә miy -
yә tini vurğulayıb. Qeyd olunub ki, Azәrbaycan Çinlә
iq ti sadi әlaqәlәrin genişlәndirilmәsinә, qarşılıqlı fay -
da lı birgә layihәlәrin hәyata keçirilmәsinә böyük
önәm verir. Ticarәt sahәsindә әmәkdaşlığın Azәr bay -
can-Çin iqtisadi әlaqәlәrinin mühüm isti qa mәt lә rin -
dәn olduğunu diqqәtә çatdıran Şahin Mustafayev
2017-ci ildә Azәrbaycanın Çin ilә ticarәt döv riy yә si -
nin 20% artdığını vә ölkәmizin xarici ticarәt döv riy -
yә sin dә Çinin 4-cü yerdә olduğunu bildirib. Azәr bay -
can-Çin iqtisadi әmәkdaşlığının daha da ge niş lәn di -
ril mәsi istiqamәtindә kompleks tәdbirlәr hәyata ke çi -
ri lir, Azәrbaycanın Çindә Ticarәt Nümayәndәliyi fә -
aliy yәt göstәrir, Azәrbaycan mәhsullarının Çindә ta -

nı dılması, “Made in Azerbaijan” brendinin tәşviqi
mәq sәdilә Honq-Konq, Quancou, Şanxay vә Urumçi
şә hәrlәrinә ixrac missiyaları tәşkil edilib, Lucouda
Azәr baycanın Ticarәt, Urumçidә Şәrab evlәri açılıb,
Azәrbaycan istehsalı olan mәhsullar Çindә keçirilәn
müxtәlif beynәlxalq sәrgilәrdә nümayiş olunur. Nazir
Şahin Mustafayev Azәrbaycan şәrablarının Çinә ix -
ra cının artırılacağını, yerli şәrablarımızın xüsusi dad
vә yüksәk keyfiyyәti ilә seçildiyini vurğulayıb, bu il -
in iyununda Şanxayda keçirilmiş “İnternational Wine
Challenge” müsabiqәsindә Azәrbaycan şәrablarının
yüksәk mükafata layiq görüldüyünü qeyd edib. Bil di -
ril  ib ki, Azәrbaycanın xarici ölkәdә ilk Şәrab Evi dә
mәhz bu ilin sentyabrında Çindә - Urumçidә açılıb.
Çi nin digәr bölgәlәrindә dә Azәrbaycan Şәrab vә Ti -
ca rәt evlәrinin yaradılması nәzәrdә tutulur.

Şanxay “Vayqaoçao Group Co. Ltd” şirkәtinin
baş direkorunun müavini Can Hao çıxış edәrәk vur -
ğu layıb ki, Azәrbaycan-Çin münasibәtlәri hazırda
müx tәlif istiqamәtlәr üzrә uğurla inkişaf edir. Şan -
xay da açılan “Azәrbaycan Şәrab Evi” dә iqtisadi-ti -
ca rәt әlaqәlәrinin inkişafına töhfәsini vermәklә ya na -
şı, Azәrbaycan mәhsullarının Çin alıcılarına ta nı dıl -
ma sı baxımından әhәmiyyәtli rol oynayacaq.

Sonra tәdbir iştirakçıları “Azәrbaycan Şәrab Evi”
ilә tanış olublar. Şәrab evindә mәhsulları nümayiş
olunan şirkәtlәrin tәmsilçilәri şәrab vә spirtli içkilәr
ba rәdә mәlumat veriblәr.

Azәrbaycan nümayәndә heyәti “Direct İmported
Goods” (“DİG”) marketlәr şәbәkәsindә dә olub.
Qeyd edәk ki, artıq Şanxay Vayqaoçao Beynәlxalq
Ti carәt Әmәliyyat Mәrkәzinin “DİG” marketlәr şә -
bә kә sindә Azәrbaycan şәrablarının vә digәr spirtli iç -
ki lә rin satışına başlanıb.

Şanxayda “Azärbaycan Şärab Evi” açılmışdır
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Tәsadüfi deyil ki, fәaliyyәt göstәrdiyi müddәtdә
AGBank müxtәlif mükafatlara layiq görülmüşdür. Belә ki,
keçәn ilin nәticәlәrinә görә, İngiltәrәnin әn nüfuzlu onlayn
vә çap jurnallarından biri olan GLOBAL BANKING &
FINANCE REVIEW MAGAZINE hәr il keçirdiyi GLOB-
AL BANKING & FINANCE AWARD®2017 mü ka -
fatlandırmasında “Best Internet Banking of Azer bai jan
2017” nomi nasi ya sın da AGBank ASC qalib elan edi lib.
Commerzbank AG tәrә fin dәn “STP Award 2011 Ex cellent
Quality”, EBRD tәrә fin dәn “Most Active Tra de Finance
Bank in Azerbaijan”, “Most Active Issuing Bank in
Azerbaijan”, “Caspian Energy Award”, “Uğur” - bun lar
AGBankın tәltif olunmuş mükafatlarının yalnız cü zi bir qis-
midir. Bütün bunlar Bankda çalışan peşәkar, mә suliyyәtli,
gülәrüz, müştәrini daim diqqәt mәr kә zin dә saxlayan, hәr
bir müştәriyә yüksәk sәviyyәli bәrabәr ya na ş ma prinsipi ilә
xidmәt göstәrәn komandanın sa yәsindә әldә edilib.
Kollektiv haqqında danışarkәn, biz tez-tez “AGBank ailәsi”
ifadәsini işlәdirik. Bu da tәsa dü fi deyil. Belә ki, AGBank
kollektivini yüksәk pro fes si onal ixtisasa malikliyi ilә
bәrabәr, qarşılıqlı anlaşma his si vә möhkәm dostluq
münasibәtlәri birlәşdirir. Kol lek tivә qatılan hәr bir yeni
әmәkdaşa isә cavabdehlik his si, qarşılıqlı kömәk, necә
tәkbaşına, elәcә dә böyük vә mehriban kollektivdә işlәmәk
bacarığı öyrәdilir. Bu, şüb hәsiz ki, Rәhbәrliyin böyük
zәhmәti sa yә sin dә ya ran mış dır, öz әtrafında zәhmәtsevәr,
intellektual, müasir hә yat la ayaqlaşan, öz işindә dәrin biliyә
malik hәm kar la rın yığıl ma sın dadır. AGBank, hәmçinin,
sosial mә suliy yәt prin si pi nә vә yüksәk etik standartlara
riayәt edir. Bu sә bәb dәn dә AGBank üçün onun mü ş tә ri si -
nin bank da yüksәk xidmәt sә viy yәsi ilә qar şı lan ması çox
va cibdir. AGBankın әsas prioritetlәrindәn daha biri müş -
 tәrilәrә mәsafәli xidmәtin gös tәril mә si dir. Hәr şey müş tәri -
lәrinin rahatlığı üçün!

Müştәrilәrә ünvanlanan Bankın sloqanı - “Zәngin
ol maq-haqqınızdır” atdığımız hәr bir addımda, düşün -
dü yü müz hәr bir düşüncәdә, tәklif etdiyimiz hәr bir in -
no va si yada öz әksini tapır. Bunun üçün Müstәqil Azәr -
bay ca nın ilk banklarından olan, daya naq lı vә universal
AGBank-ın hәr bir işçisi öz vәzifә, öh dәliklәrini vә qar -
şı sına qoyulan mәsәlәlәri göz lә ni lәn sәviyyәdәn dә üs -
tün yerinә yetirir.

Ölkәnin әn böyük banklarından biri vә maliyyә alә -
min dә ölkәnin әn etibarlı tәrәfdaşlarından olan AGBank,
bank sektorunda öz mövqeyini gündәn gü nә möh kәm -
lәn dirir. Bankı möhkәmlәndirәn isә, onu n әsas prinsip
vә hә dәflәridir:

• Yüksәk keyfiyyәtli xidmәt;
• Çeviklik vә operativlik;
• Hörmәt, etimad, dürüstlük;
• Etibarlılıq vә stabillik;
• Şәffaflıq
Sözsüz ki, müştәrilәrin әn yüksәk qiymәt lәn di rdik -

lәri amil lәr bunlardır.
9 noyabr 2018-ci il tarixdә öz 26 illiyini qeyd edәn

AGBank fәaliyyәti әrzindә Azәrbaycanın bank sek -
torunda göstәrdiyi yüksәk keyfiyyәtli xidmәt ilә hәr za -
man ön sıralardadır. Cәmi 4 nәfәr işçi heyәti ilә ilk ad -
dımlarını atan AGBankda hal-hazırda 500 nә fәr dәn çox
peşәkar işçi kollektivi ça lışır. 1992-ci il dә cәmi 218
müştәri portfelinә sahib olan bankda ha zırki müştәri
sayı 370 000-ә yaxındır.

AGBankın nailiyyәtlәri bir anda әldә edilәn deyil,
әziy  yәtli vә zәhmәt dolu uzun bir yol olub. 26 illik fә -
aliy yәt - bu böyük, maraqlı vә nümunәvi bir ta rix dir.Bu
bi zim vә sizin tariximizdir. Biz Sizlәrdәn bi ri yik, Sizlәr
üçün çalışırıq! Hәr zaman bizimlә ol du ğu nuz üçün Sizә
tәşәk kür edirik!

AGBankın yaranmasından 26 il ötür
09.11.2018-ci ild" AGBankın yara n ma sı tari xin d"n 26 il ötür. 26 illik f"a liy y" ti "r -
zin d" AGBank-ın daim qo  ruyub saxladığı "sas m"q s"d l"rd"n biri - öz müş t" ril"ri,
o cüml"d"n t" r"fdaşları v" h"m karları il" qarşılıqlı hör m" tin, ş"f faflığın bünövr"si
olan uzun müdd"tli mü nasi b"t  l"rin qurulmasıdır. Mü ş t" ri m"m nu niy y"ti, müş t" ri

yö nümlü bank olan AGBankın "n "sas prin sip l"rind"n biri dir. Müş t" ri t"l"batını v"
ist"k l"rini n" z"r" alaraq, geniş spektrda m"hsul v" xidm"tl"ri t"q dim edir, müasir

texnologiyaları t"tbiq edir v" operativ xidm"t göst"rir.
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Müsahib"

Ýqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindä
Kiçik vä Orta Biznesin Ýnkiþafý

Agentliyinin Ýdarä Heyätinin sädri
Orxan Mämmädov

Orxan mü"llim, bu ilin sentyabrında
Masallı S"naye M"h"ll"sind" ilk
“KOB Dostu” f"aliyy"t" başladı.
“KOB Dostu” kimdir v" onun kiçik v"
orta sahibkarlığın inkişafında rolu
n"d"n ibar"t olacaq? 

- Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agent -
li yi ölkәdә mikro, kiçik vә orta sahib kar lı -
ğın inkişafının dәstәklәnmәsi, KOB sub -
yekt lәrinin maraqlarının qorunması vә prob -
lem lәrinin hәllindә iştirak, onlara bir sıra
xid mәtlәrin göstәrilmәsi, dövlәt vә özәl qu -
rum ların bu sahәdәki xidmәtlәrinin әla qә -
lәn dirilmәsi mәqsәdilә yaradılıb. Agentlik
ki çik vә orta biznesin yaradılmasından baş -
la ya raq, onun fәaliyyәtinin geniş lәn di ril mә -
si nә qәdәr olan bütün mәrhәlәlәrdә KOB-a
dәstәk göstәrmәyi, bu sahәdә dövlәt
qurumları vә tәşkilatları ilә KOB arasında
körpü rolunu oynamağı hәdәflәyir. Bu dәs -
tәk KOB-ların güzәştli maliyyә mәnbәlәrinә
çıxışının asanlaşdırılması, qabaqcıl tәşkilati
modellәrin tәtbiqi, davamlı tәlim sisteminin
yaradılması, yeni ideya vә innovasiyaların
biz nesә inteqrasiyası, onların xarici ba zar la -
ra çıxışı, sahibkarların maraqlarının mü da fi -
әsi vә digәr tәdbirlәri әhatә edir. Agentlik
tә rәfindәn bu missiyanın hәyata keçirilmәsi
üçün “KOB evi”, “KOB Dostu”, “KOB kö -
nül lülәri” vә digәr dәstәk me xa nizm lә rin -

Kiçik vä orta biznesin ölkä iqtisadiyyatında rolu artır

Orxan Mämmädov: “10 iqtisadi rayon
üzrä 60 “KOB Dostu” þäbäkäsinin

yaradýlmasý näzärdä tutulur”
Dünyanýn äksär ölkälärindä kiçik vä orta sahibkarlýq

ümumi daxili mähsulda vä mäþðulluðun tämin
edilmäsindä ähämiyyätli rol oynayýr. Azärbaycanda da

davamlý iqtisadi artýmýn tämin edilmäsindä KOB-un
rolunun geniþländirilmäsi prioritetdir. Bu mäqsädilä
son zamanlar bir sýra mäqsädyönlü addýmlar atýlýb.

Azärbaycan Respublikasý Prezidentinin “Kiçik vä orta
sahibkarlýq sahäsindä idaräetmänin daha da

täkmilläþdirilmäsi haqqýnda” 28 dekabr 2017-ci il tarixli
Färmaný ilä Ýqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindä publik

hüquqi þäxs statuslu Kiçik vä Orta Biznesin Ýnkiþafý
Agentliyi yaradýlýb, dövlät baþçýsýnýn 26 iyun 2018-ci il

tarixli Agentliyin fäaliyyätinin tämin edilmäsi haqqýnda
Färmaný ilä qurumun nizamnamäsi, strukturu, eläcä dä

kiçik vä orta biznes evlärindä mikro, kiçik vä orta
sahibkarlýq subyektlärinä göstäriläcäk xidmätlärin

siyahýsý täsdiq olunub. Fäaliyyätä baþlamasýndan az
müddät ötmäsinä baxmayaraq, Agentliyin “Kiçik vä
Orta Biznesin Dostu” þäbäkäsinin, “KOB evi”nin vä

digär dästäk mexanizmlärinin yaradýlmasý istiqamätindä
ähämiyyätli tädbirlär görülüb. Ölkämizdä kiçik vä orta

sahibkarlýðýn inkiþafý, bu istiqamätdä Agentliyin
gördüyü iþlär vä gäläcäk planlarý barädä suallarýmýzý

Ýqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindä Kiçik vä Orta
Biznesin Ýnkiþafý Agentliyinin Ýdarä Heyätinin sädri

Orxan Mämmädov cavablandýrýb.
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dәn istifadә olunacaq.
Sahibkarın dostu olmaq Kiçik vә Orta Biznesin İn -

ki şafı Agentliyinin әsas mәqsәdidir vә bu mәnada
“KOB Dostu” agentliyin önәmli mexanizmlәrindәn he -
sab olunur. İlk “KOB Dostu” Masallı Sәnaye Mә hәl lә -
sin dә fәaliyyәtә başlayıb. “KOB Dostu” mәrkәzinin
Azәr baycan Respublikasının Prezidentinin iştirakı ilә
isti fadәyә verilmәsi ölkәmizdә sahibkarlığın, kiçik vә
orta biznesin inkişafına göstәrilәn böyük diqqәt vә qay -
ğı nın daha bir göstәricisidir. 

Masallı rayonundan sonra, dekabrın 3-dә Xaçmazda
İq ti sadiyyat Nazirliyinin Quba-Xaçmaz Regional İn ki -
şaf Mәrkәzindә vә Siyәzәn Gәnclәr Evindә “KOB Dos -
tu” fәaliyyәtә başlayıb. Ölkәnin digәr şәhәr vә ra yon la -
rın da da sahibkarlara dәstәk mәqsәdilә “KOB Dost”ları
fә aliyyәt göstәrәcәk. Ümumiyyәtlә, ölkәnin 10 iqtisadi
ra yonu üzrә 60 “KOB Dostu” şәbәkәsinin yaradılması
nә zәrdә tutulur. “KOB Dostu”nun fәaliyyәti yeni kiçik
vә orta biznes sahәlәrinin yaranmasına, kiçik vә orta sa -
hib karlığın inkişafı vasitәsilә regionun potensialının
reallaşdırılmasına yönәlәcәkdir. Bu mәqsәdlә potensial
investisiya layihәlәri müәyyәn edilәcәk vә onların
KOB-lar vasitәsilә hәyata keçirilmәsi tәşviq olunacaq.
“KOB Dostları”nın fәaliyyәtinin digәr önәmli isti qa mә -
ti KOB-lara onların dayanıqlı inkişaf tәlәblәrinә uyğun
çox sa hәli dәstәyin göstәrilmәsidir. Belә ki, bu isti qa -
mәt dә fәaliyyәt hәm mövcud dövlәt dәstәk me xa nizm -
lә rin dәn istifadә imkanlarının genişlәndirilmәsinә vә
on lara KOB-ların maneәsiz vә rahat çıxışının tәmin
edil mәsinә, hәm dә Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı
Agent liyinin göstәrәcәyi çoxsaylı dәstәk me xa nizm lә ri -
nin tәtbiqinә yönәlәcәkdir. “KOB Dostları” KOB-ların
hü quq larının müdafiәsi istiqamәtindә dә fәaliyyәt gös -
tә rәcәk. KOB-ların hüquqlarının pozulması hallarının
ara dan qaldırılması vә qarşıya çıxan mәsәlәlәr dövlәt-
sa hibkar әmәkdaşlıq platformasında öz hәllini tapa caq -
dır. “KOB Dostları” sahibkarlarla sıx әlaqәlәr qurucaq
vә onların inkişaf ehtiyaclarını sorğular vasitәsilә öy rә -
nә cәk. Bu, hәmin tәlәblәrә operativ reaksiyanı tәmin et -
mә yә imkan verәcәkdir.

“KOB Dostu”na müraci"tl"r "sas"n hansı
sah"l"rl" bağlıdır? 

- Fәaliyyәtә başlamalarından qısa müddәt ötsә dә,
artıq “KOB Dostu”na Masallı, Xaçmaz, Siyәzәn vә әt -
raf rayonlarda fәaliyyәt göstәrәn sahibkarlar vә öz biz -
ne sini qurmaq istәyәn şәxslәr tәrәfindәn bir sıra mü ra ci -
әt vә tәkliflәr daxil olub. Bu müraciәtlәtlәr әsasәn biz -
ne sin qurulmasına vә inkişafına dәstәk göstәrilmәsi ilә
bağ lıdır. “KOB Dostu”na edilmiş bütün müraciәtlәr
Agent lik  tәrәfindәn araşdırılıb. Bu layihәlәrin bir qis -
mi nin hәyata keçirilmәsi üçün potensial sahibkarlara la -
zı mi mәslәhәt xidmәti göstәrilib. Bir sıra layihәlәrin
real laşdırılması üçün isә sahibkarlara müvafiq dәstәk
gös tәrilәcәkdir. Fürsәtdәn istifadә edәrәk, sahibkarları
vә öz biznesini qurmaq istәyәn şәxslәri “KOB Dostları”
ilә daha sıx әmәkdaşlığa dәvәt edirәm. 

Agentlikd" v" “KOB Dostu” m"rk"zl"rind"
könüllül"r d" f"aliyy"t göst"rir. Onların işi
bar"d" m"lumat verm"yinizi xahiş edirik. 

- Bildiyiniz kimi, könüllülük fәaliyyәti gәnclәrin iş gü -
zar inkişafında, onların dünyagörüşünün geniş lәn di ril -
mәsindә, bilik vә bacarıqlarının artırılmasında, mәş ğul -
luğadәk olan proseslәrdә mühüm rol oynayır. Agent likdә
“KOB Könüllülәri” Proqramı hәyata keçirilir vә
könüllülәrin tәcrübә toplaması, könüllülük fәaliyyәtinin tәş -
kili vә tәşviqi, gәnc mütәxәssislәrin vә tәlәbәlәrin sa hib -

karlığa könüllü olaraq cәlb edilmәsi, elәcә dә ali tәh sil
müәssisәlәri, qeyri-hökumәt tәşkilatları vә biznes mü -
әssisәlәri ilә әmәkdaşlıq bu proqramın әsas isti qa mәtlәridir.  

Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, o cüm lә -
dәn “KOB Dostu” üçün vәtәndaş mәmnunluğu çox
önәm lidir. Vәtәndaş mәmnunluğunun tәmin edilmәsi,
elәcә dә könüllülüyün tәşviqi üçün Agentlikdә vә artıq
üç rayonda fәaliyyәt göstәrәn “KOB Dostu”nda könüllü
gәnc  lәr fәaliyyәt göstәrir. Onların әsas vәzifәsi Agent -
liyә vә “KOB Dostu”na müraciәt edәn vәtәndaşlara vә
sahib karlara operativ vә nәzakәtli xidmәt göstәrmәk,
müra ciәtçilәrә kömәk etmәkdir. Bu zaman gәnclәr hәm
dә bilik vә bacarıqlarını artırır, tәcrübә toplayırlar.
“KOB Dostu” mәrkәzlәrindә fәaliyyәt göstәrәn könül -
lü lәrin әsasәn müvafiq rayonlardan olan gәnclәrdәn se -
çil mәsinә üstünlük verilir ki, bu gәlәcәkdә onların hә -
min rayonlarda mәşğulluğunun tәmin edilmәsindә
әhәmiyyәtli rol oynayır. 

Bu yaxınlarda Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı
Agent liyi yanında Kiçik vә Orta Biznesin Könüllü Şu -
ra sı da yaradılıb, Şuranın ilk iclası keçirilib vә 5 dekabr
Bey nәlxalq Könüllülәr Günü münasibәtilә “KOB kö -
nül lülәri” ilә görüş tәşkil olunub. Agentliyin Könüllü
Şurasını formalaşdıran ilk qrup Azәrbaycan Dövlәt İq -
tisad, Bakı Mühәndislik universitetlәrinin, Azәrbaycan
Dövlәt Pedaqoji Kollecinin tәlәbә vә magistrlarından
ibarәtdir.

Gәlәcәkdә biznes sahәsindә geniş tәcrübәsi olan iş
adamlarının, kiçik vә orta sahibkarlıq üzrә mәlumatlı
şәxslәrin “KOB könüllüsü” kimi cәlb edilmәsi, onların
tәcrübәsindәn KOB-un inkişafı istiqamәtindә istifadә
olunması da nәzәrdә tutulur. 

B"s, “KOB evl"ri”nin yaradılması il" bağlı işl"r
nec" gedir? İlk “KOB evi” n" zaman açılacaq? 

- Agentlik tәrәfindәn Bakı şәhәrindә ilk “Kiçik vә
Or ta Biznes Evi”nin yaradılması ilә bağlı işlәr davam
edir. Bakı şәhәrindәn sonra, ölkәnin digәr iri şәhәr vә ra -
yonlarında da “KOB evlәri” yaradılacaqdır. “KOB ev lә -
ri”ndә bir mәkan prinsipi әsasında dövlәt tәş ki lat la rı nın
“G2B” xidmәtlәri vә “B2B” xidmәtlәri operativ şә kil dә
tәmin edilәcәk, sahibkarlar bu evlәrdә çoxsaylı dәs tәk
tәdbirlәri ilә әhatә olunacaqdır. Ümumilikdә, 30-dan çox
qurumun 100-dәn artıq xidmәtinin “KOB ev lәri”
vasitәsilә göstәrilmәsi nәzәrdә tutulur. İnanırıq ki, “KOB
evlәri” ölkәmizin yeni innovativ brendi ola caq dır. 

Eyni zamanda elektron formada vahid platforma
üzәrindәn xidmәtlәrin göstәrilmәsini tәmin edәcәk “e-
KOB evi” portalının yaradılması ilә bağlı işlәr dә
davam etdirilir. 

“Bakutel-2018” XXIV Az"rbaycan Beyn"lxalq
Telekommunikasiya, İnnovasiya v" Yüks"k
Texnologiyalar S"rgisind" Agentliyin
“Sahibkarlara D"st"k Sistemi” nümayiş
olunub. Bu bar"d" oxucularımıza bir q"d"r
"traflı m"lumat verm"yinizi xahiş edirik. 

- Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 4-7 de -
kabr tarixlәrindә keçirilәn "Bakutel-2018" XXIV Azәr -
bay can Beynәlxalq Telekommunikasiya, İnnovasiya vә
Yüksәk Texnologiyalar Sәrgisindә öz stendi ilә iştirak
edib. Sәrgidә Agentlik tәrәfindәn kiçik vә orta sahib kar -
la rın hüquqlarının qorunması ilә bağlı müraciәtlәrә on -
line baxılması sistemi nümayiş olunub. Nәqliyyat, Ra bi -
tә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin dәstәyi ilә ya -
ra dılan “Sahibkarlara Dәstәk Sistemi” sahibkarların hü -
quq ları ilә bağlı müraciәtlәrә baxılması vә onların ope -
ra tiv hәlli ilә üçün online platformadır. Mәqsәd sa hib -
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kar ların hüquqlarının müdafiәsinin mükәmmәl me xa -
nizm lәrinin tәtbiqindә sәmәrәliliyin yüksәldilmәsi vә
çe vikliyin artırılmasından ibarәtdir. Portal sahibkarların
hü quqlarına, onların qorunması sahәsindә yaradılmış
me xanizmlәrә dair sahibkarların mәlumatlandırılması
vә hüquqlarının pozulması hallarına qarşı dövlәt qu rum -
ları ilә birgә әmәkdaşlıq şәraitindә operativ reaksiyanın
tә min edilmәsi missiyasını hәyata keçirәcәk. Portalda
öl kәmizdә sahibkarların hüquqlarının müdafiәsi sa hә -
sin dә yaradılmış mükәmmәl mexanizmlәrә dair mә lu -
mat lar әks etdirilib vә portal sahibkarların mәlumatlılıq
sә viyyәsinin yüksәldilmәsinә xidmәt edәcәk. Sa hib kar -
la rın portala girişi elektron imza vasitәsilә hәyata ke çi ri -
lә cәk. Portal müvafiq dövlәt informasiya sistemlәrinә
inteqrasiya edilib ki, bu da sahibkarı sistemә avtomatik
tanıdacaq. Sahibkarlar portala daxil olaraq müraciәtini
qısa zaman әrzindә formalaşdırıb göndәrdikdәn sonra
müraciәt portalın sistemi vasitәsilә Agentliyә yö nәl di lә -
cәk. Müraciәtin araşdırılması mәqsәdilә aidiyyәti dövlәt
qu rumuna müraciәt ünvanlanacaq vә bu dövlәt qurumu
öz interfeysindәn müvafiq müraciәt haqqında mәlumat
ala caq, onu araşdırıb nәticәsi barәdә Agentliyi mә lu mat -
lan dıracaq. Sahibkar öz interfeysindә bütün bu prosesi
sta tuslara uyğun izlәmә imkanına malik olacaq. Mü ra ci -
әt lәrә onların xarakterindәn asılı olaraq çevik reaksiyanın
tәmin edilmәsi mәqsәdilә portalda üçtәrәfli görüşlәrin
(sahibkar, müraciәt edilәn qurum vә agentlik) tәyin
edilmәsi funksiyası da mövcuddur. Portalın sahibkara
verdiyi üstünlüklәr fiziki iştirak olmadan online rejimdә
müraciәt imkanını yaratması, müraciәtә baxılmasının
sahibkar tәrәfindәn hәr addım üzrә izlәnә bilmәsi, vaxt
itkisinin aradan qaldırması, müraciәtlәrә baxılmasında
şәf faflığın tәmin edilmәsidir. Agentlik isә portal va si tә -
si lә bütövlükdә müraciәtlәrә baxılması sistemini mo ni -
to rinq edә bilәcәk. Bütövlükdә portalın fәaliyyәti sa hib -
ka rın qarşılaşdıqları problemlәrin operativ hәllinә is ti -
qa mәtlәnib ki, bu da onlara daha çox biznesin inkişafı
mә sәlәlәrinә fokuslanmasına şәrait yaradacaq.

Agentlik kiçik v" orta biznesin inkişafı isti qa -
m" tind" aidiyy"ti qurumlar v" ictimai t"ş ki lat -
lar la sıx "m"kdaşlıq edir, görüşl"r keçirir, s" -
n"d l"r imzalayır.... 

Doğru qeyd etdiniz. Agentlik sahibkarların hüquq vә
qanuni mәnafelәrinin müdafiәsi, dövlәt-özәl sektor
әmәk  daşlığı üzrә beynәlxalq tәcrübәnin öyrәnilmәsi,
kiçik vә orta biznesin ixrac potensialının artırılması,
gәnc lәr arasında sahibkarlığın inkişafı vә tәşviqi mәq sә -
di lә Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi, Döv -
lәt Gömrük Komitәsi, Qida Tәhlükәsizliyi Agentliyi, Ru -

siyanın Azәrbaycanlı Gәnclәr Birliyi vә digәr qu rum lar la
әmәkdaşlığa dair anlaşma memorandumları im za la yıb.

Bakıda keçirilmiş “Qara Dәniz regionunda kiçik vә orta
sahibkarlığın inkişafı”na dair beynәlxalq Biznes Fo rum
çәrçivәsindә dә Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agent liyi
vә Sahibkarlar (İşәgötürәnlәr) Tәşkilatları Mil li Kon fe de ra -
si yası arasında әmәkdaşlıq haqqında An laşma Me mo ran du -
mu imzalanıb. Bu sәnәdә әsasәn, KOBİA vә Konfederasiya
dövlәt orqanları ilә özәl sek tor arasında praktiki әlaqәlәrin
genişlәndirilmәsi, bu isti qamәtdә birgә proqramların tәşkili,
gәnclәr arasında sa hibkarlıq ideyalarının formalaşdırılması,
innovativ tәşәb büslәrin reallaşdırılması, kiçik vә orta biznes
sub yekt lәrinin maariflәndirilmәsi, müxtәlif biznes sa hә lә -
rin dә sahibkarların potensial inkişaf meyllәrinin araş dı rıl -
ması, sahibkarların inkişafı üçün araşdırma, statistika vә
tәhlillәrin aparılması kimi istiqamәtlәrdә әmәkdaşlıq
edәcәklәr.  

Digәr dövlәt qurumları, ictimai tәşkilatlar, tәhsil mü -
 әssisәlәri ilә dә KOBİA arasında әmәkdaşlığa dair gö -
rüşlәrin keçirilmәsi, әmәkdaşlıq haqqında sәnәdlәrin im -
zalanması, birgә tәdbirlәrin tәşkili nәzәrdә tutulur. 

Kiçik v" orta biznes" d"st"k v" xidm"t gös t" r" -
c"k bir qurumun r"hb"ri kimi Az"rbaycanda
KOB-un potensialını nec" qiym"tl"ndirirsiniz? 

- Mәlumat üçün qeyd edim ki, inkişaf etmiş öl kә lәr -
dә kiçik vә orta sahibkarlığın ÜDM-dә payı 50%, mәş -
ğul luqda isә 60%-dәn çoxdur vә bu ölkәlәrdә kiçik vә
orta sahibkarlığın inkişafı hesabına әhәmiyyәtli iqtisadi
ar tıma nail olunur. Avropa İttifaqına daxil olan ölkәlәrdә
mü әssisәlәrin 99%-ni kiçik vә orta müәssisәlәr tәşkil
edir. İnkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә ortahәcmli mü әs si -
sә lәr mәşğulluğun әsas tәminatçısıdır. 

Azәrbaycanda da ÜDM-dә vә mәşğulluqda KOB-
un payı dәfәlәrlә artırıla bilәr. Bu potensial böyük vә
çoxşaxәlidir, onun reallaşdırılması üzrә strateji yanaşma
“Azәrbaycan Respublikasında kiçik vә orta sahibkarlıq
sәviyyәsindә istehlak mallarının istehsalına dair Strateji
Yol Xәritәsi”ndә müәyyәn edilib. Bu strategiyaya uy -
ğun olaraq, KOB sahәsindә prioritetlәrin hәyata ke çi ril -
mә si nәticәsindә 2020-ci ilәdәk olan müddәtdә kiçik vә
orta sahibkarlığın ÜDM-dә payının 15%-ә, mәş ğul luq -
da 20%-ә, ölkәnin qeyri-neft ixracında isә 10%-ә çat dı -
rıl ması nәzәrdә tutulur. 2025-ci ilәdәk olan uzun müd -
dәt li baxışda isә kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәrinin
rәqabәt qabiliyyәtinin daha da artırılması, gündәlik
istehlak malları ilә tәminatın әsasәn KOB subyektlәri
va sitәsilә hәyata keçirilmәsi, KOB-un payının ÜDM-dә
35%-ә, mәşğulluqda 40%-ә, qeyri-neft ixracında isә
25%-ә çatdırılması nәzәrdә tutulur.

Bakýda keçirilmiþ “Qara Däniz
re gi on un da kiçik vä orta
sahibkarlýðýn inkiþafý”na dair
bey näl  xalq Biznes Forum
çärçiväsindä dä Kiçik vä Or ta
Biz nesin Ýnkiþafý Agentliyi vä
Azärbaycan Sa hib karlar (Ýþä -
götüränlär) Täþkilatlarý Milli
Kon fe de ra si yasý ara sýn da ämäk-
daþlýq haqqýnda Anlaþma Me -
mo ran dumu im zalanýb.
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“AzerGold” Qapalı Sähmdar
Cämiyyätinin İdarä He yätinin sädri
Zakir İbrahimov

Azärbaycanýn dað-mädän
sänayesinin inkiþafýnda

"AzerGold" QSC-nin rolu
Hörm"tli Zakir mü"llim, 2015-ci ilin 11 fev ra -
lın da Az"rbaycan Respublikası Prezidentinin
S"r"n ca mı il" “AzerGold” Qapalı S"hmdar
C"miyy"tinin ya ra dılması Az"rbaycan dağ-
m"d"n s"nayesi üçün yeni perspektivl"r
yaratdı. “AzerGold” Qapalı S"hmdar
C"miyy"tinin yaranması hansı z"rur"td"n
ir"li g"ldi?

Ulu Öndәr tәrәfindәn tәmәli qoyulduğu vә Cәnab
Prezidentin uğurla hәyata keçirdiyi neft strategiyası
öl kәmizin bütün dünyada nüfuzunu yüksәltmәklә ya -
na şı, iqtisadi qüdrәtini dә artırdı. Ölkәmizin maliyyә
im kanları, ictimai-siyasi sabitlik bütün sahәlәrin, o
cüm lәdәn qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün münbit
şә rait yaratdı. Ötәn dekadanın ortalarında, 2005-2006-
cı illәrdә bәzi xarici mütәxәssislәr Azәrbaycanın “Hol -
land sindromu” ilә üzlәşәcәyini proq noz laş dı rırdı.
Azәr  baycan Respublikası Prezidentinin hәyata keçir -
di yi uğurlu iqtisadi islahatlar, o cümlәdәn tapşırıqları
әsa  sında qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamәtindә
gö rülәn işlәr bu proqnozların әsassız olduğunu nü ma -
yiş etdirdi. Dövlәt Statistika Komitәsinin mәlumatına
әsa sәn 2017-ci ildә ölkәnin Ümumi Daxili Mәhsulu

70 135,1 milyon manata çatmışdır ki, bunun da 62,8
fa izi iqtisadiyyatın qeyri-neft sahәlәrindә, 37,2 faizi
isә neft-qaz sektorunda istehsal edilmişdir. Belәliklә,
2017-ci ilin yekunlarına әsasәn Azәrbaycanın qeyri-
neft sektorunun ÜDM-i tәxminәn Gürcüstan vә Er mә -
nis tanın cәmi ÜDM-nә barәbәr olmuşdur. Xüsusilә
se vin dirici bir haldır ki, qeyri-neft sektorunda sabit ar -
tım ilbәil davam edir. Bu artım, mövcud sektorların
geniş lәnmәsi, hәm dә yeni yaranan iqtisadi fәaliyyәt
sa hә lәri hesabına tәmin edilir. Belәliklә, Cәnab Pre zi -
dentin Sәrәncamı ilә “AzerGold” QSC-nin ya ra dıl ma -
sı kütlәvi informasiya vasitәlәrinin dәyәrlәndirdiyi
kimi dağ-mәdәn sәnayesi üçün yeni perspektivlәr ya -
rat maqla yanaşı, hәm dә qeyri-neft sektorunun in ki şa -
fı na güclü tәkan verdi. 2017-ci ilin yekunlarına әsasәn
“Azer Gold” QSC-nin qeyri-neft sektorunun sәnaye
mәh sullarının ixracında lider mövqelәrә yüksәlmәsi
bu fikri bir daha tәsdiq edir.        

Bildiyimiz q"d"r “AzerGold” QSC Az"r bay can
istehsalı olan qızıldan v" gümüşd"n sikk" v"
kül ç" l"rin hazırlanması layih"sin" başlayıb.
Hal-hazırda bu istiqam"td" hansı işl"r görü-
lür?

“AzerGold” Qapalý Sähmdar Cämiyyätinin Ýdarä He yätinin sädri
Zakir Ýbrahimov “Biznes Häyatý” jur nalýna qeyri-neft sektorunun

inkiþafý, aparýlan ge olo ji axtarýþ iþläri, kadr hazýrlýðý haqqýnda geniþ
mü sa hibä verib. Müsahibäni diqqätinizä çatdýrýrýq.
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Qeyd etdiyiniz kimi, “AzerGold” QSC ölkәnin qı -
 zıl hasilatçısı kimi yerli vә beynәlxalq bazarlarda ta  nı tı -
mı, “Made in Azerbaijan” brendinin tәşviqi, yer li sa -
hib karlıq subyektlәrinә dәstәyin tәmin edilmәsi vә da -
xi li bazarın inkişaf etdirilmәsi mәqsәdi ilә qızıl kül çә,
hәm çinin qızıl vә gümüşdәn sikkәlәrin is teh sa lı la yi hә -
sinә start verib. Müxtәlif çәkilәrdә vә “Hey dәr Әliyev
Mәrkәzi”, “Qobustan” vә Qarabağ xal ça sı  nın naxışı
olan “Çәlәbi” kimi müxtәlif di zay n larda is tehsalına
baş ladığımız qızıl vә gümüş sikkәlәr da xi li bazarın in -
ki şafı ilә yanaşı, milli incәsәnәt, tarix vә mәdәniyyәtin
yaşadılmasına öz әhәmiyyәtli töhfәsini verәcәk.  

Ölk"mizin qızıl ehtiyatları "sas"n hansı ra -
yon lar da yerl"şir? Hazırda hansı rayonlarda
geoloji ax ta rış işl"ri aparılır?

Nәcib metal yataqları әsasәn ölkәnin şimalında,
şi mal-qәrbindә vә Naxçıvan Muxtar Respublikası
әra zisindә cәmlәşib. Bu yataqların istismara cәlb
edil mәsi mәqsәdi ilә geniş kәşfiyyat-tәdqiqat işlәri
hә yata keçirilir.  

Qızıla perspektivli Göygöl rayonu әrazisindә yer   -
lәşәn Tülallar sahәsindә Ekologiya vә Tәbii Sәr vәt lәr
Nazirliyi ilә birgә buruq-qazma işlәrinin baş lan  ması
üçün müqavilә imzalanıb vә artıq bu ruq -qaz ma iş lә -
ri nә başlanılıb. 

Çovdar yatağının uzaq cinahları olan Narçala-Ağ -
yo xuş әrazisindә geofiziki tәdqiqatlar aparılır. Göy-göl
ra yo nu nun Kәpәz sa hә sindә yerüstü geofiziki tәdqi -
qat lar növbәti ildә icra edilәcәk. Ge o fi ziki işlәrdә әn
müasir texnoloji ava dan lıqlar istifadә edi lir vә alınmış
nәticәlәr xüsusi proq ram tәminatlı al qoritmlәrin
tәdbiqi ilә tәdqiq edilir. 

Cәmiyyәtin geoloqları tәrәfindәn Çovdar yata ğı -
nın şimal-şәrq cinahında yeni aşkarlanmış Ağyoxuş
qızıl-gümüş perspektivli sahәsindәn alın mış müsbәt
nә ticәlәr әsasında iyun ayından eti ba rәn yox la ma -
qiymәtlәndirmә xarakterli buruq-qazma iş lәrinә start
verilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası әrazisindә yer lә -
şәn Ortakәnd-Xanağa perspektivli mis-qızıl filizi sa -
hә sindә iyul ayından etibarәn intensiv buruq-qazma
iş lәrinә başlanmışdır.

Bu il Çovdar yatağının sulfid filizlәrinin eh ti yat la -
 rını artırmaq mәqsәdi ilә ümumi dәrinliyi 6 min metr
tәşkil edәn 32 quyunun qazılması tamamlanıb, gö -
 türülmüş sınaqlar beynәlxalq sertifikata malik la bo ra -
toriyada analizdәn keçirilmiş, alın mış müsbәt nә ti -
cәlәr sulfid filizlәrinin eh ti yat larını nәzәrә çarpan dә -
rә cәdә artıraraq yatağın istis ma rının iqtisadi sә mә rә li -
liyini yüksәldәcәkdir. Kәş fiy yat işlәri nәticәsindә alı -
nan geoloji vә geofiziki mә lumatlar beynәlxalq nüfu-
zlu “Micon In ter na ti on al” mәslәhәtçi şirkәti tәrә fin -
dәn layihәnin texniki-iqtisadi әsaslandırmasının ha zır -
lan masında istifadә olunacaq.

Balakәn rayonu әrazisindә yerlәşәn vә mis, sink,
gü müş, qızıl, qurğuşun ehtiyatlarına görә nәinki Azәr -
baycan, hәtta Avropa üçün strateji әhәmiyyәtә malik
Fi lizçay polimetal yatağı üzrә ilkin iqtisadi qiy mәt lәn -
dir mә sәnәdi nüfuzlu beynәlxalq mәs lә hәt çi şirkәt ol -
an "SRK Consulting" tәrәfindәn hazırlanması artıq
yekunlaşmaq üzrәdir. Balakәn rayonu әrazisindә yer -
lә şәn satelit Mazımçay, Katsdağ vә digәr yataqların
Fi lizçay layihәsi çәrçivәsindә birgә işlәnmәsi pers -
pek tivlәri nәzәrdәn keçirilir.  

“AzerGold” QSC qeyri-neft 
sek torunun inkiþafýna verdiyi 
töhfä vä ölkäyä valyuta axý nýnýn 
artýmýný tämin etmäklä yanaþý, 
häm dä hä dä fi daxili bazarýn inkiþaf 
etdirilmäsi olan qızıl vä gümüþ
sikkä vä  kül çä lärin hazýrlanmasý
layihäsini häyata keçirir.



17

MÜSAHİBé BİZNES HéYATI

NOYABR 2018

Az"rbaycan qızılının "sas alıcıları hansı öl k" -
l"r dir? İstehsal etdiyiniz qızıl hansı birjalarda
ticar"t olu nur?

Qızıl satışının öz spesifikası var. Әvvәlcә Azәr -
bay can qızılı hasil olunaraq saflaşdırılma üçün İs -
veç rә yә göndәrilir. Qeyd edim ki, qızılın saf laş dırıl -
ma sı nı tәmin etmәk üçün kifayәt qәdәr mürәkkәb
pro se dur lardan keçmәk lazımdır. 2017-ci ildә
“AzerGold” QSC çoxsaylı audit vә yoxlama
prosedurlarını uğurla ke çәrәk bir sıra beynәlxalq
saflaşdırma şirkәtlәri tәrә findәn müsbәt rәy almış,
daha әlverişli kom me r si ya şәrtlәri tәklif edәn
İsveçrәnin dünyaca mәşhur “Argor-Heraeus” şirkәti
ilә 2017-ci ilin aprel ayında mü qavilә imzalanmışdır.
Saflaşdırmadan sonra, Azәr baycan qızılı beynәlxalq
birjalarda açıq satışa çı xa rılır vә mövcud qiymәtlәrlә
müxtәlif alıcılara sa tı lır. Xüsusilә sevindirici bir
haldır ki, artıq "AzerGold" QSC-nin hasil etdiyi qızıl
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu
tәrәfindәn alınır vә qızıl ehti yatlarımız Azәrbaycan
qızılı he sa bına da formalaşır.    

Ölk"mizd" hansı keyfiyy"tli qızıl çıxarılır?

Qızıl kimyәvi element olaraq bütün dünyada eyni
tәr kibә malikdir. Amma yataqdan asılı olaraq hasil
olu nan zaman digәr minerallarla qarışığına görә
fәrq lә nir. Çovdar filiz emalı sahәsindә filizlәrin
mad di tәr kibini әsas götürsәk qızıl oksid filizlәrindә
sәr bәst hal dadır, yәni digәr minerallarla qarışığı mi -
ni mum sә viy yәdәdir. “AzerGold” QSC tәrәfindәn
Çov dar fi liz emalı sahәsindә hasil edilәn mәh sul lar -
da qızılla gü müşün payı müvafiq olaraq tәxminәn
60% vә 40% tәş kil edir. İsveçrәyә ixrac olunandan
vә affinajdan son ra 999.9 әyarlı qızıl vә gümüş mәh -
sul lar әldә edi lir. 

Az"rbaycanda qızılın emalı üçün müasir
stan dart lara cavab ver"n mü"ssis" varmı?

Hәr bir yataq unikal olduğuna görә bu, fәrdi
yanaşma tә lәb edir. Yataqda aparılan kәşfiyyat, o
cümlәdәn ge ofi ziki vә buruq-qazma işlәri nәticәsindә
müәyyәn olunur ki, konkret mәdәndә hasilat işlәri
hansı tex no lo giya vasitәsi ilә aparılacaq. Çovdar filiz
emalı sa hә sin dә aparılan müvafiq tәdqiqatlar nә ti cә -
sin dә qızılın emalı prosesinin topa qәlә vi lәş dirmә
me todu ilә apa rıl masının daha mәqsәdәuyğun olduğu
mü әyyәn edi lib. Hazırda aparılan tәdqiqat işlәrinin
nә ticәsindә, di gәr yataqlarda da filizlәrin hansı üsulla
emal edi lә cә yi müәyyәn olunacaq. 

Yerli bazarda m"hsul çeşidinin artırılması
üçün han sı işl"rin görülm"sin" ehtiyac var?

Qeyd edildiyi kimi, “AzerGold” QSC qeyri-neft
sek torunun inkişafına verdiyi töhfә vә ölkәyә valyuta
axı nının artımını tәmin etmәklә yanaşı, hәm dә hә dә -
fi daxili bazarın inkişaf etdirilmәsi olan qızıl vә
gümüşdәn sikkә vә kül çә lәrin hazırlanması layihәsini
hәyata keçirir. Biz әmi  nik ki, bu layihә yerli bazarda
mәhsul çeşidinin ar  tırılması vә әlverişli iqtisadi
münasibәtlәrin in ki şa fı na tәkan verәcәkdir.  

Danılmaz faktdır ki, Az"rbaycanın çox
z"ngin fay dalı qazıntı yataqlarının bir qismi
işğal altındadır. Hal-hazırda, bu yataqlardan
işğalçı erm"nil"r s"rb"st ş"kil d" m"nf""t
m"nb"yi kimi istifad" edirl"r. İşğal al tındakı
torpaqlarımızın bütün növd"n olan t"bii s"r -
v"t l"ri erm"nil"rin himay" etdiyi xarici
şirk"tl"r t" r" fin d"n talan olunaraq, "razid"n
daşınır. Buna mü na si b" tinizi bilm"k ist"rdik. 

Dünya ictimaiyyәti vә nüfuzlu beynәlxalq qu rum -
lar Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü tanıyır vә dәs tәk -
lә yir. Belәliklә, işğal altında olan әrazilәrdә mövcud
tәbii sәrvәtlәrin sahibi Azәrbaycan dövlәti vә Azәr -
bay can xalqıdır. İşğal altında olan torpaqlarda tәbii
sәr vәtlәrimizin talanması cinayәt olmaqla yanaşı,
hәm dә regionun ekoloji durumu üçün ciddi tәh lü kә -
dir. İşğalçı dövlәtin qanunsuz olaraq istismar etdiyi
Kәl bәcәr rayonu әrazisindә yerlәşәn dağ mәdәnindә
bir neçә ay bundan әvvәl baş verәn partlayış vә yan -
ğın bunu bir daha tәsdiq edir. Cәnab Prezidentin tap -
şı rığı ilә tәbii sәr vәt lә ri mi zin qanunsuz istismarı ilә
bağ lı topladığımız ma te ri al lar Azәrbaycan Res pub li -
ka sı Baş Prokurorluğunda araş dırılmış, işğal altında
olan әrazilәrdә, filiz ya taq la rında qanunsuz hasilat iş -
lә rinin aparılması mü әy yәn edilmişdir. Hazırda bu is -
ti qa mәtdә müvafiq hü qu qi prosedurlar hәyata ke çi ri -
lir. Bir Azәrbaycan vә tәn daşı olaraq mәn әminәm ki,
döv lәt başçısının apar dığı uğurlu xarici siyasәt sa yә -
sindә Azәrbaycan tor paqları işğaldan azad edilәcәk,
iş ğal altında olan әra zilәrdә yerlәşәn tәbii sәr vәt lә ri -
miz dә ölkәmizin iq tisadi tәrәqqisinә xidmәt edәcәk. 

Dağ-m"d"n s"nayesinin daha da arzuolunan
s"viyy"y" çatdırılması üçün bu sahad" yerli
kadrlar ehtiyacı qarşılayırmı?

Azәrbaycanın bütün istiqamәtlәrdә, o cümlәdәn
dağ-mә dәn sahәsindә güclü mütәxәssislәri var. Әk -
sә riy yә ti yerli mütәxәssislәrdәn ibarәt “AzerGold”
QSC-nin qısa müddәt әrzindә keçdiyi böyük inkişaf
yolu bu sözlәri bir daha tәsdiq edir, amma buna
rәğmәn, biz mütәxәssislәrimizin peşәkar inkişafına
vә tәlә bә lә rin tәcrübә toplamasına böyük diqqәt
ayırırıq. Bu il “AzerGold” QSC tәrәfindәn tәşkil
olunan 60-a yaxın yerli vә beynәlxalq tәlimlәrdә
Cәmiy yә tin vә subpodratçı şirkәtlәrin әmәkdaşlarını,
hәm çi nin tәlәbәlәri әhatә edәn 600-dәn çox iştirakçı
pe şә biliklәrini artırıb. Azәr baycanın ali tәhsil ocaq -
ları ilә möv cud әmәk  daş lıq şәbәkimiz dә dağ-mә dәn
sahәsindә güc  lü mü tә xә ssislәrin for ma laş ma sı na
әhәmiyyәtli töh  fә sini ve rir. Bu günәdәk Azәr  bay  can
Dövlәt Neft vә Sәnaye Uni ver si te tini, Azәr  bay can
Me marlıq vә İn şaat Uni ver si te ti ni, “ADA” Uni ver si -
te tini vә Azәr   bay can Texniki Universitetini tәmsil
edәn 60-dan çox tә lә bә Çovdar filiz emalı sa hә sindә
vә “Azer Gold” QSC-nin baş ofisindә  tәc rü bә keçib.
Mәn әmi nәm ki, әmәk daşlarımızın peşә bi lik lәrinin
ar tı rıl ma sı vә tәh sil ocaqları ilә әmәk daş lı ğımızı
genişlәndirmәklә Azәr  baycan dağ-mә dәn sәnayesini
gәlәcәkdә dә in ki  şaf etdirә bilәcәk, güc lü peşәkarlar
for ma laş dı ra ca ğıq. 



18

BİZNES HéYATI Müsahib"

NOYABR 2018

BİZNES
HéYATI

Müsahib"

Azärbaycan Dövlät Reklam
Agentliyinin direktoru 

Aydýn Ýbadov

Dövl"t Reklam Agentliyinin yaradılmasında
m"qs"d n"dir? 

- Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Reklam Agent -
li yi Prezident İlham Әliyevin 2017-ci il 20 iyun ta rix -
li Fәrmanı ilә yaradılıb. Agentliyin yaradılmasında
әsas mәqsәd açıq mәkanda reklam daşıyıcılarının
yer lәşdirilmәsi, reklamların hazırlanması vә ya yım -
lan ması sahәsindә vahid tәnzimlәmәni vә nәzarәti
hәyata keçirmәkdir. Bu isә öz növbәsindә açıq mә -
kan da reklam yerlәşdirmәk istәyәn sahibkarların işi -
nin asanlaşması demәkdir. Fәaliyyәtimizi Azәr bay -
can Respublikasının Prezidenti İlham Әliyevin sahib -
kar lığa dәstәk siyasәtinә vә verdiyi tapşırıqlara uy -
ğun olaraq, onların inzibati yükünü, xәrclәrini azalt -
maq, şәffaf tәnzimlәmәni hәyata keçirmәk, bir sözlә,
vәtәn daş mәmnunluğunu tәmin etmәk istiqamәtindә
qur muşuq.

- T"nziml"m" v" n"zar"t dedikd" n" n"z"rd"
tutulur, bu proses nec" h"yata keçirilir,
sahibkarlar n" etm"lidirl"r?

- Agentlik әsasәn açıq mәkanda reklam qur ğu la -
rı nın tikintisinә, quraşdırılmasına, onlara kons truk -
tiv dә yi şikliklәrin edilmәsinә vә reklam yer lәş di ril -
mә  si nә icazә verir, o cümlәdәn reklam qurğularının
vә ya yım lanan reklamın qanunvericiliyin tә lәb lә ri -
nә uy ğun luğunu yoxlayır. Bunlar hamısı qa nun ve ri -
ciliklә tәnzimlәnir. Biz mütәmadi monitorinqlәr
keçirәrәk, daha effektiv reklam yayımın әldә etmәk
üçün reklam yayıcısı olan sahibkarları qa nun ve ri ci -
li  yin tәlәblәri barәdә maariflәndirir, onlara me to di -
ki töv siyәlәr veririk. Bununla yanaşı, texniki tәh lü -
kә  siz lik tәlәblәrinә cavab vermәyәn reklam da şı yı -
cı larının vә qanunvericiliyә uyğun olmayan rek -
lam ların ya yı mının aradan qaldırılması isti qa mә tin -
dә tәdbirlәr gö rü rük. Bu isә o demәkdir ki, açıq
mә kandakı rek lam lar da Azәrbaycanın dövlәt dili vә
döv lәt rәmzlәri ilә bağ lı sәhvlәrә yol verilmәyәcәk,
möv cud texniki tә lәb lәrә әmәl olunacaq. Belә hal -
lar la qarşılaşmamaq üçün sahibkarlar Azәrbaycan
Res publikası Pre zi den ti nin 2017-ci il 19 dekabr
tarixli 1743 nömrәli Fәr ma nı ilә tәsdiq edilmiş

Aydın İbadov: Açýq mäkandaký
reklamlarda dövlät dili vä dövlät rämzläri

ilä baðlý sähvlärä yol verilmäyäcäk
Azärbaycan Respublikasý Prezidenti Ýlham Äliyevin
Färmaný ilä yaradýlmýþ Dövlät Reklam Agentliyinin
fäaliyyäti vä gäläcäk planlarý ilä baðlý qurumun
direktoru Aydýn Ýbadovun müsahibäsi
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“Açıq mәkanda reklam yer lәş dirilmәsinә icazә
verilmәsi vә bu sahәdә nәzarәtin hә yata keçirilmәsi
Qaydası”na uyğun olaraq Dövlәt Rek lam
Agentliyinә müraciәt edib reklam yer lәş di ril mә sinә
icazә almalıdırlar.

- Qeydiyyat prosesi nec" h"yata keçirilir?

- Proses çox sadәdir. Bir az әvvәl adını çәkdiyim
Qay danın 2-ci hissәsinә uyğun olaraq reklam yayıcısı
әri zә vә müvafiq sәnәdlәrlә Dövlәt Reklam Agent li -
yi nә müraciәt edir. Tәqdim edilәn sәnәdlәrin qanun -
ve riciliyә uyğunluğu yoxlanıldıqdan sonra açıq mә -
kan da reklam yerlәşdirilmәsinә icazәnin vә yer lәş di -
ri lәn reklama dair texniki şәrtlәr pasportunun ve ril -
mә si barәdә qәrar qәbul edilir vә reklam yer lәş di ril -
mә sinә dair icazә müqavilәsi bağlanılır. Sahibkar
döv lәt rüsumunu bank vasitәsilә ödәyir. Ödәniş olun -
ma sını tәsdiqlәyәn sәnәd agentliyә tәqdim edildikdәn
son ra 5 iş günündәn gec olmayaraq icazә, hәmçinin
tex niki şәrtlәr pasportu hazırlanaraq sahibkara verilir.
Bun dan sonra sahibkarla açıq mәkanda reklam yer -
lәş dirilmәsinә dair icazә müqavilәsi imzalanır. Qa -
nun vericiliyә görә, icazәnin müddәti bir ildәn artıq
ola bilmәz.

- B"s qeydiyyatsız reklamlara qarşı hansı
t"dbirl"r görülür? 

- Monitorinqlәr göstәrir ki, açıq mәkanda icazә
sә nәdlәri olmadan yayımlanan reklamlar bәzi hal lar -
da tәhlükәsiz istismar üçün yararlı olmur, yerlәşdiyi
әra zinin estetik görünüşünә xәlәl gәtirir, müşahidә
ka meraları üçün mәhdudiyyәtlәr, yol hәrәkәti işti rak -
çı ları üçün isә tәhlükә yaradır. Açıq mәkanda reklam
yer lәş dirilmәsinә icazә, yerlәşdirilәn reklama dair
tex niki şәrtlәr pasportu vә reklam yerlәşdirilmәsinә
da ir icazә müqavilәsi olmadan yayımlanan reklamlar
mü әyyәn edildikdә, әvvәlcә hәmin reklam yayıcıları
ma ariflәndirilir, sahibkarlara qanunvericiliyin tә lәb lә -
ri izah olunur, mövcud problemlәrin aradan qal dı rıl -
ma sı tövsiyә edilir. Buna әmәl edilmәdikdә, hәr bir
po zuntu ayrıca tәsvir olunmaqla müvafiq akt tәrtib
edi lir vә onların 5 gün әrzindә aradan qaldırılması
ba rәdә reklam yayıcısına icrası mәcburi olan yazılı
gös tәriş tәqdim olunur. Yazılı göstәrişdә müәyyәn
edil miş tәlәblәr vaxtında yerinә yetirilmәdikdә vә ya
rek lamın yayımı dәrhal dayandırılmadıqda, hәmçinin
rek lam yayıcısını müәyyәn etmәk mümkün ol ma dıq -
da, reklam yayımının dayandırılması üçün zәruri tәd -
bir lәr görülür. Bu zaman qanunvericiliyin tәlәblәrinә
әmәl etmәyәn sahibkar cәrimәlәnә bilәr. İnzibati Xә -
ta lar Mәcәllәsinә görә, fiziki şәxslәr üçün 300 ma nat -
dan 500 manatadәk, vәzifәli şәxslәr üçün 1500 ma -
nat dan 2500 manatadәk, hüquqi şәxslәr üçün isә
5000 manatdan 10000 manatadәk cәrimә nә zәrdә
tutulur.

- Dövl"t Reklam Agentliyinin reklam sa h" -
sin d" çalışanlara köm"yi n"d"n ibar"tdir?

- Agentlik açıq mәkanda reklam yayımı sahәsindә
va hid tәnzimlәmә vә nәzarәti hәyata keçirmәklә ya -

na şı, bazarın stimullaşdırılması vә azad rәqabәt mü -
hi tinin daha da inkişafı istiqamәtindә fәaliyyәt gös tә -
rir. Belә ki, agentliyin fәaliyyәti reklam yayımı vә is -
teh salı sahәsindә sahibkarlıq fәaliyyәtinә dәstәk gös -
tә rilmәsinә, mövcud problemlәrin aradan qal dı rıl ma -
sı na vә estetik baxımdan yararsız reklamların ya yı mı -
nın qarşısının alınmasına, vәtәndaş mәmnunluğunun
tә min olunmasına vә şәffaf tәnzimlәmә sisteminin
for malaşmasına xidmәt edir. Bununla yanaşı, yeni
tex nologiyaların tәtbiqi istiqamәtindә görülәn işlәr
rek lam sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn sahibkarlara kö -
mәk dir. Bir sözlә, agentlik açıq mәkanda reklam eko -
sis teminin inkişafını әsas hәdәflәrdәn biri kimi mü -
әy yәn edir. Bu da öz növbәsindә reklam sahәsinә in -
ves tisiya marağını artırır.

- Sonda sahibkarlara n" dem"k ist"rdiniz?

- Sahibkarlara açıq mәkanda reklam daşıyıcılarını
vә reklamları yerlәşdirәrkәn qanunlara әmәl et mә lә ri -
ni tövsiyә edirәm. Dövlәt Reklam Agentliyi, sә la hiy -
yәtlәri çәrçivәsindә hәr bir sahibkara dәstәk gös tәr -
mә yә hazırdır.
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F"xr"ddin mü"llim, neç" ildir sahibkarlıq
f"aliyy"ti il" m"şğulsunuz? "FéXRéDDİN – K"
MMC n" vaxt f"aliyy"t başlayıb?  Şirk"tin
"sas  f"aliyy"t istiqam"tl"ri n"l"rdir?

1983-1991-ci illәrdә Sәnaye Nazir li yi n in İxti -
sas laşdırılmış Qu raş dır ma Bu raxılış vә Sazlama
İdarәsindә (İQBS) işlәdiyim dövrdә Res pub li kada
dövlәt sifarişi ilә 14 kәrpic zavodu inşa etdirmişәm.

Yerli Sәnaye Nazirliyi lәğv edildikdәn sonra
“Fәx  rәd din – K” MMC- ni tәsis etmişәm. Hal-ha zır -
da da öl kә dә kәrpic zavodları qrupu kimi 500 növ -
dәn ar tıq kәrpic mәhsulları istehsalı, satışı vә yeni
müasir kәr pic zavodlarının tikintisini hәyata keçirәn
müәs si sә kimi fәaliyyәt göstәririk.  

Bildiyiniz kimi son ill"r ölk"mizd" tikinti
sektoru sür"tl" inkişaf edir. Bu sah"d"
görül"n işl"ri nec" qiym"tl"ndirirsiniz?

İlk öncә bildirmәk istәrdim ki, Ümummilli lider
Hey dәr Әliyevin respublikamıza rәhbәrlik etdiyi
dövr lәr Azәrbaycanın quruculuq salnamәsinin әn
zәn gin sәhifәlәrini tәşkil etmişdir. Heydәr Әliyevin
hakimiyyәtdә olduğu illәr ta ri ximizә siyasi, iqtisadi,
mәdәni vә mәnәvi yük sә liş dövrü kimi daxil
olmuşdur. Dövlәt hәyatının bü tün sahәlәrindә misli

görünmәmiş canlanma baş ver miş, qısa müddәt
әrzindә respublikamız әsrә bәrabәr in ki şaf yolu
keçmişdir. Bu mәnada azәrbaycançılığın әn parlaq
sәhifәlәri dә elә hәmin illәrdәn etibarәn ya zıl mağa
başlanmışdır. Bütövlükdә bu dövr Azәrbaycanda sü -
rәt li inkişaf vә tәrәqqi dövrü kimi tarixә düş müş dür.
Mәhz o 1969-1982-ci illәrdә Heydәr Әliyevin qә tiy -
yәti sayәsindә Azәrbaycan geridә qalmış aqrar res -
publikadan sürәtlә inkişaf  edәn aqrar-sәnaye res -
publikasına çevrilmişdir. 1996-cı ilin sonlarında ulu
ön dәrin rәhbәrliyi ilә Dünya bankının Fransanın pay -
taxtı Paris ofisindә tәşkil olunan görüşdә mәn dә iş ti -
rak etmişәm. Ölkәmizә xarici investorların in ves ti si -
ya qoyması barәdә tәşkil olunan tәdbirdә inves tor lar
bizә qәribә baxır vә fәrqli su allar ünvan la yır dı lar,
lakin indi ölkәmizin inkişaf mәr hә lәsi özünü elә doğ -
ruldub ki, bu gün xarici in ves torlar ölkәmizә in -
vestisiya yatırmaq üçün sanki rә qa bә tә girirlәr. Üm -
um  milli liderin siyasi kursunun da vam çısı Azәr bay -
can Respublikasının prezidenti cәnab İl ham Әli yevin
bu gün ölkәnin tikinti sektoruna gös tәr diyi diqqәt vә
qayğı  özünü Azәrbaycanın hәr ye rin dә göstәrir.
Artıq bildiymiz kimi Bakı şәhәrindә ya rarsız bina la r
vә tikililәr sökülüb yerindә yeni müasir mәn zil lә r
tikilir, idman komplekslәri, sta di onlar vә di gәr dövlәt

BİZNES
HéYATI

Müsahib"

"FÄXRÄDDÝN – K" MMC
kärpic zavodlarý qrupunun

täsisçisi vä Baþ direktoru
Fäxräddin  Baxýþov

“İşçilärin tählükäsizliyi başlıca
prioritet mäsälälärdän biridir”
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әhәmiyyәtli tikililәr hәyata ke çirilir. Ba kı nın bir çox
rayonlarında bu artıq kütlәvi hal da hәyata keçirilir.
Bu, bizi - tikinti materialı is teh sal çı larını çox sevin di -
rir. Ölkәdә aparılan tikinti-quraş dır ma işlәri yerli ti -
kinti materiallarına tәlәbatı artır maq la yanaşı, yeni iş
yerlәrinin açılmasına vә istehsal çı lar arasında sağlam
rәqabәt mühütünün yaradıl ma sı na şәrait yaradır.

Az"rbaycan özünü tikinti s"nayesi m"h sul -
la rı il" tam t"min ed" bilirmi? Bu sah"d" v" -
ziy y"t nec"dir?

Nәzәrinizә çatdırım ki, bizim müәssisә Azәr bay -
can da 4 kәrpic istehsalı ilә mәşğul olan istehsal mü әs -
sә sinә rәhbәrlik edir. Bu sahәdә mәnzәrә ürәk açan -
dır, çünki biz artıq qonşu ölkәlәrә mәhsul ixrac edi rik.
Qeyd etmәk istәrdim ki, Azәrbaycan Res pub li ka sının
Prezidenti cәnab İlham Әliyev 2016-cı ilin 5 oktyabr
tarixindә yerli qeyri-neft mәhsullarının “Ma de in
Azerbaijan” adı altında xarici bazarlarda ge niş
 miqyaslı tәbliğini nәzәrdә tutan Fәrman im za la dı. Bu
Fәrman “Made in Azerbaijan” brendinin ölkә xa ri -
cindә tanıdılması vә ixracın stimul laş dı rıl ma sı mәq -
sәdilә 10 fәrqli mexanizmi – dәstәk tәd bi ri ni әha tә
edir. Biz yerli istehsalçılarla ölkәdәn kәnarda sәr -
gilәrdә vә birbaşa görüşlәrdә iştirak edirik. Bun dan
belә nәticәyә gәlmәk olur ki, ölkә daxilindә tәlә bat
tam yerinә yetirilir ki, xarici bazarlara çıxış ax ta rı lır.
Nәticәdә ölkәdә aparılan tikinti-quraşdırma iş lә ri yerli
tikinti materiallarına tәlәbatı artırmaqla ya na şı, yeni iş
yerlәrinin açılmasına vә istehsalçılar ara sın da sağlam
rәqabәt mühitinin yaradılmasına şәrait ya radır.

Hazırda hökum"t inşaat sektorunun can lan -
dırılması üçün müxt"lif stimullaşdırıcı ad -
dım lar atmaqdadır. Buraya M"nzil İnşaatı
Döv l"t Agentliyinin sosial evl"r, “Ağ Ş"h"r”,
ayrı-ayrı "razil"rd"ki vaxtı keçmiş yaşayış
bi nalarının yerind" yeni v" göz"l binaların
in şası layih"l"rini aid etm"k olar. Bu v" ya
di g"r layih"l"rin icrası inşaat sektoruna nec"
t"sir edir?

Bu Layihәlәrin icrası inşaat sektoruna çox müsbәt
tә sir edir. İnşaat sektorunda keyfiyyәt vә qiymәt rә qa -
bә ti yaranır, bir növ bu, özü-özlüyündә yeni iş yer lә ri -
nin açılması demәkdir. Ölkә prezidenti İlham Әliyev
“Qara şәhәr” kimi tanınan bu әrazinin pay tax tın әn
gözәl gu şә lә rindәn birinә çevrilmәsini pri ori tet
vәzifәlәrdәn biri kimi mü әy yәn lәşdirmişdi.  Hә lә o
vaxt 2011-ci il dekabrın 24-dә “Bakı Ağ Şә hәr”in
tәmәli qoyulmuşdu.

Bu gün Bakıda “Ağ Şәhәr”  Parisin kiçik bir
hissәsini xatırladan, hәmçinin Paris evlәrindәn dә
müasir vә gö zәl tikililәri olan bir әraziyә çev rilib.
Bizim mәh sul la rı mızın o tikililәrdә istifadә olunması
bizә qürur verir.   

Az"rbaycanda inşaat materialları istehsal
ed"n şirk"tl"rin "sas ç"tinlikl"ri  n"l"rdir?

İşçi qüvvәsi ilә bağlı bir az çәtinliklәrimiz olur.
Biz  dә işsizlik yoxdur, işdә seçim var.  İş bütün fab -
rik vә zavodlarda yetәrincә var, lakin deyәrdim ki,
bu gün öl kәdә  işçilәr seçimlә işә gәlmәk istәyirlәr.
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Bil diyiniz kimi, inşaat sektoru bir çox öl k" -
l"r d" bütöv bir iqtisadi z"nciri h"r"k"t" g" -
tir"n mexanizm kimi q"bul edilir. İnşaat sek -
to runun inkişafı n"tic"sind" tikinti material-
ları bazarında da canlanma yaranır. Amma o
da qeyd edilm"lidir ki, qlobal iqtisadi-ma liy -
y" böhranı zamanı da "n çox z"r"r ç"k"n ti -
kin ti v" inşaat sektoru olur. Bankların kredit
ayır ma, h"m d" insanların alıcılıq qa bi liy y" -
ti nin aşağı düşdüyü zaman bu riskl"rd"n
nec" qo runursuz?

Qlobal maliyyә böhranı yaranırsa hamı kimi bi zә -
dә böyük tәsir göstәrir. Lakin ölkәnin әn qabaqcıl vә
ilk istehsalçılarından olduğumuz üçün mü әy yәn
qabaqlayıcı tәdbirlәr görmәklә bu böhranı ötürmәyә
çalışırıq. 

Az"rbaycan bazarında yet"rinc" r"qibiniz
varmı? M"hsullarınızı dig"r  r"qibl"rd"n
f"rql"ndir"n keyfiyy"tiniz n"l"rdir? Ölk"y"
hansı ölk"l"rd"n k"rpic idxal olunur?

Әgәr keyfiyyәtli gildәn hazırlanan mәhsul haq qın -
da söhbәt gedirsә, o zaman bizim bir-iki rәqibimiz ola
bilәr, on lar ın da istehsal proseslәri köhnә ava dan lı ğa
әsaslandığı üçün rәqabәtә girә bilmirlәr. Nә zә ri ni zә
çatdırım ki, bi zim iki yeni zavodumuz vә bir yeni
istehsal xәt ti miz var. Bunlardan ikisi tam av to ma  tik lәş -
di ril miş rejimdә, biri isә yarım avtomat re ji min dә
işlәyir. İdxal et di yi miz ölkәlәr әsasәn Rusiya vә İrandır.

Az"rbaycanda k"rpic istehsalı üçün ye t" rin -
c" xammal varmı, yoxsa bu mü"yy"n
d"r"c"d" id xal danmı asılıdır?

Bәli, var.

M"hsullarınız hansı ölk"l"r" ixrac olunur?
Müşt"ril"riniz kiml"rdi?

Müştәrilәr - bu bizim biznes sirrimizdir. Mәh sul la -
rı mız әsasәn Gürcüstana vә Rusiyanın cәnub his sә si -
nә ixrac olunur. Türkiyә vә İngiltәrә ilә dә da nı şıq la  ra

başlamışıq, artıq növbәti mәrhәlәlәrdә hәmin öl kә lә rә
dә mәh sul göndәrmәyi qarşımıza plan qoy mu şuq.

Ölkәnin әn qabaqcıl inşaat şirkәtlәri mәhz bizim
mәh sulu seçib. İstәr inşaatda çalışan xarici mü tә xәs -
sis lәr, istәrsә dә ölkәnin aparıcı inşaat mütәxәssislәri
bi zi seçirlәr.

Az"rbaycanda "sas"n qırmızı k"rpicd"n ti -
kin ti-quruculuq işl"ri il" yanaşı çoxm"rt"b"li
bi naların inşasında istifad" olunur.  Bu gün
inşaat sektorunda daha çox hansı növ k"r -
pic l"r" t"l"bat var?

Biz 500 növdәn artıq mәhsul istehsal edirik. Bu
gün inşaatçılar  insan sağlamlığına çox dәyәr verdiyi
üçün kәrpic istifadә edirlәr, çünki bizim mәhsullara
heç bir kimyәvi qatqı әlavә edilmir. İstәr interyer,
istәr eksteryer, daxili arakәsmәsi vә ya yer döşә mә -
sin dә dә istifadә olunur.

Avropa standartlarına uyğun müxt"lif növ
k"rpic istehsal etm"k v" m"hsulları xarici
bazarlara ixrac etm"k üçün hansı ser ti fi kat -
la rı haqqında söhb"t gedirs", almaq
mütl"qdir? R"hb"rlik etdiyiniz şir k"tin bu
sah"d" uğurları hansılardır?

Biz avropa standartlarına uyğun mәhsullar is teh -
sal edirik. Xarici bazara çıxış etmәk  üçün ilk növ bә -
dә mәhsulun keyfiyyәti  mütlәqdir.

Bәzi ölkәlәr var ki, özlәrinin uyğunluq sertifikatı
olur, bәzilәri beynәlxalq sertifkita uyğun mal alırlar.

R"hb"rlik etdiyiniz şirk"td" "m"yin t"h lü k" -
siz liyini t"min olunması üçün hansı t"dbirl"r
h"yata keçirisiniz?

Daima işçilәr arasında maariflәndirici tәdbirlәr
hә ya ta keçiririk. Xüsusi geyimlәrlә, dәbilqәlәrlә, ey -
nәk lәr vә digәr vasitәlәrlә onları tәmin edirik, çün ki
hәr bir işçimiz bir ailә başçısıdır. Onların da ev dә
gözlәyәni var. Onların tәhlükәsiz işlәmәsi bizim әn
prioritet mәsәlәlәrimizdәn biridir.
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Konfederasiyasının nümayändäsi

Siz Az"rbaycan v" Çin arasında ticari-
iqtisadi "laq"l"rin s"viyy"sini nec"
qiym"tl"ndirirsiz? Çin bazarında bizim
m"hsullara t"l"bat varmı?

26 il әrzindә Azәrbaycan vә Çin arasında dip lo -
ma tik әlaqәlәr yaradılandan iqtisadi, ticari sa hәlәrin
in ki şafi sәviyyәsi artmış, bu, ikitәrәfli әlaqәlәrin in -
ki şa fının hәrәkәtverici qüvvәsi olmuşdur. Әmәk daş -
lıq daim inkişaf etmiş vә dünya iqtisadi inkişafının
su rә tinin azalmasına baxmayaraq, keçәn il  Çin vә
Azәr baycan arasında ticarәtin hәcmi rekord sәviy yә -
si nә çatmışdır. Bu ilin birinci yarısında Çin Azәr bay -
ca nın yeddi böyük ticarәt tәrәfdaşlarından biri olmuş
vә ölkәyә mәhsul idxalı üzrә üçüncü yer tutmuşdur.
Öl kәlәr arasında әmәkdaşlıq, nәqliyyat, kom mu ni ka -
si ya, kәnd tәsәrrüfatı, tikinti sektoru, maşınqayırma
vә yüngül sәnaye sahәlәri dә inkişaf edir.

Әmtәә dövriyyәsinin quruluşu daha da şa xә lәn -
miş dir.  Bu o demәkdir ki, Azәrbaycan vә Çin ara sın -
da olan işgüzar tәrәfdaşlıq qarşılıqlı olaraq faydalıdır
vә böyük potensiala malikdir. Azәrbaycanın yeyinti
sә na yesinә (xurma, fındıq mәhsulları), hәmçinin
spirt li içki vә şәrab növlәrinә dә böyük maraq vardır.
Bu nunla yanaşı Azәrbaycan Respublikasından Çinә
id xal hәcmi dә surәtlә artır.Ümid edirәm ki, “Bir qur -
şaq, bir yol” adlı layihә çәrçivәsindә Çin ilә әlaqәlәr
daha da geniş vә sıx olacaqdır.

Qiym"t v" keyfiyy"t baxımından Az"r bay -
can m"hsullarının Çin bazarında r"qab"ti il"
bağ lı n" dey" bil"rsiz?

İlk d"f" 2011-ci ild" Çin Xalq Respublikasının
Quançjou ş"h"rin" g"lmiş"m. Az"rbaycan,

Rusiya, Qazaxstan, Belarus v" Ukraynada 2011-
2015-ci ill"rd" ticar"t f"aliyy"ti il" m"şğul

olmuşam. M"nim r"hb"rliyim altında 8 avqust
2015-ci ild" Az"rbaycan m"hsullarının Çin

bazarına idxalı h"yata keçirilmişdir. Çin Xalq
Respublikasının Quançjou ş"h"rind" 2016-ci ilin

noyabr ayında böyük ş"rab evi tikdirmiş"m.
Çin Xalq Respublikasının Uxan ş"h"rind" 21

may 2017-ci ild" M"rk"zi Pedaqoji Universitet
t"r"find"n t"şkil olunan festivalda erm"nil"rin

fitn"kar planının qarsısın almışam. Onlar Dağlıq
Qarabağı x"rit"d" "sl erm"ni "razisi kimi

göst"rm"y" c"hd etmişdil"r.  
Çind" 2017-ci ild" “Hayyran” ş"xsi brendini

yaratmış, habel" Çin sahibkarları t"r"find"n t"sis
edilmiş “Foshan Bangsha Trading co.,” MMC-nin
2018-ci il avqust ayında h"mt"sisçisi olmuşam.

Çin Xalq Respublikasında 2018-ci ild"
Az"rbaycan Respublikasının Sahibkarlar

(İş"götür"nl"r) T"şkilatları Milli
Konfederasiyasının nümay"nd"si t"yin

olunmuşam. Az"rbaycan Respublikasının
Çind"ki s"firliyinin d"v"ti il" Az"rbaycana h"sr

olunmuş s"rgil"rl" yanaşı başqa beyn"lxalq
s"rgil"rd" d" iştirak etmiş"m. Ölk"mizi h"miş"

yüks"k s"viyy"d" t"msil etmiş"m v" g"l"c"kd" d"
bunu ed"c"y"m.

"Mähsullarımızın Çin istehlakçıları
arasında mäşhur olacağına äminik"
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Çin bazarı meqa bazar hesab olunur vә hәr kәsә
mә lum olduğu kimi İtaliya, Fransa, Argentina, Avs -
tra liya kimi Avropa ölkәlәrinin mәhsulları Çin ba za -
rın da artıq mәşhur hesab olunurlar. Bizim mәhsullar
Çin dә yeni vә tәbii mәhsullar kimi qәbul edilir. Bu
әsa sәn şәrab, spirtli içkilәr, çay, fındıq, bal, meyvә-
tәrә vәz, hәmçinin azot vә mineral gübrәlәr, plastik
mәh sul lardır. Azәrbaycan şәrablarının Çinә ixracının
öl kә mizin iqtisadiyyatına müsbәt tәsiri var. Bizim
şәrab lara Çindә böyük tәlәbat vardır vә hal-hazırda
әn çox ixrac növüdür.

Avropa ölkәlәrinin bazarı ilә müqayisәdә Çin ba -
za rı nın potensialı sonsuzdur. Çin ilә tәrәfdaşlıq sahә -
sin dә onlar rәqabәt aparmamalı, әksinә qarşılıqlı әla -
qә dә çalışmalıdırlar. Çin ilә tәrәfdaşlıq hәr iki ölkә
qar şı lıqlı şәkildә faydalanmalıdır.

Nec" fikirl"şirsiniz, m"hsullarının idxal
potensialı nec"dir?

Azәrbaycan şirkәtlәri Çin Xalq Respublikasına
zey tun yağı, limonad suyu, nar şirәsi, şirniyyat mәh -
sul ları, üzüm vә nardan hazırlanmış şәrabların çat dı -
rıl masının ilkin razılığını almışlar. 2018-ci ilin birinci
ya rım ilinin mәlumatına görә Çin ticarәt tәrәfdaşları
si ya hısında 7-ci yeri, idxala görә isә 3-cü yeri tutur.

Ümumiyyәtlә, Azәrbaycanın ümumi mal döv riy -
yә si nin 3,81 faizi Çinin payına düşür. Mal-әmtәә döv -
riyyәsinin strukturunu müxtәlif maşın vә me xa nizm
avadanlıqları, elektrik avadanlıqları vә ehtiyat his -
sәlәri, yanacaq, plastik mәhsullar, paltar, kauçuk әha tә
edir. Çin Azәrbaycanı geniş ixrac bazarı ilә tә min edir
ki, bu da ölkәlәrimiz arasında ticarәtin art ma sına
tәkan verәcәkdir. Әminәm ki, birgә sәyimiz
nәticәsindә 2018-2019-cu illәrdә bu rәqәm arta caq dır.

Bildiyiniz kimi, Gürcüstan v" Çin arasında

imzalanmış dövl"tl"rarası saziş" "sas"n,
gürcü ş"rabları aşağı gömrük rüsumları il"
Çin" ixrac olunur. Az"rbaycanla Çin ara sın -
da ticar"t "laq"l"rinin perspektivl"rini nec"
qiym"tl"ndirirsiniz?

Bәli, bildiyimiz kimi, Gürcüstan vә Çin arasında
mü qavilә imzalanmışdır, razılaşmaya әsasәn gürcü
mәh sulları vә xidmәtlәrinin 94% -i Çin bazarına göm -
rük rüsumu olmadan, sıfır tariflә ixrac edi lә cәk dir.
Belәliklә, Gürcüstan Çinin azad ticarәt mü qa vi lә si ni
imzalayan ilk ölkә oldu. Bu, gürcü şәrabları vә di gәr
mәhsulların tәşfiqi üçün çox böyük üstünlük vә döv -
lәtin dәstәyidir.Biz dә sahibkar olsaydıq, bizә dә Gür -
cüstanın iş adamlarına göstәrilәn  dövlәt dәstәyi ve ril -
sәydi, bizim sahibkarlar dövlәtimizin tәbii mәh sul larını
ixrac etmәkdә mәmnun olardılar. Azәr bay can şәrabının
Çinә ixracı ölkәmizin iqtisadi sa hә sin dә mühüm rol
oynayır, belә ki, yerli şәrabların Çinә böyük tәlәbatı
vardır vә hal-hazırda bu mәhsul bu sahәdә әn öndә
gedәn ixrac növlәri siyahısına daxil olmuşdur.

Çind" dig"r az"rbaycanlı sahibkarlarla
"m"kdaşlıq s"viyy"si n" d"r"c"d"dir?

Bu il Çin-Azәrbaycan münasibәtlәri tarixindә bö -
yük әhәmiyyәtә malikdir. Azәrbaycan Res pub li ka sı -
nın İqtisadiyyat naziri cәnab Şahin Mustafayev fevral
ayın da Çinә rәsmi sәfәr etmişdir. Sәfәr zamanı Çindә
Azәr baycan Ticarәt Nümayәndәliyinin açılış mәra si -
min dә iştirak etmiş, Transxәzәr Beynәlxalq Nәq liy -
yat Xәttinin “bir kәmәr, bir yol” layihәsi, Çin-Azәr -
bay can biznes forumu, Azәrbaycanda investisiya mü -
hi ti nin tәqdimatı baş tutmuş, eyni zamanda ÇXR
nәq liyyat  naziri Li  Siaopan vә Çinin kommersiya
nazi rinin müavini, Beynәlxalq ticarәt mәsәlәlәri üzrә
nümayәndәsi Fu Ciyin ilә görüşlәr keçirilmişdir.
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Azәr baycan Respublikasının Müdafiә naziri cәnab
Za kir Hәsәnov vә Azәrbaycan Respublikasının Milli
Mәc lisinin sәdri Oktay Әsәdov Çinә sәfәr etmişlәr.
Yük sәk sәviyyәli әmәkdaşlıq әlaqәlәri ölkәmizlә, di -
gәr ölkәlәr arasında qarşılıqlı vә yüksәk siyasi eti ma -
dın göstәricisidir. Biz bu tendensiyanı davam et di rә -
cәk, yüksәk sәviyyәli әlaqәlәri daim genişlәndirәcәk
vә dәrinlәşdirәcәyik. Şanxayda noyabr ayında Azәr -
bay canın şәrab evi açıl dı. Elә hәmin ayda. Elә hәmin
ayda Şan xay da Azәrbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinin
tәş ki la ti dәstәyi nәticәsindә dünyanın yüz ölkәsinin
iş ti ra kı vә Azırbaycan Respublikasının Çin Xalq Res -
pub li kasındakı sәfiri Әkrәm Zeynallı vә Azәr bay can
Sahibkarlar Konfederasiyasının (ASK) pre zi den ti
Mәmmәd Musayevin iştirakı ilә ilk Çin Bey nәl xalq
İxrac Sәrgisi keçirildi. Onlar eyni zamanda bu bö yük
tәdbirә qatıldılar. Bu sәrginin kömәyi ilә mәh sul -
larımızın Çin istehlakçıları arasında mәşhur ola ca ğı -
na әminik. Çin tәrәfi ölkәlәrimiz arasında ticarәt vә
iq tisadi әlaqaqәlәrini daha yüksәk sәviyyәyә çat dır -

maq üçün lazımi yardım
göstәrmәyә hazırdır.

Nec" düşünürsünüz, Bakı-Tbilisi-Qars
d"mir yo lu x"ttinin açılması iki ölk"
arasında ti ca r"t "laq"l"rini inkişaf
etdir"c"kmi?

Bakı-Tibilisi-Qars xәttinin açılması Asiya öl kә lә -
ri nә öz ixrac potensialını artırmağa imkan verәcәk vә
bu xәtt Avropaya öz mәhsullarını göndәrmәk üçün
çox vacibdir. Hesab edirәm ki, layihә regiona vә dün -
ya nın qalan hissәsinә böyük mәnfәәt gәtirәcәkdir.
Mә lum olduğu kimi, hazırda әn böyük yük döv riy -
yәsi Avropa vә Çin arasında hәyata keçirilir. Bu pro -
ses dәniz yolu vasitәsilә hәyata keçirilir vә orta
hesabla 30-40 gün davam edir. Bakı-Tiflis-Qars dә -
mir yolu yüklәrin daşınma vaxtını tәxminәn yarı
müd dәtә, 12-15 günә qәdәr azaldacaq, hәmçinin Asi -
ya ölkәlәrinә ixrac potensialını artırmağa vә mәh sul -
la rı nı Avropaya göndәrmәyә imkan verәcәk.

Bildiyiniz kimi, keçәn il Çin Beynәlxalq Ticarәtin
Tәş viqi Şurasının Yunnan Әyalәti Bölmәsi ilә Azәr -
bay can Respublikası Sahibkarlar (İşәgötürәnlәr) Tәş -
ki lat ları Milli Konfederasiyası arasında әmәkdaşlıq
vә anlaşma haqqında memorandum imzalanmışdır.

İki ölk" arasında "laq"l"rin daha da inkişaf
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etdirilm"si üçün bundan sonra hansı işl"rin
görülm"sin" ehtiyac var?

Bәli, ölkәnin nәqliyyat imkanlarından, xüsusilә
dә Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu xәttindәn  ya rar lan -
maq, Azәrbaycan iqtisadiyyatına sәrmayelәrin hәc -
mi ni genişlәndirmәk,  yerli iş adamları ilә  әmәk daş -
lı ğı genişlәndirmәk lazımdır. Әmәkdaşlıq üçün geniş
im kanlarımız  mövcuddur, xüsusәn qeyri-neft sek to -
run da,  bura kәnd tәsәrrüfatı, emal sәnayesi, turizm
vә digәr sahәlәr aiddir.  Çin Azәrbaycanın әn böyük
ti ca rәt tәrәfdaşlarından biridir vә  hesab edirik ki,
döv riyyә göstәricilәri yalnız müsbәt yolda irә li lә yә -
cәk dir. Bundan başqa, Bakı  Pekinin digәr ölkәlәrlә
iqtisadi әmәkdaşlığı üçün bir platformaya ola bilәr.

Az"rbaycan v" Çin Xalq Res pub li ka sı nın iş
adamları arasında "laq"l"rin ge niş l"n -
dirilm"si üçün hansı addımlar atmağı plan-
laşdırırsınız?

Bu gün biz ümumi çәtinliklәrlә qarşılaşırıq-qlobal
iq ti sadiyyat üçün yeni inkişaf mәnbәlәrini tapmaq,
heç bir tәzyiq olmadan, proteksionizm vә mәh du diy -
yә ti aradan qaldıraraq, qarşılıqlı, faydalı әmәk daş lı -
ğın açıq sahәsini yaratmaq istәyirik. Tәәssüf ki, bu
mü asir dünyanın, dünya iqtisadiyyatının reallığıdır vә

biz bunu gözlәmәyәcәyik. Bizim dövlәtlәrarası
mü na si bәtlәrimiz hәr zamankindәn daha güclüdür.
Onlar iq tisadi vә siyasi konyunkturadan asılı deyillәr
vә bir-bi rinin maraqlarını nәzәrә alaraq, qarşılıqlı
hörmәtә әsas lanırlar. Yuan vә manat qarşılıqlı
kreditlәrin hәc mi nin artırılmasının vacibliyini hesab
edirәm. Belә ki, Çin, aldığından daha çox satır.
Dünya ictimaiyyәti bu nun üçün Pekini tez-tez
günahlandırır.  Si Tsinpin xoş sözlә әmin edir ki, Orta
Şәrqin qapıları xarici şir kәt lәr üçün daha da
genişlәnәcәkdir.

Çin bazarına daxil olmaq ist"y"n Az"r bay -
can lı sahibkarlar üçün tövsiy"l"riniz n"dir?

Azәrbaycan İpәk Yolu marşrutu üzәrindә yerlәşәn
mü hüm bir ölkәdir vә "Bir kәmәr, bir yol" layi hә si nin
birgә qurulması tәşәbbüsünü fәal şәkildә dәs tәk lә yir
vә iştirak edir. 2015-ci ilin aprel ayında Azәr bay can
Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının tәsisçisi vә
Şanxay Әmәkdaşlıq Tәşkilatının dialoq üzrә
tәrәfdaşıdır. 2015-ci ilin dekabrında Prezident İl ham
Әliyevin Çinә sәfәri zamanı tәrәflәr “İpәk Yo lu
İqtisadi Kәmәri”nin yaradılmasının birgә tәşviq edi l -
mәsinә dair Anlaşma Memorandumu im za la mış lar.
Sәnәd Çin-Azәrbaycan iqtisadi vә ticarәt әla qә lә ri nin
inkişafına yeni tәkan verdi. Xәzәr dәnizi Avrasiya ma -
te ri kini birlәşdirәn mühüm ticarәt kanalıdır. Çin,
nәqliyyat in fra struk turunun qurulması vә qarşılıqlı
әlaqәni inkişaf etdirәn la yi hә lәrin hәyata keçirilmәsini
tәşviq etmәk üçün Azәrbaycan tә rәfinin sәylәrini
alqışlayır vә qiymәtlәndirir. Pekin "Bir kә mәr, bir
yol" tәşәbbüsü çәrçivәsindә Çin-Azәrbaycan әmәk -
daş lığının genişlәndirilmәsinә vә İpәk Yolu boyunca
ölkәlәrin in kişafına böyük töhfә vermәyә hazırdır.
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Anar Kärimov,
Avropa Ýttifaqý täräfindän

maliyyäläþdirilän, Fransanýn
“DMÝ” vä Azärbaycanýn “EKVÝTA”

konsaltinq þirkätläri täräfindän
häyata keçirilän "Ümumdünya

Ticarät Täþkilatýna (ÜTT) üzvlük
danýþýqlarýnda Ýqtisadiyyat

Nazirliyinin Ticarät Siyasäti vä
ÜTT Þöbäsinä dästäk vä poten-

sialýn gücländirilmäsi" layi-
häsinin Äsas Mütäxässisi

Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatı (ÜTT) 1995-ci
il dә yaradılmış, dövlәtlәr arasında ticarәtin qay da -
la rı nı müәyyәn edәn qlobal beynәlxalq tәşkilatdır.
Tәş kilatın fәaliyyәti ticarәtdә iştirak edәn dünya öl -
kә lәrinin bir çoxunun imzaladığı vә onların qanun -
ve ri ci orqanları tәrәfindәn tәsdiqlәnmiş ÜTT saziş -
lә ri nә әsaslanır. Bu sazişlәrdәn әn әsası vә birincisi
olan Tariflәr vә Ticarәt üzrә Baş Sazişdir (GATT –
Ge ne ral Agreement on Tariffs and Trade). Әmtәә
tica rә ti qaydaları ilә yanaşı,ÜTT Sazişlәri çәr çi vә -
sin dә xidmәtlәrin göstәrilmәsi, әqli mülkiyyәt, mü -
ba hisәlәrin hәlli vә siyasәtin nәzәrdәn keçirilmәsi
qay da ları da müәyyәn olunmuşdur.

2018-ci ilin sentyabr ayı üçün olan mәlumatlara
әsa sәn, ÜTT-nin üzv ölkәlәrinin sayı 164-dür, so -
nun cu üzv ölkә Әfqanıstan 2016-cı ildә qo şul muş -
dur. Beynәlxalq ticarәtin 97%-i ÜTT üzvlәrinin pa -
yına düşür. Hazırda  Azәrbaycan  Respublikası 22
ölkәnin üzv olduğu ÜTT-yә üzvlük barәdә
danışıqlarda iştirak edir. Azәrbaycan ÜTT-yә üzv -
lüklә bağlı danışıqları 16 iyul 1997-ci ildә baş la -
mışdır. Danışıqlar 3 paralel proses çәrçivәsindә
apa rılır: 1) çoxtәrәfli danışıqlar (ÜTT çәr çi vә sin -
dә); 2) ikitәrәfli danışıqlar; 3) “plü la te ral” da nı şıq -
lar (müәyyәn olunmuş ÜTT üzvlәri ilә).

ÜTT-y" üzvlük Az"rbaycan sahibkarlığına
n" ver" bil"r? 

Son 20 ilin statistik göstәricilәrinә görә, ÜTT-
yә yeni üzv olmuş ölkәlәr ÜDM-in artması vә
ticari gös tәricilәr daxil olmaqla ümumi iqtisadi

Ümumdünya Ticarät
Täþkilatýna üzvlük
sahibkarlara nälär
qazandýracaq?
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Qrafik 1

Qrafik 2. Üzvlük statusundan asýlý olaraq dünya ticarätinin göstäriciläri

Mänbä: www.wto.org, sänäd WTO/ACC/28

Mänbä: www.wto.org, sänäd WT/ACC/31 WT/GC/189 WT/MIN(17)/6
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ÜTT-nin üzv ölk"l"rinin sayı 164-dür, so nun cu üzv ölk"
éfqanıstan 2016-cı ild" qo şul muş dur. Beyn"lxalq
ticar"tin 97%-i ÜTT üzvl"rinin pa yına düşür. Hazırda
Az"rbaycan  Respublikası 22 ölk"nin üzv olduğu ÜTT-y"
üzvlük bar"d" danışıqlarda iştirak edir. 

gös tә ri ci lә r üz rә başqa ölkәlәrlә müqayisәdә daha
dinamik in ki şa fa nail olmuşlar. Misal olaraq, ÜTT-yә
qoşulmuş öl kә lәrin ÜDM-nin dinamikasını aşağıdakı
qra fik dә  mü şahidә etmәk olar.

ÜTT-yә üzvlük danışıqları zamanı, üzv olmaq
istә yәn ölkә tәrәfindәn keçirilәn islahatlar iq ti sa diy -
ya tın strukturunun dәyişdirilmәsinә töhfә verir vә
belә liklә iqtisadiyyatın diversifikasiyası, rәqabәtin
art ması, özәl sektorun, sahibkarlığın idarә edil mә si -
nin inkişafı vә xüsusi ilә ümumi sahibkarlıq mü hi ti -

nin sağlamlaşdırılması kimi üstünlüklәrә nail olmağa
im kan yaradır. 

Sahibkarlıq mühitinin sağlamlaşdırılması de dik dә,
nәzәrdә tutulan pozitiv dәyişikliklәr aşa ğı da kı lar dır: 

• Şәffaflığın artırılması; 
• Milli hüquqi çәrçivәnin aydınlaşdırması; 
• Qaydalara әmәl edilmәsinin tәmin edilmәsi, ar -
bi t rajların yaradılması, o cümlәdәn dә qә rәz siz li -
yin tәmin olunması; 
• Daxili iqtisadi subyektlәrin şәxsiyyәtlәrinin vә
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mәsuliyyәtlәrinin aydınlaşdırılması; 
• Ticarәti mәhdudlaşdıran qaydaların azaldılması;  
• Özәl sektorun qanunvericilik prosesinә cәlb ed -
il mәsi; 
• Bәrabәr sahibkarlıq imkanlarının yaradılması.

Ticar"t müdafi" vasit"l"ri

Yuxarıda qeyd olunan üstünlüklәrә әlavә olaraq,
ÜTT çәrçivәsindә müәyyәnlәşdirilmiş ticarәt mü da -
fiә vasitәlәrini qeyd etmәk lazımdır. Ticarәt müdafiә
vasitәlәri yerli sәnayeyә dәyәn zәrәrin qarşısını
almaq üçün tәtbiq olunur. Bu vasitәlәrә antidempinq,
anti-subsidiya vә mühafizә aiddir vә onların istifadәsi
qabaqcıl iqtisadiyyata malik ölkәlәr tәrәfindәn uğurla
hәyata keçirilir. Aşağıdakı 1 saylı
Cәdvәldәn (Cәdvәl 1)
göründüyü kimi son
zamanlar ticarәt
m ü d a f i ә
v a s i t ә l ә r i
M D B

ölkәlәri tәrәfindәn dә istifadә olunur. Tәcrübә
göstәrir ki, iqtisadi böhran zamanı ticarәt müdafiә
vasitәlәrinin istifadәsi daha da artır. ÜTT-nin
yaranmasından bәri ticarәt müdafiә vasitәlәrinin
istifadәsinin әn yüksәk hәddi dә mәhz 90-cı illәrin
sonuna vә 2015-ci ildәn sonrakı zamana tәsadüf

edir. 
Qeyd etmәk lazımdır ki, 2016-cı

ildә Azәrbaycan Respub lika sın -
da da “Antidempinq,

kompensasiya vә
mühafizә

Tädbiri häyata keçirän ölkä 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 cämi
Çin 24 12 4 12 15 6 5 8 12 5 11 5 126

Avropa Ýttifaqý 12 12 16 11 8 13 3 15 3 11 6 12 122
Rusiya Federasiyasý 1 1 4 1 10 1 5 7 1 5 4 1 41

Türkiyä 25 7 15 11 10 2 1 8 10 8 9 11 117
Ukrayna 2 1 6 8 0 0 7 3 2 1 4 3 37

Cädväl 1    Mänbä: www.wto.org
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tәdbirlәri haqqında” Qanun qәbul olun muş dur. Bu
Qanun müvәqqәti vә ya yekun antidempinq, kom -
pensasiya (anti-subsidiya) vә ya mühafizә tәd bir lә rin
tәtbiqi, hәmçinin bu cür tәdbirlәrә baxış üçün xü susi
tәlәblәr vә çәrçivә müәyyәn edir.Aşağıda qeyd olunan
ticarәt müdafiә vasitәlәrinin hәr biri ay rı lıqda
nәzәrdәn keçirilәcәkdir. 

Antidempinq t"dbirl"ri

Mәhsul ixrac edәn ölkә, mәhsulu yerli bazarında
ey ni mәhsula olan qiymәtdәn aşağı qiymәtә Azәr bay -
ca na idxal edirsә, bu dempinq hesab edilir. Qanunun
1.0.3-cü maddәsinә әsasәn antidempinq tәdbirinә
aşa ğıdakı anlayış verilir:

“antidempinq tәdbiri – yerli istehsal sahәsinә zә -
rәr vuran dempinqli idxala qarşı antidempinq, mü -
vәq  qәti antidempinq rüsumlarının tәtbiqi vә (vә ya)
ixracatçının qiymәt öhdәliklәrinin qәbulu for ma sın da
hәyata keçirilәn tәdbir”.

Belәliklә, dempinqin müәyyәn edilmәsi iki qiy -
mә tin (xәrclәrin deyil) müqayisә olunmasını tәlәb
edir. Dempinq aşkar olduqda isә, antidempinq tәdbiri
çәr çivәsindә antidempinq rüsumu tәtbiq olunur. An ti -
dem pinq rüsumunun mәblәği isә dempinq mar ja sın -
dan asılıdır. Dempinq marjası, malın ixrac qiymәti vә
nor mal dәyәri arasında faizlә ifadә olunan fәr qi  nә -
zәr dә tutur. Müvafiq olaraq dempinqin müәyyәn
olun ma sının 6 mәrhәlәsi var: 

1. Daxili sәnayeyә zәrәr yetirәn idxal olunmuş

mal araşdırma predmeti olur;
2. Oxşar malların  müәyyәn olunması;
3. Orta qiymәtin hesablanması;
4. İxrac qiymәtinin hesablanması;
5. Araşdırma;
6. Dempinqin hesablanması.

Kompensasiya (anti-subsidiya) t"dbirl"ri

Kompensasiya tәdbirlәri istehsalı, ixracı vә ya da -
şın ması zamanı xarici dövlәtin spesifik sub si di ya sı -
nın istifadә olunduğu malın gömrük әrazisinә idxalı
za manı hәyata keçirilәn tәdbirlәrdir. Bunun üçün
sub si diyanın, onun spesifikliyini ifadә edәn  me yar la -
rın vә tәdbirlәrin müәyyәn edilmәsi mәq sә dә  uy ğun -
dur.  

Xarici dövlәtin sәlahiyyәtli orqanı vә ya onun hә -
va lә etdiyi qeyri-dövlәt tәşkilatı tәrәfindәn sahibkara
gü zәşt verilәrәk pul vәsaitlәrinin birbaşa kö çü rül mә -
si, dövlәt ödәnişlәrinin yığılmaması vә ya yı ğıl ma -
sın dan imtina, konkret istehsalçı vә ya ixracatçıya aid
ol mayan infrastrukturun inkişafı ilә әlaqәli hallar is -
tis na olmaqla, mal vә ya xidmәtlәrlә güzәştli qaydada
tәmin edilmәsi, birbaşa vә ya dolayı yolla malın ix -
racının artırılması vә ya idxalının azaldılması ilә nә -
ticәlәnәn gәlir vә ya qiymәtin hәr hansı digәr for ma -
da dәstәklәnmәsi subsidiya hesab edilir. Lakin şir kәt -
lәrә tәtbiq edilәn bütün subsidiya növlәrinin ha mı sı na
anti-subsidiya tәdbirlәri tәtbiq edilә bilmәz. 

Subsidiyaların kompensasiya edilә bilmәsi üçün
on ların bir sıra tәlәblәrә cavab vermәsi lazımdır. Sub -
si diyanın spesifikliyi Qanunun 10-cu maddәsindә
mü әyyәn olunur. Subsidiyaların kompensasiya edilә
bil mәsi, araşdırması iki fәrqli vә bir-biri ilә әlaqәli
mәr hәlәdәn ibarәtdir:

• İlkin olaraq subsidiyanın mövcudluğu müәyyәn
edilmәlidir. 

• İkinci olaraq isә sub si diya laş ma -
nın mәblәği hesablanmalıdır.

Mühafiz" t"dbirl"ri

Ticarәt müdafiә vasitәlәrinin so -
nun cu növü mü ha fizә tәdbirlәridir.
On lar gömrük әrazisindә artmış id -
xa la qarşı xüsusi rüsumun,
müvәqqәti xüsusi rü su mun vә (vә

ya) idxal kvo tasının tәtbiqi formasında hә -
yata keçi ri lә bilәrlәr. Antidempinq vә anti-sub si di ya
tәd bir lә rin dәn fәrqli olaraq, mühafizә tәdbirlәri araş -
dırmaları zamanı haqsız ticarәt tәcrübәsinin baş ver -
diyini sübut etmәyә ehtiyac yoxdur.

Mühafizә tәdbirlәri artan idxala qarşı aparılan fә -
aliy yәtdir. Araşdırmanın әsas hәdәfi idxalın hәc min -
dә ye ni, qәfil, güclü vә әhәmiyyәtli artımın olub-ol -
ma ma sını müәyyәn etmәkdәn ibarәtdir.Mühafizә
tәd bir lә ri hәmçinin idxalın hәcmindә xalis artım
olmadığı, la kin yerli istehsala nisbәtdә artım olduğu
hallarda da tәt biq edilә bilәr.

Yekun

Son illәr әrzindә Azәrbaycanda iqtisadi vә
qanun ve ri cilik islahatları uğurla hәyata keçirilir.
ÜTT-dә üzv lük vә ondan irәli gәlәn ticarәt siyasәti
vasitәlәri ölkәmizdә sahibkarlığın vә ticarәt
imkanlarının güclәnlәndirilmәsinә töhfә verә bilәr.
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"Þärablarýmýz Gürcüstan vä digär
ölkälärin þärablarýndan geri qalmýr"

BİZNES
HéYATI

Müsahib"

Þärab Ýstehsalçýlarý vä 
Ýxracatçýlarý Assosiasiyasýnýn sädri

Elçin Mädätov

Elçin mü"llim, hal-hazırda Ş"rab İsteh sal çı la -
rı v" İxracatçıları Assosiasiyası ölk"mizd" ş" -
rab çılığın inkişafı istiqam"tind" hansı işl"ri
gö rür v" bu işl"rin görülm"sind" dövl"t t" r" -
fin d"n hansı d"st"k göst"rilir?

- Bildiyiniz kimi Assosiasiyamız cavandır, lakin
buna baxmayaraq fәaldır vә ötәn dövr әrzindә şәrab
is tehsalçıları ilә birgә xaricdә müxtәlif beynәlxalq
sәr gilәrdә iştirak etmiş,  xaricdә dequstasiyalar, res -
pub likamızda seminar vә forumlar tәşkil etmişdi,
üzüm çülük vә şәrabçılıq sahәsindә maariflәndirmә
iş lә ri aparmış, bu sahәdә statistikanın tәk mil lәş diril -
mә si üçün işlәr görmüşdür.

Ş"rab İstehsalçıları v" İxracatçıları Asso si asi -
ya sı nın "trafında n" q"d"r mü"ssis" birl"şir?
Bunlardan  ne ç"si Ş"rab İstehsalçıları v"
İxracatçıları Asso si asi ya sının  üzvl"ridir?

- Hal-hazırda Respulikamızda 30-dan artıq al ko -
qollu içki istehsal edәn müәssisә mövcuddur. Biz
bütün bu müәssisәlәr ilә әmәkdaşlıq edirik, on lar dan
14-ü şәrab istehsalı vә ixracı ilә mәş ğul dur vә bizim
assosiasiyaya daxildir, 7 (yeddi) qa baq cıl müәssәnin
üzvü isә bizim assosiasianın İdarә he yәtinә üzvdür.

Elçin mü"llim, ölk"mizd" ş"rabçılığın
inkişafı il" bağlı hansı işl"r görülür?

- Şәrabçılıq vә üzümçülük Azәrbaycanda әnәnәvi
is tehsal sahәlәrindәndir, şәrab ixracı isә Res pub li ka -
mı zın qeyri-neft ixracının mühüm maddәsidir. Hal-

ha zır da әsas mәqsәd istehsal vә ixracın hәcmini ar tır -
maq dır. Bu sahәyә diqqәtin artırılması üçün Dövlәt
Baş çısı tәrәfindәn iki Dövlәt Proqramı qәbul edil miş -
dir, “Made in Azerbaijan” brendinin tәşfiqi çәr çi vә -
sin dә sәrgi vә ixrac missiyaları tәşkil edilmişdir vә
bizim şәrab istehsalçılarımız bütün bu imkanlardan
yararlanır.

Bu yaxınlarda Gömrük Komit"si il" Ş"rab İs -
teh salçıları v" İxracatçıları Assosiasiyası ara -
sın da imzalanmış "m"kdaşlıq müqavil"si
han sı işl"rin h"yata keçirm"sini n"z"rd" tutur?

- İlk öncә ixraca dәstәk, ixrac prosesini tәk mil lәş -
dirmәk, süni maneәlәrә vaxtında reaksiya verә rәk
aradan qaldırmaq. Digәr tәrәfdәn Res pub li ka mı za
idxal olunan alkoqollu mәhsulların birgә tәhlili, on la -
rın hәrәkәtinә nәzarәt, qanunsuz idxal, qaçaq mal çı lı -
ğa qarşı birgә mübarizә. Alkoqollu içkilәrin idxal-ix -
racı üzrә statistik mәlumatların әldә edilmәsi, bu
sahәdә fikir vә mәlumatların mübadilәsi.

Bildiyiniz kimi Gürcüstanla-Çin arasında im -
zalanmış dövl"tl"rarası müqavil"y" "sas"n
Gürcüstanda istehsal olunan ş"rablar Çin"
aşağı gömrük tarifl"ri il" idxal olunur. Bu da
m"hsulun maya d"y"rinin daha aşağı düş -
m" si il" n"tic"l"nir. Bel" olan halda Az"r bay -
can istehsalı olan ş"rab m"hsulların xa rici
bazara çıxarılan zaman gürcü ş"ra b la rı il"
r"qab"t" nec" davam g"tirir?
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- Çin bazarı dünyada alkoqol idxalına görә әn bö -
yük vә nömrә bir bazardır vә bizim mәqsәdimiz bu
ba zar da mövqelәrimizi möhkәmlәndirmәkdir. Hal-
ha zır da bizim 5 şirkәt ÇXR-ә şәrab ixrac edir, ildәn-
ilә bu is ti qamәtdә müsbәt dinamika var. Sözsüz ki,
Sizin qeyd etdiyiniz mәsәlә bizi narahat edir vә Çin
bizim şә rabların ixracına mane ola bilәr, bir qәdәr
ixrac hәc mini aşağı sala bilәr. Vә mәnә elә gәlir ki,
hәr bir malın öz alıcısı var, bizim şәrablar öz
keyfiyyәt vә dad göstәricilәrinә görә Gürcüstan vә
digәr öl kә lә rin şәrablarından geri qalmır, çox halda
hәtta qa baq layır. Bizim istehsalçılarımız, ÇXR -dә
yerlәşәn tә rәf daşları ilә müxtәlif marketinq tәdbirlәri
nә ti cә sin dә ixracın azalmasının qarşısını alacaq.

Qeyri-neft ixracatçılarının Yevlaxda ke -
çi  ri l"n respublika müşavir"sind" Pre zi -
dent İl ham éliyev d" üzümçülüyün, o cüm l" -
d"n ş" rab çılığın daha da inkişafı il" bağlı
qar şıya mü hüm v"zif"l"r qoydu. Dövl"t baş -
çısı qeyd et mişdi ki, yerli ş"rab zavodlarının
istehsal po tensialı ild" 100 milyon şüş" olsa
da, bu nun t"qrib"n 20-30 faizind"n istifad"
edilir. Bu sah"d"ki geriliyi aradan qaldırmaq
üçün r"hb"rliy" etdiyiniz assosiasiyanın
t"klifl"ri n"l"rdir?

- Prezident İlham Әliyev Yevlax müşavirәsi vә di -
gәr iclaslarda şәrabçılıq sahәsindә olan vәziyyәtdәn
na rahatçılığını, tәnqidi fikirlәrini bil di rә rәk istehsalın,
ix racın artırılması üçün tapşırıqlar ve rir. Bizim As so -
si asiya isә öz tәkliflәrini aidiyyatı or qanlara çatdırır.
Son nәticә olaraq may 2018 il ta rixdә qәbul olunan
Döv lәt Proqramında bütün bu tәk liflәr öz әksini tap -
mış dı. Bunlardan: aksiz mar ka la rının dәyişilmәsi,
nor mativ-hüquqi vә statistik ba za nın tәk mil lәş di ril -
mә si, tinqçilik tәsәrrüfatlarının, milli brend vә әmtәә
nişanların yara dıl ma sı vә beynәlxalq sәviyyәdә qo -
run ması, şәrab tu riz mi nin inkişafı vә s.

Az"rbaycan istehsalı olan ş"rabların  Avropa
ba zarına çıxması üçün onların Avropa Bir li -
yi nin vahid standartlarına cavab verm"si t" -
l"b olunur. Az"rbaycan ş"rablarının bu stan-
dartlara uyğunlaşdırılması istiqam"tind"
hansı t"klifl"rl" çıxış etmisiniz?

- Bildiyiniz kimi, indiki dövr vә şәraitdә mühüm
mәqsәdlәrdәn biri normativ-hüquqi, texniki sәnәd vә
req lamentlәrin mövcudluğu vә onların beynәlxalq tә -
lәb lәrә cavab vermәsidir. Çox tәәssüf ki, Azәr bay -
can  da şәrabçılıq sahәsindә bu işlәrdә böyük boşluq
var. Biz öz tәrәfimizdәn bu növ sәnәdlәrin ha zır lan -
ma sı, Respublikamızda olan laboratoriyaların bey nәl -
xalq standartlara cavab vermәsi üçün daimi çalışırıq,
tәkliflәrimizi veririk vә tәcrübәmizi bölüşürük. Bunu
nәticәsi olaraq son qәbul olunan Dövlәt Proqramında
bu mәsәlә ayrı bir bәnd kimi qeyd olunmuşdur.

Dövl"t, ş"rabçıların respublika v"
beyn"lxalq s"viyy"li s"rgil"rd" iştirakına
nec" d"st"k göst"rir?

- Beynәlxalq sәrgilәrdә iştirak “Made in Azer -
baijan” brendinin tәşfiq mexanizmlәrindәn biridir.
Hal-hazırda AzProma tәrәfindәn tәşkil ounan bütün
bey nәlxalq sәrgilәrdә iştirak etmişik, vahid res pub li -
ka stendi ilә dünyanın әn mötәbәr sәrgilәrindә mәh -
sul larımızı nümayış etdirmişik. Onu da bildirim ki,
mәhz ilk vahid ölkә stendi ilә Hong Kong şә hә rindә
keçirilәn Beynәlxalq Spirtli İçkilәr Sәr gi sin dә çıxış
etmişik. Әn mühüm mәqam odur ki, bu tәd birlәrlә
bağlı xәrclәr tamamilә dövlәt tәrәfindәn qar şılanır.

Hansı ölk"l"r"  ixrac missiyalarında t"msil
olunmusunuz, Az"rbaycan m"hsullarına
maraq nec"dir?

Ş"rabçılıq v" üzümçülük Az"rbaycanda "n"n"vi is -
tehsal sah"l"rind"ndir, ş"rab ixracı is" Res pub li ka mı -
zın qeyri-neft ixracının mühüm madd"sidir. Hal-ha zır da
"sas m"qs"d istehsal v" ixracın h"cmini ar tır maq dır.
Bu sah"y" diqq"tin artırılması üçün Dövl"t Baş çısı
t"r"find"n iki Dövl"t Proqramı q"bul edil miş , “Made in
Azerbaijan” brendinin t"şfiqi ç"r çi v" sin d" s"rgi v"
ixrac missiyaları t"şkil edilmişdi v" bizim ş"rab
istehsalçılarımız bütün bu imkanlardan yararlanır.
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- Bizim şәrabçılar tәşkil olunan bütün ixrac mis si -
ya larında geniş tәrkibdә tәmsil olunur. Çin, Al ma -
niya, Qazaxstan, Rusiya, Ukrayna, Macarıstan vә s.
öl  kәlәrdә olmuşuq vә çox yaxşı nәticәlәr әldә et mi -
şik. Bir çox şirkәtlәrlә razılaşmalar әldә edәrәk mәh -
sul  la rı mızın ixracına nail olmuşuq. Bütün mis si ya lar -
da hәm şәrablara, hәm dә digәr Azәrbaycan mәh sul -
la rına bö yük maraq göstәrilir.

Bildiyimiz q"d"r bu yaxınlarda Çin Xalq Res -
publikasının Urumçi ş"h"rind" “Az"rbaycan
Ş"rab Evi” açılıb. Bu Az"rbaycanın xarici
ölk"d" açılan ilk Ş"rab Evi olub. "Made in
Azerbaijan" brendinin t"şviqi il" yaradılan
bu ev" maraq nec"dir?

- Mәn deyәrdim ki, bu tarixi bir tәdbirdir, vә bu
şәrab evinin mәhz ÇXR-dә açılması onu göstәrir ki,
bizim bu bazara inamımız böyükdür. Ümumiyyәtlә
Ticarәt Evlәri, Şәrab Evlәrinin açılması çox vacibdir.
Bu, biz istehsalçılar, ixracatçılar, o cümlәdәn bizim
tәrәfdaşlarımız tәrәfindәn müsbәt qarşılanır.

Az"rbaycanda yet"rinc" üzüm  bağları v"
ş"rab  m"hsulları istehsal ed"n  mü"ssis"l"r
varmı?

- Sözsüz. Söylәdiyim kimi, üzümçülük vә şәrab -
çı lıq Azәrbaycan üçün әnәnәvi sahәdir. Res pub li ka -
mız da kifayәt qәdәr gözәl üzüm bağları var. Son il lәr
onlarla müasir istehsal müәsisәlәri açılıb, köh nә lә ri
rekonstruksiya edilib. Bununla yanaşı tәzә bağ la rın
salınması vә müasir zavodların tikilmәsi, olan la rın
tәkmillәşdirilmәsi prosesi davam edir.

Ş"rabçılıq  sah"sind" hansı probleml"r var?
Probleml"rin h"lli istiqam"tind" t"klifl"riniz
n"l"rdir?

- Digәr sahәlәr kimi problemlәr kifayәt qәdәrdir.
İlk öncә milli kadırların çatışmaması, yerli sotların

bәrpası, normativ bazanın köhnәlmәsi, şәrabçılıq zo -
na ların ayrılması vә s. Bu barәdә çox danışmaq olar.
Bütün bu maddәlәr üzrә konkret tәklif vә hәll yolları
var. Әn vacibi odur ki, bütün bunlar qәbul olunan
Dövlәt Proqramında öz әksini tapıb vә onların hәlli
üçün әmәli tәdbirlәr görülür.

Daxili istehsalat ölk"nin ş"raba olan
t"labatının neç" faizini t"min edir?
Az"rbaycanın neç" ş"rab brendi var?

- Çox tәәssüf ki, respublikamızda şәrab dadma
mә dә niyyәti tam formalaşmayıb. Lakin ildәn-ilә bu
sa hә dә irәlilәmәlәr var. Әhalimiz daha çox şәrab iç -
mә yә meyl göstәrir, yerli şәrabların istehlakı artır.
Hal-hazırda daxildә istehsal olunan şәrablar yerli tә -
la batı tam ödәyir. Buna baxmayaraq bizim iq ti sa diy -
yat açıq is tisadiyyatdır vә respublikamıza dünyanın
bütün yer lә rindәn şәrab idxal olunur.

Ş"rabçılığın inkişafı üçün "n vacib m"s" l" l"r -
d"n biri şüş" istehsalı v" qablaşdırma il"
bağ lıdır. Bununla bağlı v"ziyy"t nec"dir? Öl -
k" mizd" müasir standartlara cavab ver"n
neç" bel" mü"ssis" f"aliyy"t göst"rir?

- Digәr problemlәrlә yanaşı, qablaşdırma mә sә lә -
si biz şәrabçıların әn mühüm problemlәrindәn bi ri dir.
Şәrab istehsalında istifadә olunan kom po nent lә rin
әksәriyyәti valyuta hesabına xaricdәn gәtirilir vә bu
sonda Azәrbaycan şәrabının maya dәyәrinin art ma -
sına gәtirir. Respublikada bir neçә müasir şüşә is teh -
sal edәn müәssisә mövcuddur, lakin bu müәssisәlәr
şә rab is teh sa lında istifadә edilәn rәngli şüşәlәr is teh -
sal etmir vә bi zә lazım olan rәngli şüşә qabları biz
100 faiz xa ric dәn gәtiririk. Son bu dörd mәsәlә ilә
bağ lı yerli şüşә is tehsalçıları ilә danışıqlar aparılıb,
döv lәt bu mә sә lә dә böyük dәstәk göstәrir vә mәnә
be lә gәlir ki, qısa bir zamanda Azәrbaycanda rәngli
şә rab şüşәsinin is teh salı işә salınacaq.

Üzümçülük vä
þärab çý lýq
Azärbaycan üçün
änänävi sahädär.
Res pub li ka mýz da ki-
fayät qädär gözäl
üzüm baðlarý var.
Son il lär onlarla
müasir istehsal
müässisäläri açýlýb,
köh nä lä ri rekon-
struksiya edilib.



35

S"hif" adı BİZNES HéYATI

NOYABR 2018

BİZNES
HéYATIM"qal"

Azәrbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşә gö tü -
rәn lәr) Tәşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK), Al -
ma ni yanın Federal İqtisadi Әmәkdaşlıq vә İnkişaf
Na zir liyi (BMZ), Almaniya İqtisadi İnkişaf Fondu
(SEQUA GmbH) vә Bildungswerk der Wirtschaft
Meck lenburg-Vorpommern (Almaniyanın Mek len -
burq Ön Pomeraniya vilayәtinin İqtisadi Tәdris Mәr -
kә zi) İnstitutunun maliyyә dәstәyi ilә “Cәnubi Qaf -
qaz da Peşә Tәhsilinә dәstәk” layihәsini hәyata
keçirir.

Layihәnin әsas mәqsәdi Azәrbaycan Res pub li ka -
sın da gәnclәr arasında mәşğuliyyәt perspektivlәrinin
ar tı rılması, işәgötürәn birliklәr vә özәl sektor vә peşә
tәh sil müәssisәlәri arasında әmәkdaşlığı güc lәn dir -
mәk vә әmәk bazarının ehtiyaclarına uyğun kadrların
ha zırlanmasına dәstәk olmaqdır.

Birinci mәrhәlәdә layihә Bakı şәhәri vә Xaçmaz ra -
yonu әrazilәrindә dörd istiqamәt üzrә hәyata ke çi ri lib.

Layihәnin istiqamәtlәrindәn biri müәssisәlәrin iş -
çi qüvvәsinә olan ehtiyaclarını, peşә tәhsilinә vә kva -
li fi kasiyalara olan tәlәblәrini müәyyәnlәşdirmәk, şa -
gir dlәrin istehsalat tәcrübәsinә dәstәk vermәk, peşә
mәk tәb lәri ilә әmәkdaşlıq perspektivlәrini araş dır -

maq üçün әmәk bazarının onlayn Monitorinq sis te -
mi nin yaradılmasından ibarәt olub. Bu sistem peşә
tәh silinin daha dәqiq mәzmunda istiqamәtlәnmәsinә
dәs tәk olacaq vә әmәk bazarında lazımi mü tә xәs sis -
lә rin müvafiq iş yerlәri ilә tәmin olunmasında böyük
rol oynayacaq. Hәmçinin ixtisaslı işçilәr üçün nә zәr -
dә tutulmuş kәmiyyәt vә keyfiyyәt tәlәblәri mün tә -
zәm qaydada müәyyәn edilәrәk, ehtiyac qiy mәt lәn -
dir mә sisteminin hazırlanması nәzәrdә tutulur vә bu
sis te min alәtlәri daimi olaraq mәlumat toplama vә
dә yәr lәndirmә mәqsәdi ilә istifadә olunacaq.

“İş yerlәri tәlim ocağı kimi” adlı ikinci is ti qa mәt -
dә hәyata keçirilәn fәaliyyәtin nәticәsi olaraq sa hib -
kar larla peşә tәhsili mәktәblәri arasında olan әla qә lә -
rin daha da möhkәmlәnmәsi nәzәrdә tutulur. Bu peşә
vә orta mәktәb şagirdlәrinin peşә  tәhsilinә olan
maraqlarının artırılmasıdır. Qeyd olunan is ti qa mәt
çәrçivәsindә Bakı şәhәri vә Xaçmaz rayonunun bir
sıra peşә liseylәri vә peşә mәktәblәrinin şagirdlәri
üçün müxtәlif müәssisәlәrdә ekskursiya xarakterlı
“Açıq qapı” günü tәşkil olunmuşdur. "Açıq qapı"
günlәri Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti
(SOCAR), Azәrsun Holdinqin Yağ vә Duz zavod la -

Sahibkarlarla peþä tähsil müässisäläri
arasýnda ämäkdaþlýq gücländirilir
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rında, "Barkers" ticarәt mәrkәzi, Xaçmaz rayonunun
"Ya lama Aqropark" MMC, vә "Azәrxalça" ASC fili -
alın da, "Vahid çörәk" müәssisәsi vә kәnd tәsәrrüfatı
mü әssisәlәrindә keçirilib. 

“Mәktәblәr tәlim ocağı kimi”adlı üçüncü is ti qa -
mә tin çәrçivәsindә ekspertlәr qrupu tәrәfindәn sa -
hib kar lığa başlamaq istәyәn gәnclәr üçün “Öz
biznesinә baş la” adlı iki tәlimat kitabçası ha zır -
lanmışdır. Ki tab ça ların dizaynında peşә mәktәblәri
şagirdlәrinin mü sa bi qәyә tәqdim etdiyi şәkillәrdәn
istifadә edilmişdir. Pe şә mәktәbi şagirdlәri arasında
sahibkarlıq dü şün cә si nin inkişaf etdirilmәsi üçün
Bakı şәhәri vә Xaçmaz ra yonunda yerlәşәn peşә
liseylәrinin şagird vә müәllimlәri üçün “Mәn gә lә cә -
yin sahibkarıyam” mövzusunda tәlimlәr ke çi ril miş -
dir. Şagirdlәrә kiçik biznesin qurulması üçün biz nes
planların hazırlanması mәrhәlәlәri üzrә konkret bi lik
vә mәlumatlar verilmişdir. Gәlәcәkdә layihәnin pla -
nına uyğun olaraq Xaçmaz rayonunda kәnd tu riz mi -
ni inkişaf etmәk üçün İnformasiya vә Xidmәt Mәn -
tәqәsinin yaradılması nәzәrdә tutulmuşdur.

Hәmçinin üçüncü istiqamәt çәrçivәsindә peşә -
yönümlü işlәr görülmüş, belә ki, layihә mütәxәssisi
tәrәfindәn orta mәktәb şagirdlәri arasında diaq nos ti -
ka sı keçirilmiş vә peşә seçimindә valideynlәrә mәs -
lә hәt verilmişdir.

Dördüncü istiqamәt isә informasiya kompaniyası
üzrә hәyata keçirilәn fәaliyyәti özündә әks etdirir.

Bu istiqamәt çәrçivәsindә 16 oktyabr 2018-ci il ta -
rixdә layihәnin birinci mәrhәlәsinin başa çatması mü -
nasibәti ilә ASK tәşkilatçılığı ilә “Sahibkar – pe şә tәh sili
әmәkdaşlığı” adlı Milli Konfrans keçirilib. Kon  fransda
çıxış edәn Azәrbaycan Sahibkarlar Kon federasiyasının
prezidenti Mәmmәd Musayev son il lәr ölkә
iqtisadiyyatına yatırılan sәrmayelәr haq qın da danışıb:

“Azәrbaycan Cәnubi Qafqazda әn inkişaf etmiş
öl kәdir vә ümumi daxili mәhsulun 70 faizi mәhz
Azәr baycanda istehsal olunur. Son 15 ildә Azәr bay -
can iqtisadiyyatına 250 milyard dollar sәrmayә ya tı -
rı lıb, bu sәrmayәnin yarısı xarici investisiyaların pa -
yı na düşür. İnvestisiyalar yeni tex no lo gi ya la rın,
habelә mü әssisәlәrin cәlb edilmәsi demәkdir, bu isә
öz növ bә sindә tәhsilә, hәmçinin peşәyә yeni tә lәb lәr
ya ra dır. Biz Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Na zir -
liyi, ayrı-ayrı uni ver sitetlәr vә tәh sil müәssisәlәri bu
sahәdә ilә sıx әmәkdaşlıq edi rik. İmzalanmış sazişlәr
çәrçivәsindә müsbәt nә ti cә lәr verәn bir çox işlәr
görülmüşdür”- deyә Mәmmәd Mu sayev bildirib.

ASK-nin prezidenti habelә çıxışında bildirdi ki,
“Azәr baycan Respublikasında Peşә Tәhsili vә Tә li -
mi nin inkişafına dair Strateji yol Xәritәsi”nin tә lәb -
lә  ri nә uyğun olaraq “Pilot peşә tәhsili mü әs si sә lә rin -
dә işә gö türәnlәrlә tәrәfdaşlıq mexanizminin qu rul -
ma sı, pe şә standartları vә kurrikulumların işlә nil mә -
si” çәr çi vәsindә yaradılması nәzәrdә tutulan me xa -
nizmlәrin tәk millәşdirilmәsi üçün işәgötürәnlәrin
әsas ma raq la rı nın öyrәnilmәsi, onlardan müvafiq rәy
vә tәkliflәrin alın ması ilә bağlı işlәr davam edir. Sö -
zü gedәn tә rәf daş lıq mexanizmlәrinin qurulmasında
işәgötürәnlәrin ümu mi maraqları әsasında, nәzәrdә
tutulmuş tә rәf daş lıq mexanizmlәrinin tәk mil lәş di ril -
mәsi üçün Azәr baycan Sahibkarlar Konfederasiyası
tәrәfindәn bir sıra tәkliflәr irәli sürülmüşdür.

Bakýnýn Qaradað rayonunda yerläþän 302 nömräli tam orta mäktäbindä

þagird vä valideynlärlä peþäyönümü ilä baðlý keçirilän tädbir

2015-ci ildä Azärbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasý ilä Almaniyanýn 

Meklenburq Ön Pomeraniya vilayätinin Ýqtisadi Tädris Märkäzi arasýnda 

"Cänubi Qafqazda Peþä Tähsilinä dästäk" layihäsinin imzalanma

märasimi
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Tәdris prosesindә әsas iştirakçı tәrәflәrdәn birinin
pe şә tәhsili müәssisәsi olması sәbәbilә “şagirdlik
mü qa vilә” lәrinin 3 tәrәf - peşә tәhsil müәssisәsi,
şagird vә işәgötürәn arasında bağlanmasını mәq sә dә -
uyğun he sab etmişik. Hәmin müqavilәnin tәrkibinә
hәr üç tә rә fin hüquq vә vәzifәlәri, tәdris vә iş saat la -
rı na dair müd dәalar, müqavilәnin xitam halları vә
mü  ba hi sә lә rin hәlli qaydası kimi mad dә lәrin daxil
edil mәsi nә zәr dә tutulub.

Almaniyanın Azәrbaycandakı sәfirinin müavini
xa nım Andrea Süehl bildirib ki, tәmsil etdiyi ölkә
Azәr baycanda peşә tәhsilinin inkişafında maraqlıdır.
O, hәmçinin Almaniya sahibkarlarını bu sahәyә ma -
raq göstәrmәyә çağırıb.

Daha sonra çıxış edәn layihәnin uzunmüddәtli
eks perti cәnab Dirk Rönneke vә layihә rәhbәri xanım
Ute Fok layihә çәrçivәsindә Azәrbaycan Res pub li ka -
sın da görülәn işlәri yüksәk qiymәtlәndirәrәk la yi hә -
nin perspektivlәrindәn söz açıblar.

Tәdbirdә çıxış edәn tәhsil nazirinin müavini Fi ru -
din Qurbanov müasir dövrdә ilk peşә ixtisas tәhsili
mü әs sisәlәrinin işәgötürәnlәrlә әmәkdaşlığının güc lәn -
dirilmәsinә çox böyük zәrurәtin olduğunu qeyd etdi.

F.Qurbanov çıxışında bildirdi ki, Azәrbaycanda
ilk dәfә olaraq qәbul edilәn “Peşә tәhsili haqqında”
qa nunda işәgötürәnlәrin stimullaşdırılması ilә bağlı
ma liyyә, hüquqi vә digәr sahәlәr üzrә güzәştlәrin
ve ril mәsi nәzәrdә tutulur. Bu da özәl sektorun peşә
tәh si li ilә tәrәfdaşlığına daha çox maraq
göstәrmәsinә im kan yaradacaq. Bundan әlavә, peşә
tәhsili mü әs si sә lәri ilә işәgötürәnlәr arasında sıx
әmәkdaşlıq mü na si bәt lәrinin qurulması baxımından
әsas is ti qa mәt lәr dәn biri kimi işәgötürәnlәrin peşә
tәhsili vә tәdrisi sis te minә inteqrasiyası, onların
yüksәk ixtisaslı kadr la rın tәdris prosesinә cәlb
edilmәsi müәyyәn edilib.

Tәhsil Nazirliyi yanında Peşә Tәhsili üzrә Dövlәt
Agent liyinin şöbә müdiri Zamin Bәdirxanov çıxış
edә rәk ölkә başçısı cәnab İlham Әliyevin Fәrmanı ilә
tәs diq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında Peşә
Tәh sili vә Tәliminin inkişafına dair Strateji Yol Xә ri -
tә si”nә әsasәn, işәgötürәnlәrin peşә tәhsili sisteminә
cәlb edilmәsi, kadr hazırlığının işәgötürәnlәrin tә lәb -
lә ri nә uyğun aparılması vә tәhsildә dövlәt-özәl tә rәf -
daş lı ğı sisteminin hәyata keçirilmәsinin vacibliyini
diq qәtә çatdırıb. İqtisadiyyatın müxtәlif sektorlarında
fә aliyyәt göstәrәn işәgötürәnlәr ilә Peşә Tәhsili mü -
әs si sәlәri arasında müxtәlif sәviyyәlәrdә tәrәf daş -
lığın qu rul masının günün tәlәbi olduğunu vurğulayan
Za min Bәdirxanov ixtisaslı vә sәriştәli kadrların ha -
zır lan ma sının bu prosesә mühüm töhfә verәcәyini
qeyd edә rәk peşә tәhsili sahәsindә hәyata keçirilәn
tәd bir lәr barәdә әtraflı mәlumat verib.

Daha sonra layihәdә ekspert qismindә iştirak
edәn İlqar Әsәdov, Famil Baxışov vә Sәdaqәt Qәm -
bә ro va layihә çәrçivәsindә görülәn işlәr haqqında ge -
niş mәlumat veriblәr. 

2019-cu ilin yanvarın ayında Layihәnin ikinci
mәr  hәlәsinә start verilәcәk. Layihәnin birinci mәr hә -
lә si Bakı şәhәri vә Xaçmaz rayonunda tәşkil olunan
tәdbirlәrin ikinci mәrhәlәdә Azәrbaycanın digәr re gi -
on larında da keçirilmәsi nәzәrdә tutulub.

“Azersun Holdinq”in Yað vä Duz zavodunda keçirilän "Açýq qapý" günü

Xaçmaz rayonunda "Öz Biznesinä Baþla" 

mövzusunda keçirilän startap tälimi



38

BİZNES HéYATI MéQALé

NOYABR 2018

BİZNES
HéYATI M"qal"

Bioloji Tәbabәt - Av ro pa nın Almaniya, İsveçrә, İta li ya kimi
inkişaf etmiş öl kә lә rin dә geniş istifadә edi lir. Xro  ni ki, sağal ma sı
çәtin vә ya müm kün süz olan xәs tә lik lә rin mü ali cәsindә effektiv
nә ti cәlәr ve rәn bio-tәn zim lә yi ci tәbabәt, or qanizmin po zul  muş
fun k si ya larını bәrpa edәn vә xәs tә li yin ya ran ma sә bәb lәrini ara -
dan qaldıran müasir tәbabәt növüdür. 

Bioloji Tәbabәt artıq 2001-ci ildәn etibarәn Azәr bay canda da
istifadә edilir. Bio-tәn zim lә yici müalicә üsulunu öl kә miz dә ge niş
inkişaf etdirmәk mәq sәdilә, qeyd olunan ildәn eti barәn hәr il Al -
maniyadan Azәrbaycana bu tә  ba bәt üzrә ixtisaslaşmış mü tә xә ssislәr
dәvәt olu nur. Bi olo ji Tәbabәti dә rin dәn öy rәn mәk vә xәstәliklәrin
mü ali cә sin dә düzgün istifadә etmәk üçün hә ki m lә ri miz daima dә vәt
olunan mütәxәssislәrin se mi nar la rın da iştirak edirlәr.

Belә ki, 2004-cü ildә bio-tәn zimlәyici tәbabәt üzrә cә miy yәtin
yaranmasına imza ata raq böyük uğurlara nail ol da bildik. Sağ lam lıq
sektorunu daha da inkişaf et dir mәk na mi nә tibbi tәhsili güc lәn -
dirdik, bu nun üçün әn effektiv resurs xa ri cdәn dәvәt olunan mü tә -
xәs sislәrin sayının artırılması idi.

2009-cu ildә Bioloji Tә ba bәt Klinikası rәsmi ola raq fә aliy yәtә
başlamışdır. Bu ide ya nın ya ran ma sın dan etibarәn tәş kil olunan
seminarlarda iş ti rak etmiş vә müalicәdә uğurlar qa zanan hәkimlәri
bir araya top  lamışıq, hәmçinin Bioloji Tәn zim lә yi ci Terapiya Mәr -
kә zi nin ya ran masına imza atmışıq. İllәr әr zin dә daha da çox in kişaf
edә rәk vә әhali arasında sevilәrәk, Bi oloji Tә babәt Kli ni ka sı Göy -
çay, Sumqayıt vә Ma sal lı fi  li al la rı nın yaradılmasını uğ ur la hәyata
keçirmişdir. 

Xalqımıza daha da әlçatan bioloji tәbabәt, çә tin mü alicә olan
artroz, ateroskleroz, kron, ul te ra siv kolit, sistemli qır mızı qurd
eşәnәyi, revmato id ar t rit, bronxial astma, trofiki vә di abe tik xora
kimi xәs tә lik lә rin mü alicәsini hәyata ke çi rir.  Di gәr müalicә
üsulundan fәr qimiz odur ki, insan or qa niz minә әks-tәsir göstәrәn
kim yәvi dәr ma n la rdan istifadә edil mir vә yalnız xәstәliyin sa ğal -
masını deyil, bütün or qa ni z min bәrpasına nail olunaraq, insanların
sağlamlığına tez bir zamanda qovuşmasını tәmin edirik.

Bioloji Täbabät
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Taleh Sadıqov
“ABAD” mәrkәzlәri tәrәfindәn dekorativ-tәtbiqi

xalq sәnәtkarlığı vә kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә fә aliy -
yәt göstәrәn ailә bizneslәrinә dәstәk layihәlәri hәyata
ke çirilir. “ABAD” mәrkәzlәri hәmçinin ailә tә sәr rü -
fat la rına biznes-planlaşdırma, marketinq, brendinq vә
di zayn, maliyyә-mühasibat, hüquqi yardım xid mәt lә -
ri göstәrirlәr. İstehsal olunmuş mәhsulların “bir pәn -
cә rә” prinsipi üzrә sertifikatlaşdırılması, loqistika işi -
nin vә satışların tәşkili “ABAD” tәrәfindәn hәyata
ke çi rilir. Layihә çәrçivәsindә istehsal olunmuş mәh -
sul la rın üzәrindә istehsalçı ailәnin brendi ilә yanaşı,
mәh sulun “ABAD”ın nәzarәti altında hazırlandığını
gös tәrәn müvafiq nişan yerlәşdirilir.

Dekorativ-tәtbiqi xalq sәnәtkarlığı sahәsindә ça lı -
şan ailәlәrә dәstәk çәrçivәsindә “İçәrişәhәr” Dövlәt
Ta rix-Memarlıq Qorğunda, Heydәr Әliyev
Beynәlxalq Ha va Limanında, Bakı Dәmiryolu
vağzalının әra zi sin dә, “Fairmont Baku” otelindә, 3
saylı “ASAN xid mәt” mәrkәzindә, Şamaxının
Dәmirçi kәndindә, Qә bә lә rayonu Durucu kәndi
“Tufandağ” istirahәt komp leksindә, Şәki Keramika

Mәrkәzinin әrazisindә “ABAD” etno-butiklәri
fәaliyyәt göstәrir. Mәr kәz lәr dә Azәrbaycanın
müxtәlif regionlarından sәnәtkar ailә lәrinin әl işlәri
vә ABADçı ailәlәrin qida mәh sul la rı satışa çıxarılıb.
ABADçı ailәlәrin cem, mürәbbә, bal, әt vә süd
mәhsulları hәmçinin ölkәnin әn iri hi per -
marketlәrindә tәqdim olunur.

İs mayıllı rayon sakini Yeganә Eldarova xal ça çı dır.
10 yaşından bәri saplardan xariqәlәr yaradan sә nәt ka -
rın sözlәrinә görә, bu sәnәtin sirlәri onların ai lә sin dә
anadan qıza әsrlәr boyu ötürülür. “ABAD”ın dәs -
tәyindәn sonra Yeganә xanımın işi daha da irәli ge dib:

“Dәstәk proqramına qoşuldum vә öz komandamı
yığ dım. Artıq 100 toxucum var, lakin sap prob le mi miz
gündәmdә idi. “ABAD” bu işdә dә bizә dәstәk ol du.
Hazırda bir neçә növ vә çeşiddә xalça to xu yu ruq:
Zeyvә, Pirәbәdil, Qolu-Çiçi, Nәlbәki vә әn qә dim
çeşnisi hesab olunan Gönük xalçasını toxuyuruq, bu
işi inkişaf etdirib gәlәcәk nәsillәrә ötürmәk is tә yi rik”.

“Bundan başqa sevindirici hal odur ki, “ABAD”
bi zә sapdan başqa çeşnilәrini, hәtta rәnglәrini dә tәq -
dim edir. Hәr bir tәrәfi düşünәn “ABAD”a yalnız tә -
şәk kür lәr düşür”.

“ABAD”ın dästäk göstärdiyi sänätkar
Azärbaycan Respublikasý Prezidenti yanýnda Vätändaþlara Xidmät vä Sosial
Ýnnovasiyalar üzrä Dövlät Agentliyinin (ASAN xidmät) tabeliyindä “ABAD”

publik hüquqi þäxs Azärbaycan Respublikasýnın Prezidenti Ýlham Äliyevin
23 sentyabr 2016-cý il tarixli Färmaný ilä yaradýlýb. Färmana äsasän,

Azärbaycan Respublikasýnýn sosial-iqtisadi inkiþafýnda vätändaþlarýn fäal
iþtirakýna, kiçik vä orta sahibkarlýðýn inkiþafýna, ähalinin mäþðulluq

säviyyäsinin artýrýlmasýna vä räqabätqabiliyyätli ailä täsärrüfatlarýnýn
formalaþdýrýlmasýna dästäk vermäk mäqsädilä sosial yönümlü layihälär

häyata keçirän “ABAD” (Ailä Biznesinä Asan Dästäk) märkäzläri yaradýlýr.
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Qeyd edәk ki, Yeganә Eldarovaya dәstәk “ABAD”ın BMT-nin
İnkişaf Proqramı vә Qlobal Әtraf Mühit Fon du ilә birgә olan “Yerli
yüksәk dağlıq әrazilәrin icmalarının al ter na tiv gәlir mәnbәlәri ilә
tәmin edilmәsi” layihәsinin çәrçivәsindә baş tutub.

Sumqayıt şәhәrindә tanınmış rәssamlardan biri dә İqbal Hә sә -
nә li zadәdir. O, taxta tullantılarından sәnәt әsәrlәri yaradır.
“ABAD”ın müştәrilәrinin tәbәssümlә sahiblәndiklәri bu әl işlәrinin
ya ra dıcısı ixtisasca coğrafiya müәllimidir. Bәlkә dә bu sәbәbdәn
İq bal müәllim Azәrbaycanda turizm sәnayesinin geniş ya yıl ma sın -
da belә maraqlıdır. İqbal bәy “heç bir turist Azәrbaycandan su ve -
nirsiz getmәsin” şüarı ilә tәqdim etdiyi mәhsullarını daha çox mәhz
ölkәmizә gәlәn qonaqlarda tәәssürat yaratmaq üçün yaradır:

“Әl işlәrimdә köhnә şәhәrimizi animasiyaya bәnzәr şәkildә ha -
zır la yıram. Orada istifadә etdiyim rәng şuxluğunun insanları hәyata
po zi tiv baxmağa ruhlandırdığını düşünürәm. Turistlәrdәn biri әl işi -
mi hәtta canlı cizgi filmi kimi xarakterizә etdi. Çox fәrәhlәndim.
De mәk ki, ideyamı anladılar”.

İ.Hәsәnәlizadәnin fikrincә, “ABAD” Azәrbaycanı sәnәtkarlar
di yarı kimi tanıtmağa kömәk edәcәk:

“İnanın ki, әn böyük arzum odur ki, Azәrbaycanı qalereyalar di -
ya rı kimi tanısınlar. Ustadlarımızın emalatxanaları, studiyaları hәr
kә sin üzünә açıq olsun vә Azәrbaycanda әn çox ziyarәt edilәn yer -
lәr dәn birinә çevrilsin”.

Sәnәtkar “ABAD”ın yardım göstәrdiyi digәr mәsәlәlәrә dә to -
xun du: “İdeyalarım hәmişә çox olub. Lakin onları hәyata ke çir -
mәk dә gah texnoloji, gah maddi tәrәfdәn korluq çәkirdim.
Hәmçinin vaxt azlığı da buna mane olurdu. “ABAD”a qoşulmaqla
bu ça tış maz lıq la rı bir-bir aradan qaldırdığımı düşünürәm”.

“Dästäk proqramýna qo þul -
dum vä öz ko man da mý yýð -
dým. Artýq 100 toxucum var,
lakin sap prob le mi miz gün -
dämdä idi. “ABAD” bu iþ dä

dä bizä dästäk ol du. Ha zýrda
bir neçä növ vä çe þiddä xalça
to xu yu ruq: Zey vä, Piräbädil,
Qolu-Çiçi, Nälbäki vä än qä -

dim çeþ ni si hesab olunan
Gönük xal ça sýný toxuyuruq,
bu iþi in ki þaf etdirib gäläcäk
nä sil lä rä ötürmäk is tä yi rik”.

“Bun dan baþqa sevindirici
hal odur ki, “ABAD” bi zä

sap dan baþqa hәtta
çeþnilärini, ränglärini dä

täq dim edir. Här bir täräfi
düþünän “ABAD”a yalnýz

tä þäk kürlär düþür”.
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“ABAD”ın dәstәk göstәrdiyi sәnәtkar Vüqar Xu -
da ver diyev Bakının Maştağa qәsәbәsinin sakinidir.
O, 24 ildir ki, metal üzәrindә bәdii döymә sәnәti ilә
mәş ğuldur.

Dekorativ-tәtbiqi sәnәtkarlığa olan hәvәsindәn
da nışan Vüqar Xudaverdiyev deyir ki, ailә üzvlәri
uzun zaman dәmirçilik sәnәti ilә mәşğul olublar.

“Mәn özüm isә zәrgәrliyә, metal üzәrindә bәdii döy mә
sәnәtinә hәvәsli idim. Ona görә dә, bu sәnәti әsas peşә
kimi seçmәk qәrarına gәldim”, - deyә, Vü qar
Xudaverdiyev danışır.

Hazırladığı mәhsullar haqqında danışan sәnәtkar
de yir ki, o, klassik milli üslubda, yәni şәbәkә üs lu -
bun da әl işlәri hazırlamağa üstünlük verir:

“Bundan başqa, bәdii döymә üslubunda işlәr dә
ha zır layıram. Azәrbaycan Rәssamlıq Aka de mi ya sın -
da tәhsil almağa başlayandan sonra avanqard üslubda
iş lә mәyi öyrәndim, vә bir müddәt sonra öz işlәrimi
mil li vә avanqard üslubda hazırlamağa başladım. Hәr
dә fә belә sintez apararaq, yeni bir iş tәqdim edir -
dim”.

Milli Tarix Muzeyinin yaxınlığında emalatxanası
olan sәnәtkar bu gün müxtәlif bәzәk әşyaları vә su -
ve nirlәr – stolüstü qәlәm qabları, fәrqli musiqi alәt lә -
ri, etno-modern elementlәr, yәni folklorla mo der niz -
min vәhdәtindәn yaranan әl işlәri hazırlayır.

Vüqar Xudaverdiyevin sözlәrinә görә, o, bu sә nә -
ti gәlir götürmәk, qazanc әldә etmәk üçün yox, öz
sö zü nü demәk, fikirlәrini, daxili dünyasını ma te ri al -
laş dır maq üçün seçib.

Ustadı haqqında danışan Vüqar Xudaverdiyev de -
yir ki, metal üzәrindә bәdii döymә sәnәtini Maştağa
qә sә bәsindә yaşayan yaşlı sәnәtkarlardan öyrәnib:

“Bu sәnәti yaşlı nәsildәn öyrәnmişәm. Maştağa
qә sә bәsindә qәdim üslubda işlәyәn ustalar var idi.
Әv vәlcә şәbәkә texnikasını on lar dan öyrәndim. Son -
ra lar zәrgәrlik üz rә tex ni -
ki dәrslәr al dım, illәr öt -
dük cә, bu sahәnin pe şә -
ka  rı na çevrildim”.

Vüqar Xu da ver di yev
de yir ki, ha zır la dı ğı әl iş -
lә ri ni әsasәn xü su si qa le -
re yalar, so si al şәbәkәlәr
va s i tә si lә satışa çıxarıb.

Onun “ABAD”a mü ra -
ciәt etmәsindә mәq sә di dә
mәhz satış ba zarının ge niş -
lәn di ril mә si ilә bağlı dәstәk
al maq dır. Publik hüquqi
şәx sә müraciәti müsbәt qiy -
mәt lәn dirilәn sә nәt ka rın әl
işlәri bu gün “ABAD” etno-
bu tik lә rin dә satışa çıxarılıb.

Milli vә modern üs lu -
bun, qәdim Şәrq vә müasir
Qәrbin vәhdәtini yaradan bu
әl işlәri öz füsunkar gözәlliyi
ilә heç kimi biganә qoy ma -
yacaq.

Gәncә şәhәrinin “ABAD” tәrәfindәn dәstәklәnәn
sa kini Nağı Nağıyev keramika ustasıdır. Onun milli
üs lub larda hazırladığı boşqab, kuzә vә müxtәlif tә yi -
nat lı süfrә qabları kimi әl işlәri çox orijinal görkәmә
ma li kdir.

Nağı Nağıyev deyir ki, öz әl işlәrindә dahi Ni za -
mi Gәncәvinin “Xәmsә”sindәn ilham alır.

Sәnәtkarın tәqdim etdiyi әl işlәrinin üzәrindә
“Sir lәr xәzinәsi”, “Leyli vә Mәcnun”, “Yeddi gözәl”
ki mi poemalardan götürülmüş müxtәlif obrazlara rast
gәl mәk olar.

Sәnәtkarın sözlәrinә görә, o, miniatür sәnәtini
әmi sinin emalatxanasında öyrәnib vә daim bu sahәdә
pe şә karlığa can atıb:

“1971-ci ildә peşәkar rәssamlıq fәaliyyәtinә baş -
la mı şam vә bir çox ölkәlәrdә keçirilәn sәrgilәrdә iş ti -
rak edәrәk medallar ilә tәltif olunmuşam”.

Nağı Nağıyev keramika üzәrindә gözәl mi ni atü -
ra lar yaratsa da, mәhsulların hazırlanması üçün xam -
mal ların alınmasında çәtinliklәrlә üzlәşib vә satış
bazarının az lı ğı sәnәtkara öz peşәsini daha da inkişaf
etdirmәyә ma ne olub.

Çalışdığı sahәdә yeni bir pillәyә qәdәm qoymaq,
sa tış bazarını genişlәndirmәk üçün sәnәtkar “ABAD”a
müraciәt etmәk qәrarına gәlib.

Ustad sәnәtkarın müraciәti müsbәt ca vab lan dı rı -
lıb vә belәliklә, “ABAD”ın dekorativ-tәtbiqi xalq sә -
nәt karlığı ilә mәşğul olan ailәlәrә, vәtәndaşlara gös -
tәr diyi dәstәk çәrçivәsindә Nağı Nağıyevin әl işlәri
“ABAD” etno-butiklәrindә satışa çıxarılıb.

Nağı Nağıyev deyir ki, hazırladığı әl işlәrinin
turistlәr tәrәfindәn böyük maraqla qarşılanması,
satışların artması, maddi tәminatını daha da
güclәnmәsi onu bu sahәdә yeni mütәxәssislәr
hazırlamağa hәvәslәndirir.
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Leyli ALLAHVERDÝYEVA
AMEA Ýqtisadiyyat Ýnstitutu

DÖVLÄTÝN ÝQTÝSADÝYYATA
MODELYARADICI MÜDAXÝLÄSÝ VÄ
TURÝZMÝN ÝNKÝÞAFI

Müasir zamanda turizm sahäsi beynälxalq ti -
carätin dinamik inkiþaf edän forma la rýn dan
birinä çevrilib. Turizm xidmätläri in san lar tä -
rä fin dän än çox istifadä edilän xid mät lär dän -
 dir. Turizm säyahätlärinin in san larýn fi ziki
qabiliyyätinin bärpa sýn da, on  larýn þäxsiyyät
kimi for ma laþ ma sýn da, digär ölkälärin tarixi
vä mä dä niy yäti ilä yaxýndan tanýþ ol ma la rýn -
da xüsusi rolu var. BMT-nin Ümu m dün ya
Tu rizm Täþkilatý hazýrda bu cür sä ya hät lärin
sayýnýn 1,2 mil yard ol duðunu, 2030-cu ildä
isä 1,8 mil yarda ça ta ca ðýný söyläyir (UNWTO
To urism High lights, 2016).
Tu   rizm sektorunun yüksäk ixtisaslý kadr  larla
tämin edilmäsi, bu sahä üzrä aparýlan elmi-
tädqiqat iþlärinin stimullaþdýrýlmasý, turizm
þirkätlärinä imtiyazlý kreditlärin verilmäsi, yerli
turizm subyektlärinin bey näl xalq proq ram vä
tädbirlärä qatýl malarý, tu  rizm sahäsinin inkiþaf
pri ori tet lärinin düzgün näzärä alýnmasý,

turizm fä aliy yä ti ni tänzimläyän hü quqi-nor -
ma tiv bazanýn (o cümlädän ölkä sär -
hädlärinin keçilmäsi qay da la rýnýn) ya radýlmasý
vä täk mil läþ di ril mäsi vä bu qäbil bir sýra digär
me todlar dövlätin turizm sahäsini idarä
etmäsi me xa nizmlärinä aid edilir. Ölkä iq ti sa -
diy ya týnýn inkiþafýna ciddi töhfä verän
sämäräli, rä qabä t qa bi liy yätli turizm sahäsinin
for ma laþ masý ba xý mýn dan, dövlätin bu sa hä -
dä häyata ke çirdiyi tänzimlämä täd bir -
lärindän häl ledici däräcädä asý lý dýr.
Tu  rizmin Ýqtisadiyyatın Solluğu (Sağlığı) Ýn -
deksindän asýlýlýðýný mü äy yän läþ dir mäk dä
mähz ona görä vacibdir ki, tu rizm fä aliy yä ti -
nin formalaþmasý vä inkiþafý ähämiyyätli dä rä -
cädä normativ hüquqi aktlarýn, mäqsädli
dövlät proqramlarýnýn iþ länib reallaþdýrýlmasý
älveriþli in ves ti siya mühitinin yaradýlmasý
lisenziyalarýn verilmä qaydalarý ilä, gömrük vä
vergi si ya säti ilä mü äy yän läþir.

Giriþ
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éd"biyyat xülas"si
Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilә sәviyyәsi, xü su silә

dә xarici ticarәt siyasәti istәnilәn ölkәdә turizmin in -
kişafı üçün böyük әhәmiyyәt daşıyır. Xidmәt Ti carәti
üzrә Baş Sazişdә (QATS) qeyd edilir ki, öl kә lәr xidmәt
sahәsindә siyasәtә vә milli strategiyaya xüsusi diqqәt
ye tirmәli, inkişaf sәviyyәlәrini vә milli si yasәtin mәq -
sәd lәrini nәzәrә alaraq, tәdricәn li be rallaşmağa doğru
istiqamәtlәnmәlidirlәr (UNCTAD, 2004).

M.Qrosso, M.Leşer vә E.Pinalinin fikrincә, ti ca -
rә tin vә investisiya siyasәtinin milli, regional vә bey -
nәlxalq sәviyyәlәrdә liberallaşması ölkәyә uğurlu
ixrac yönümlü turizm sektoru ya ratmağa imkan verә
bilәr (Grosso, Lesher and Pinali, 2007). Xarici
ticarәtin liberallaşmasının turizmin inkişafındakı
roluna dair bir sıra başqa iqtisadçılar da tәdqiqatlar
aparırlar (mәs., Jensen and Zhang, 2013). Koy Nyen
Wonq vә Tack Cheonq Tanq Sinqapurda xa rici
ticarәtin liberallaşması ilә turizm arasında әla qә nin
müәyyәn edilmәsinә hәsr olunmuş mәqalәdә gös -
tәrirlәr ki, ölkәnin әsas ticarәt tәrәfdaşları ilә әla -
qәlәrin daha da liberallaşdırılması hәmin ölkәlәrdәn
gәlәn turistlәri cәlb etmәyә dә bilәr, lakin bu turizm
sahәsinin inkişafı üçün mühüm katalizatordur. Öz
növbәsindә, turizmin inkişafı ölkәni öz beynәlxalq
ticarәtini liberallaşdırmağa sövq edә bilәr (Wong and
Tang, 2010). İndoneziya üzrә aparılmış araşdırmanın
nәticәlәrinә görә isә, orada turizm xidmәtlәri ticarә ti -
nin liberallaşması digәr ASEA (Cәnub-Şәrqi Asiya
Ölkәlәri Assosiasiyası) ölkәlәri ilә müqayisәdә,
turizmin rәqabәt qabiliyyәtini birbaşa artırmır. Ona
görә dә müәlliflәr liberal inkişaf nә zә riy yәlәrinә
әsaslanan dövlәt siyasәtinә yenidәn ba xıl ma sını
zәruri sayırlar (Antariksa, 2011).

D.Qusenovanın Әrәbistan yarımadası ölkәlәrindә
(Sәudiyyә Әrәbistanı, Yәmәn, Oman, Birlәşmiş Әrәb
Әmirliklәri, Bәhreyn, Qatar, Küveyt) turizmin inkişaf
xüsusiyyәtlәrinә hәsr olunmuş araşdırmasında
müәyyәn edilmişdir ki, bu sahәnin inkişafı hәmin
ölkә lәrdә XX әsrin 90-cı illәrindә aparılmış
liberallaşma prosesi ilә sıx bağlıdır. Әrәbistan
yarımadası ölkәlәrindәki liberal islahatlar gәlmә
turizmin dinamikasına müsbәt tәsir göstәrmişdir:
xarici turistlәrin sayı 200-300%, bәzi ölkәlәrdә isә
hәtta 800%-ә qәdәr artmışdır (Гусенова, 2015).
С.Stotski, E.Sas vә S.Tokarik qeyd edirlәr ki, Karib
hövzәsi ölkәlәrindә xarici ticarәtin liberallaşması
1994-cü ildәn 1998-ci ilә kimi turizm xidmәtlәrinin
ÜDM-dәki payının 25%-dәn 40%-ә yüksәlmәsinә
imkan vermişdir. Onlar ticarәtin liberallaşmasının bir
komponentinin tariflәrin ümumi sәviyyәsinin azal dıl -
masının vacibliyini xüsusi vurğulayırlar (Stotsky, Suss
and Tokarick, 2000). UNCTAD-ın (Birlәşmiş Millәtlәr
Tәş ki la tı Ti ca rәt vә İnkişaf Konfransı) mә lu mat la rı na
әsa sәn, Uruqvayda ticarәtin libe ral laş ma sı xidmәt sek -
torunun genişlәnmәsinә sәbәb ol muş dur. Nә ti cә dә, iq -
ti sa diy ya tın әmәktutumlu sa hә lәr indәn biri olan tu rizm
sek to run da qadın әmәyinә tәlәb yüksәlmiş vә ölkә
üzrә ümu mi işsizlik azalmışdır (Birlәşmiş Mil lәt lәr
Tәş ki la tı Ticarәt vә İnkişaf Konfransı, 2014).

N.Terzi hesab edir ki, xidmәt sahәlәrinin li be -
rallaşması inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә iqtisadi
artım üçün hәr zaman müәyyәnedici amil olaraq qa -
la caqdır (Terzi, 2010). Ümumdünya Sәyahәt vә Tu -
rizm Şurasının (WTTC) mәlumatlarına әsasәn, avi -
asi yada proteksionist siyasәtin aparılması turizmin
in kişafını әhәmiyyәtli dәrәcәdә lәngidir. Şuranın he -
sabatında aviasiyanın liberallaşdırılmasının va cib liyi
vurğulanır (WTO, 2009). Ümumiyyәtlә, dünyada
avi adaşımaçılığın liberallaşdırılmasının turizm üçün
xüsusi önәm daşıdığını sübut edәn bir sıra dәlillәr
möv cuddur. Mәsәlәn, R.Enrikes müәyyәn etmişdir
ki, ölkәlәr arasında aviaxidmәtlәrin libe ral laş dı rıl ma -
sı uçuşların 12%-35% aralığında artmasına sәbәb
olur. Bәzi hallarda isә bu artım hәtta 100% tәşkil edә
bilir (Enriquez, 2013).

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda aparılan tәd qi -
qat larla yuxarıda tәhlil etdiklәrimiz arasında bir ne çә
prinsipial fәrq var. Bunlardan biri ondadır ki, İq ti sa -
diyyat İnstitutu iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin
modelyaradıcı formalarını seçib qrup- laşdıraraq, di -
gәr tәnzimlәmә üsullarından ayrılıqda araşdırır. Bu
me todologiya, әnәnәvi yanaşmalardan fәrqli olaraq,
dün ya ölkәlәrinin iqtisadiyyatlarını “yaxşı” vә “pis”
iq ti sadiyyatlara deyil, bir-birinә nisbәtәn daha liberal
(ya xud daha inzibati) iqtisadiyyatlar kimi tәs nif lәş -
dir mәyә imkan verir.

İlkin m"lumatlar
Dövlәtin iqtisadiyyata modelyaradıcı müdaxilә

sә viy yәsinin vә xarici ticarәtin liberallıq sә viy yә si nin
turizmin inkişafına tәsirlәrini müәyyәnlәşdirmәk
üçün bir neçә statistik sıraya ehtiyac vardır. Buraya
öl kәni ziyarәt etmiş xarici turistlәrin sayı, xarici tu -
rist lәrdәn әldә edilmiş gәlir vә ölkә turizminin rә qa -
bәt qabiliyyәti kimi statistik mәlumatlarla yanaşı, İq -
ti sadiyyat İnstitutunda hesablanan İqtisadiyyatın sol -
lu ğu (sağlığı) indeksi vә onu formalaşdıran gös tә ri ci -
lәr dәn biri – Xarici ticarәt subindeksi dә daxildir
(Cәdvәl 1).

Turizmin rәqabәt qabiliyyәti indeksi әksәr mü tә -
xә ss islәr tәrәfindәn turizm sektorunun inkişaf sә viy -
yә sini qiymәtlәndirәn әsas göstәrici sayılır. Dünya
İq ti sadi Forumu (Davos, İsveçrә) tәrәfindәn he sab la -
nan bu İndeksin әn aşağı qiymәti 1, әn yüksәk qiy -
mә ti 7-dir. Onun hesablanması zamanı turizmi for -
ma laşdıran bir sıra amillәr nәzәrә alınır. İnkişaf etmiş
ölkәlәrdә TRİ, bir qayda olaraq, daha yüksәk olur.

Araşdırılan ölkәlәr arasında hәm XT subindeksi,
hәm dә İS(S)İ (İqtisadiyyatın Solluğu (Sağlığı) İndeksi)
üzrә әn sağçı iqtisadiyyat Sinqapurun iqtisadiyyatıdır
(mü vafiq olaraq, 0,070 vә 0,107). Demәli, bu ölkәdә
döv lәt xarici ticarәtә vә ümumilikdә iqtisadiyyata mi -
ni mal dәrәcәdә müdaxilә edir, yәni iqtisadiyyat, baş lı -
ca olaraq, özünütәnzimlәmә mexanizmlәri әsasında
fә aliyyәt göstәrir. Birlәşmiş Әrәb Әmirliklәri (0,160),
İs veçrә (0,188) vә Danimarka (0,190) kimi yüksәk
gә lirli ölkәlәrlә yanaşı, Gürcüstanın da iqtisadiyyatı
(0,163) dövlәt müdaxilәsinin nisbәtәn daha az olması
ilә seçilir. Әn solçu iqtisadiyyata malik olan ölkә
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Cädväl 1. Tählil qrupu ölkälärindä turizm göstäriciläri, ÝS(S)Ý vä XT sub-indeksi (59 ölkä, 2015)

Ölkälär
Xarici 

turistlärin 
sayý, mln. näfär

Xarici 
turistlärdän gälir, 

mlrd. ABÞ doll.
TRÝ ÝS(S)Ý

XT 
subin- 
deksi

1 2 3 4 5 6

ABÞ 77,510 204,523 5,12 0,245 0,214

Albaniya 3,784 1,500 3,22 0,288 0,202

Almaniya 34,972 36,867 5,22 0,324 0,230

Avst ral iya 7,444 29,413 4,98 0,300 0,200

Avst r iya 26,719 18,303 4,82 0,256 0,230

Azärbaycan 1,922 2,309 3,48 0,273 0,337

Bolqarýstan 7,311 3,146 4,05 0,268 0,237

Böyük Br i taniya 34,436 45,464 5,12 0,270 0,203

Brazil iya 6,306 5,844 4,37 0,382 0,365

CAR 8,904 8,235 4,08 0,246 0,282

Çexiya 11,148 6,048 4,22 0,255 0,227

Çin 56,886 114,109 4,54 0,368 0,360

Danimarka 10,267 6,623 4,38 0,190 0,217

Ermänistan 1,192 0,936 3,42 0,238 0,205

Estoniya 2,763 1,500 4,22 0,288 0,213

F inlandiya 2,622 2,750 4,47 0,285 0,210

Fransa 84,452 45,920 5,24 0,416 0,240

Gürcüstan 2,279 1,936 3,68 0,163 0,144

Hindistan 8,027 21,013 4,02 0,394 0,472

Ýndoneziya 10,408 10,761 4,04 0,322 0,280

Ýran 5,237 3,483 3,32 0,412 0,698

Ýrlandiya 8,813 4,793 4,53 0,241 0,200

Ýspaniya 68,215 56,526 5,31 0,344 0,233

Ýsra il 2,800 5,365 3,66 0,267 0,202

Ýsveç 10,522 12,235 4,45 0,272 0,227

Ýsveçrä 9,305 16,198 4,99 0,188 0,260

Ýtal iya 50,732 39,449 4,98 0,319 0,237

Kanada 17,970 16,229 4,92 0,238 0,188

Kipr 2,659 2,479 4,25 0,271 0,233

Latviya 2,024 0,895 4,01 0,273 0,220

Litva 2,071 1,147 3,88 0,255 0,237

Lüksemburq 1,090 4,161 4,38 0,270 0,220

Macarýstan 14,316 5,344 4,14 0,298 0,233

Makedoniya 0,486 0,267 3,5 0,214 0,206

Malayziya 25,721 17,597 4,41 0,251 0,269

Malta 1,791 1,368 4,16 0,322 0,220

Meksika 32,093 17,734 4,36 0,311 0,248

Misir 9,139 6,065 3,49 0,314 0,432

Moldova 0,094 0,210 3,16 0,358 0,285

Monteneqro 1,560 0,902 3,75 0,283 0,200

Niderland 15,007 13,211 4,67 0,317 0,207

Norveç 4,855 4,952 4,52 0,265 0,233

Polþa 16,728 9,728 4,08 0,346 0,243

Portuqal iya 10,176 12,606 4,64 0,332 0,227

Qazaxýstan 4,560 1,625 3,48 0,232 0,398

Qýrðýzýstan 2,849 0,426 3,08 0,243 0,310

Rumýniya 2,235 1,704 3,78 0,317 0,230

Fransadır (0,416). İranın
(0,412), Ukraynanın (0,399),
Hindistanın (0,394) vә
Serbiyanın (0,389) iq ti sa diy -
yatı da dövlәt tәrә fin dәn
nisbәtәn daha sәrt tәn zim lәnir.

Araşdırılan ölkәlәrin әk sә -
riy yәtinә nisbәtәn Azәr -
baycanda (0,237) dövlәt iq ti -
sa diyyata daha az mü da xi lә
edir. Lakin ölkәmiz Xa ri ci
ticarәt subindeksi üzrә (0,337)
araşdırılan ölkәlәrin әk -
sәriyyәtinә nisbәtәn daha sol -
çu iqtisadiyyata malik- dir vә
burada idxal әmә liy yat ları
daha sәrt tәnzimlәnir (baş qa
sözlә, daxili bazar da ha sәrt
qorunur). Bәzi hal larda ayrı-
ayrı ölkә iq ti sa diyyatlarının
XT sub-in dek si üzrә solçu (vә
ya sağ çı), yekun indeks üzrә
isә sağçı (vә ya solçu) ol ma la rı
o sәbәbdәn tәbiidir ki, İS(S)İ
(İq ti sa diyyatın Solluğu (Sağlığı)
İn deksi) 6 subindeks üzrә he -
 sab lanır, XT subindeksi bun -
 lardan yalnız biridir.

Xarici ticarәt sub-in dek si
üzrә Sinqapurdan sonra әn sağ -
çı iqtisadiyyata malik olan öl -
kәlәr Gürcüstan vә Yeni Zel -
landiyadır (0,144), bu da hә -
min öl kә lәr dә xarici ticarәtin
in  ki şaf etmәkdә olan vә in ki şaf
etmiş ölkәlәrә nis bә tәn da ha li -
beral olmasından xә bәr ve  rir.
Sıralanan ölkәlәr ara  sın  da
Xarici ticarәt sub-in dek  si üz rә
әn solçu iq ti sa diy ya ta ma lik
olan, yәni xa ri ci ticarәt әmә -
liyyatlarının әn sәrt tәn zim -
lәndiyi ölkә İran dır (0,698).

Qeyd etmәk lazımdır ki,
bir ölkәdә iqtisadi inkişaf döv -
lәtin tәnzimlәmә tәd- bir lә ri -
nin artırılması vә sәrt lәş di ril -
mәsi nәticәsindә tә min olu nur -
sa, digәrindә li beral isla hat -
ların aparılması ilә әldә olu -
nur. Bu, İS(S)İ (İq ti sa diy yatın
Sol lu  ğu (Sağlığı) İn deksi)nin
op ti mal lıq hәd lә rinin müx tәlif
amil lәrin tә si ri al tın da öl kә -
dәn-ölkәyә fәrq lәn mәsi ilә
izah edilir.

İndi isә İS(S)İ (İqtisadiyyatın
Sol luğu (Sağlığı) İndeksi) ilә
tu riz min inkişaf göstәricilәri
ara sın da kı әlaqәyә baxaq.
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1 2 3 4 5 6

Rusiya 31,346 8,465 4,08 0,354 0,419
Serbiya 1,132 1,048 3,34 0,389 0,333

Sinqapur 12,052 16,743 4,86 0,107 0,070
Slovakiya 6,816 2,363 3,84 0,334 0,227
Sloveniya 2,707 2,504 4,17 0,345 0,243
Tailand 29,881 44,553 4,26 0,301 0,369
Tunis 5,359 1,354 3,54 0,334 0,382

Türkiyä 39,478 26,616 4,08 0,326 0,247
Xorvatiya 12,683 8,833 4,3 0,335 0,219
Yaponiya 19,737 24,983 4,94 0,298 0,239

Yeni Zelandiya 2,772 8,910 4,64 0,241 0,144
Yunanýstan 23,599 15,673 4,36 0,362 0,253

İS(S)İ v" xarici turistl"rin sayı
Qeyd edildiyi kimi, son zamanlar dünya üzrә tu rist

sәyahәtlәrinin sayı artmaqdadır. Turistlәr öz sә ya hәt -
lәrini planlaşdırarkәn elә ölkәlәri seçirlәr ki, ora da kı
şәraiti әlverişli sayırlar. Bu şәraiti for ma laş dı ran amil -
lәrә dövlәt tәnzimlәmәsindәn әhәmiyyәtli dә rә cә dә
asılı olan maddi-texniki baza, qiymәtlәrin sә viy yә si,
turoperatorların vә turagentliklәrin çox lu ğu vә s.
aiddir. Aşağıda (Diaqram 1) iqtisadiyyatın döv  lәt
tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi dәrәcәsi ilә tu rist lә rin sayı
arasında qarşılıqlı әlaqә tәsvir edilir. Öl kә lә ra rası
müqayisә gәlәrliyi saxlamaq üçün ikinci gös tә rici
әhalinin hәr 10 min nәfәrinә düşәn xarici turist sa yı
kimi hesablanmışdır.

Xarici turist sayının İqtisadiyyatın solluğu (sağ lı -
ğı) indeksindәn asılılığı yox dәrәcәsindәdir. Öz әha li -
sin dәn daha çox xarici turist qәbul edәn ölkәlәr ara -
sın da hәm liberal, hәm dә dirijist iqtisadiyyata malik
öl kә lәr vardır. Birincilәrә Sinqapur, İsveçrә, Dani -
mar ka, İrlandiya, ikincilәrә Fransa, İspaniya, Slo va -
ki ya, Sloveniya aid edilә bilәr. Eyni ilә, az sayda tu -
rist qәbul edәn ölkәlәr sırasında hәm sağçı (Make-
do niya, Yeni Zelandiya, Gürcüstan, Qazaxıstan), hәm
dә nisbәtәn daha solçu (Ru- mıniya, Serbiya, Al ma ni -
ya, Polşa) iqtisadiyyata malik ölkәlәr yer almaqdadır.
Bu nunla belә, әhalinin hәr 10 min nәfәrinә düşәn xa -
ri ci turistlәrin sayı 1000 nәfәri yalnız o ölkәlәrdә aş -
mır ki, orada dövlәt iqtisadiyyatı nisbәtәn sәrt tәn -

zim lәyir vә İS(S)İ 0,314-ün üstündәdir (Hindistan,
Mol dova, Çin, İran vә b.).

Göründüyü kimi, ölkәyә gәlәn xarici turistlәrin
sa yı İS(S)İ-dәn әlavә, başqa amillәrdәn asılıdır. Bun -
lara ölkәnin xarici turistlәr üçün nә qәdәr böyük ma -
raq doğurması, onun tarixi-mәdәni abidәlәri, tu rizm
infrastrukturunun sәviyyәsi, siyasi stabillik vә tәh -
lükәsizlik, turizm üçün mәna kәsb edәn tәbii şә ra iti
aid edilә bilәr.

Tәbii ki, xidmәtlәrin keyfiyyәti vә qiymәti dә ol -
duq ca mühüm, bәzi hallarda isә hәlledici rol oynayır.

İS(S)İ v" xarici turistl"rd"n g"l ir
Turizm sahәsindә aparıcı ölkәlәrdә turistlәrdәn әl -

dә edilәn gәlir dә yüksәk olur. Turizmin ölkә iq ti sa -
diy yatına dolayı tәsirlәri dә olduğuna görә bu tu rist -
lә rin ölkәdә sәrf etdiyi vәsait tәkcә turizm mü әs si sә -
lә rinin deyil, digәr sahәlәrә aid müәssisәlәrin dә gә -
lir lәrini artırır. Bu o demәkdir ki, iqtisadiyyatın tәn -
zim lәnmәsi zamanı turizmin inkişafı vә bu sahәdәn
әl dә edilәn gәlirlәrin artırılması dövlәtin qarşısına
qoy duğu mәqsәdlәrdәn biri olmalıdır. 2-ci Di aq ram -
da iqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi dә -
rә cәsi ilә xarici turistlәrdәn әldә edilәn gәlir tutuş-
du rulur.Tәhlil göstәrir ki, xarici turistlәrdәn әn az gә -
lir götürәn ölkәlәr İS(S)İ-nin nisbәtәn yüksәk olduğu
öl  kәlәrdir. Bunlara İran, Rusiya, Moldova, Çin vә bә -
zi başqaları aiddir. Hәmin ölkәlәrdә xarici tu rist lәr -

Araşdırılan ölk"l"r arasında h"m XT sub-
indeksi, h"m d" İS(S)İ üzr" "n sağçı iqti-
sadiyyat Sinqapurun iqtisadiyyatıdır
(müvafiq olaraq, 0,070 v" 0,107). 
Dem"li, bu ölk"d" dövl"t xarici ticar"t" v"
ümumilikd" iqtisadiyyata minimal
d"r"c"d" müdaxil" edir, y"ni iqtisadiyyat,
başlıca olaraq, özünüt"nziml"m"
mexanizml"ri "sasında f"aliyy"t göst"rir. 
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dәn gәlir, ölkә әhalisinin adambaşına 100 ABŞ dol la -
rın dan aşağıdır. Lakin onu da qeyd etmәk lazımdır ki,
İS(S)İ-nin yüksәk olduğu ölkәlәr arasında xarici tu -
rist lәrdәn gәlirin yüksәk olduğu ölkәlәr dә var (Yu na -
nıs tan, Malta, Xorvatiya, İspaniya vә b.). Göründüyü
kimi, xarici turistlәrdәn gәlirin çox olması, yüksәk
turizm potensialına malik olan, xarici turistlәri daha
çox cәlb edәn ölkәlәrdә müşahidә olunur.

İS(S)İ-nin turizmin iki әsas iqtisadi göstәricisinә
– xarici turistlәrin sayına vә xarici turistlәrdәn әldә
edi lәn gәlirә tәsirinin tәhlili göstәrir ki, iqtisadiyyatın
li berallıq-inzibatilik xüsusiyyәtlәri ikinci göstәriciyә
daha çox tәsir edir. Ümumiyyәtlә, qiymәtlәr vә xarici
ticarәt az tәnzimlәndikdә turistlәri ölkәyә cәlb etmәk
vә onlara “daha çox xәrclәtmәk” nisbәtәn asan olur.

Dövlәtin, hansısa sәbәblәrlә xarici fiziki şәxslәrin
öl kәdәn çıxardığı mәhsullara mәhdudiyyәt (kvota)
tәt biq etmәsi xarici turistlәrin sayına mәnfi tәsir gös -
tә rә bilәr. Nәzәrә almaq lazımdır ku, “bazarlıq tu riz -
mi” bәzi ölkәlәr üçün xarici turistlәri cәlb etmәyin
әsas yollarındandır. Bu o hallarda baş verir ki, qiy -
mәt lәr digәr ölkәlәrdәki ilә, xüsusilә dә qonşu döv -
lәt lәrdәki ilә ciddi fәrqlәnsin. Mәsәlәn, Azәrbay-
can dan Gürcüstana sәfәr edәn turistlәrin bir qisminin
ora ya mәhz “alış-veriş” mәqsәdi ilә getdiyi yaxşı mә -
lum dur. Әks yönlü nümunәlәr dә var. İsveçrә öz is -
teh salçı vә idxalatçı şirkәtlәrinin mәnafeyini qo ru -
maq mәqsәdi ilә fiziki şәxslәrin (xaricdәn ucuz alıb)

öl kәyә gәtirdiyi әrzaq mәhsullarının hәcminә dәyәr
ifa dәsindә mәhdudiyyәt qoyur. Әgәr bu qәbil kvo ta -
lar bәlli bir hәddәn aşağı salınsa vә әrzaq almaq üçün
xa ricә (bu halda, mәsәlәn, Fransaya) getmәk sәrfәsiz
ol sa, İsveçrәdәn xaricә gedәn vә bәzi ölkәlәrin (mә -
sә lәn, Fransanın) İsveçrәdәn qәbul etdiyi turistlәrin
sa yı, tәbii ki, azalar.

Ölkә sәrhәdinin keçilmәsi şәrtlәri sәrtlәşdikcә dә
ey ni nәticә alınır, yәni ölkәni daha az sayda xarici tu -
rist ziyarәt edir.

İS(S)İ v" Turizmin 
r"qab"t qabil iyy"ti indeksi

Ölkәdә turizm sahәsinin inkişaf sәviyyәsini mü -
әy yәn lәşdirmәyә imkan verәn әsas göstәricilәrdәn bi -
ri onun rәqabәt qabiliyyәtini ölçәn indeksdir. Döv lә -
tin iqtisadiyyatı nә dәrәcәdә sәrt tәnzimlәmәsinin bu
göstәriciyә necә tәsir etmәsini müәyyәnlәşdirәk (Di -
aqram 3).

Göründüyü kimi, İS(S)İ ilә TRİ arasında asılılıq
yox dәrәcәsindәdir. Bu o demәkdir ki, ölkә tu riz mi -
nin beynәlxalq rәqabәt qabiliyyәti dövlәtin iq ti sa diy -
ya tı nә dәrәcәdә liberal vә ya sәrt-inzibati tәn zim lә -
mә sindәn asılı deyildir.

TRİ-nin İS(S)İ-dәn asılı olmamağı, digәr amil lәr -
lә yanaşı, hәm dә turizmin ölkә üçün prioritet sahә
olub-olmamağı ilә şәrtlәnir. Bu, TRİ-nin he sab lan -
ması zamanı nәzәrә alınan vacib amillәrdәndir. Öl kә -
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dә turizmin prioritetliyi, dövlәtin iqtisadiyyata mü da -
xi lә sәviyyәsindәn asılı olmayaraq, onun rәqabәt qa -
bi liy yәtini yüksәldir.

İS(S)İ v" turizm sektorunda m"şğulluq
Ölkәdә yüksәk mәşğulluq sәviyyәsinin tәmin

edil mәsi hökumәtlәrin әsas mәqsәdlәrindәndir.
Әmәk resurslarından tam istifadә edilmәdiyi halda
öl  kә iqtisadiyyatı öz potensial imkanlarından tam şә -
kil dә faydalana bilmir. Mәşğul әhalinin sayı ço xal -
dıq ca, istehsal olunan mәhsul vә tәklif edilәn xid mәt -
lә rin hәcmi, insanların gәlirlәri vә hәyat sәviyyәlәri
dә yüksәlir. Bu sәbәbdәn dә dövlәtlәr yeni iş yerlә-
ri nin açılmasında maraqlı olurlar.

Turizm sektorunda iş yerlәrinin sayı artdıqca bu
sahәnin ölkә üzrә mәşğulluqdakı payı da artır. 4-cü
Diaqramda müxtәlif ölkәlәrdә dövlәtin iqtisadiyyata
modelyaradıcı müdaxilәlәri ilә turizm sektorundakı iş
yerlәrinin sayı tutuşdurulmuşdur.

Burada da sәrt bir asılılıq müşahidә olunmur. Tu -
rizm sektorunda işlәyәnlәrin ölkәnin mәşğul әha li sin -
dә ki xüsusi çәkisi 20%-dәn çox olduğu ölkәlәr ara -
sın da İS(S)İ-nin 0,300-dәn yuxarı vә aşağı olduğu öl -
kә lәrin sayı tәqribәn bәrabәrdir. Eyni fikri turizm
sek torunda mәşğulluğun xüsusi çәkisinin 10%-dәn
az olduğu ölkәlәr haqqında da söylәmәk müm kün -
dür. Turizmin mәşğulluğa yüksәk töhfә verdiyi öl kә -
lәr arasında әn liberal iqtisadiyyat Yeni Ze landiyanın
iq tisadiyyatıdır (İS(S)İ = 0,241). Bu ra da turizm
sahәsinin ümumi mәşğulluqdakı payı 23,6%-dır.
Liberal iqtisadiyyata sahib olan vә eyni za manda
turizm sektorunun ümumi mәşğulluğa yük- sәk töhfә

verdiyi ölkәlәrdәn biri dә ABŞ-dır: orada tu rizm
sahәsindә 14,3 milyona yaxın iş yeri var. Araş dırılan
ölkәlәr arasında İS(S)İ-nin әn yüksәk ol du ğu
Fransada da turizm sahәsinin mәşğulluqdakı pa yı
kifayәt qәdәr böyükdür – 9,9% (hazırda Fran sa nın
turizm sektorunda 2,8 milyon iş yeri var).

Azәrbaycanda hәm İS(S)İ (0,273), hәm dә tu riz -
min mәşğulluqdakı payı (13,2%) orta göstәricilәr
qru puna aid edilә bilәr.

Xarici t icar"t sub-indeksi v" Turizmin
r"qab"t qa bi l iyy"ti indeksi 
Mәlumdur ki, beynәlxalq turizm – bey nәlxalq

xid mәtlәr ticarәtinin özünәmәxsus bir for masıdır.
Döv lәtin beynәlxalq ticarәti tәn zim lә yәr kәn yü rüt dü -
yü siyasәt (o cümlәdәn investisiya si ya sә ti) turizmin
in kişafına ciddi tәsir edir, çünki müasir turizm in fra -
strukturunun yaradılmasında vә in ki şa fında xarici in -
vestisiyalar, mәlum olduğu kimi, çox böyük rol oy -
nayır. Ona görә dә turizmin rәqabәt qa bi liyyәti in -
dek si hesablanarkәn nәzәrә alınan amil lәr arasında
in frastruktur “hazırlığına” böyük әhәmiyyәt verilir.
Odur ki, xarici ticarәtin liberallıq sәviyyәsini ölçәn
Xarici ti ca rәt subindeksi ilә Turizmin rәqabәt qabi liy -
yә ti in deksi arasındakı asılılığın tәhlili maraq do ğur -
ma ya bil mәz (Diaqram 5).

Müqayisә edilәn göstәricilәr arasında mәnfi orta
ası lılıq var (R = -0,387). Diaqramdan göründüyü ki -
mi, Turizmin rәqabәt qabiliyyәtli indeksinin 4,6-dan
yu xarı olması xarici ticarәtin nisbәtәn daha liberal ol -
du ğu (Xarici ticarәt sub-indeksinin 0,260-dan az ol -
du ğu) ölkәlәrdә müşahidә edilir. Bununla bәrabәr
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qeyd etmәliyik ki, xarici ticarәtin liberallaşması tu riz -
min rәqabәt qabiliyyәti sәviyyәsini heç dә hәmişә ar -
tır mır.

Xarici ticarәt sub-indeksinin 0,260-a qәdәr ol du -
ğu ölkәlәr arasında Turizmin rәqabәt qabiliyyәti in -
de ksinin minimal göstәricisi Albaniyada qeyd olunur
(3,22). Burada XT sub-indeksi 0,202-yә bәrabәrdir.
Xa rici ticarәt sub-indeksinin 0,26-dan yüksәk olduğu
öl kәlәr arasında isә turizmin inkişaf göstәricisinin әn
aşa ğı olduğu ölkә Qırğızıstandır(3,08). Burada XT
sub-indeksi 0,310-a bәrabәrdir. Azәrbaycanda Xarici
ti carәt sub-indeksi 0,337-yә bәrabәr olduğu halda,
Tu rizmin rәqabәt qabiliyyәti indeksi 3,48-dir.

Qeyd edilәnlәrdәn belә bir nәticәyә gәlmәk olar
ki, xarici ticarәtin liberallaşdırılması vә bunun nә ti cә -
si olaraq, infrastrukturun inkişafı üçün әlverişli şә ra it
yaradılması ölkә turizminin rәqabәt qabiliyyәtini
artırmaq üçün zәruri şәrt olsa da, kafi şәrt deyil. Bu
da, TRİ-yә tәsir edәn digәr müxtәlif amillәrin möv -
cud luğundan irәli gәlir (sahәnin prioritetliyi, tәbiәt vә
mә dәniyyәt resursları, tәhlükәsizlik, insan resursları,
İKT hazırlığı vә s.).

DİF Turizmin rәqabәt qabiliyyәti indeksini he sab -
la yarkәn aşağıdakı amillәri qiymәtlәndirir:

• әlverişli әtraf mühit (biznes mühiti, tәh lü kә -
siz  lik vә müdafiә, sağlamlıq vә gigiyena, in -
san re surs ları vә әmәk bazarı, İKT hazırlığı);

• turizm siyasәti vә әlverişli şәrait (turizm vә
sә  yahәtlәrin prioritetliyi, beynәlxalq açıqlıq,
qiy mәt üzrә rәqabәt qabiliyyәti, әtraf mühitin
dayanıqlığı);

• infrastruktur (hava nәqliyyatı, turizm xid mәt -
lәri infrastrukturu);

• tәbiәt vә mәdәniyyәt resursları (tәbii re surs lar,

mәdәniyyәt resursları, biznes sәyahәtlәri).
Bu komponentlәr XT sub-indeksinin dә yiş mә lә ri -

nә müxtәlif sәviyyәdә reaksiya verir (Cәdvәl 2).
Dünya İqtisadi Forumunun (WEF, 2015) vә

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun (İS(S)İ, 2015)
mәlumatları әsasında hesablanmışdır.

Tәhlil nәticәsindә müәyyәn olunmuşdur ki, Xa ri -
ci ticarәt sub-indeksi TRQ indeksinin 3 kom po nen -
tinә – tәkcә “İnfratsruktur” komponentinә deyil, hәm
dә “Әlverişli әtraf mühit” vә “Turizm siyasәti vә әl -
ve rişli şәrait” komponentlәrinә tәsir edir. Bu o de -
mәk dir ki, ölkә turizminin rәqabәt qabiliyyәtini mü -
әy yәnlәşdirәn amillәr dövlәtin xarici ticarәt si ya sә tin -
dәn dә asılı olaraq dәyişir. Fişer meyarı әhәmiy yә ti -
nin sәviyyәsi üzrә dәqiqliyin (F-mahiyyәti) 0,05-dәn
az olması әlaqәnin әhәmiyyәtli olduğunu göstәrir.
Mo del üzrә hesablama әvvәlcәdәn gözlәnildiyi ki mi
göstәrir ki, “Tәbiәt vә mәdәniyyәt resursları” kom -
ponenti xarici ticarәtin liberallıq sәviyyәsindәn ası lı
deyil.

Xarici t icar"t sub-indeksi v" 
turizm" investisiyalar
Qeyd edildiyi kimi, beynәlxalq ticarәti tәn zim lә -

yәr kәn dövlәtin gerçәklәşdirmәyә çalışdığı mәq sәd -
lәr dәn biri dә ölkәyә xarici investisiya cәlb etmәkdir.
Bu zaman onun güddüyü hәdәflәrdәn biri – әgәr tu -
riz min inkişafı ölkәnin inkişaf prioritetlәri sırasına
da xil dirsә – turizm infrastrukturunu inkişaf et dir mәk -
dir. Dünya ölkәlәrinin tәcrübәsi aşkar surәtdә göstәrir
ki, xarici investisiyalar turizmin sürәtli inkişafına yol
açır. Türkiyәdә, Gürcüstanda vә bir sıra digәr öl kә lәr -
dә turizm sektorunun keçdiyi inkişaf yolu buna açıq
sübut sayıla bilәr.

Cädväl 2. XT sub-indeksi ilä TRQ indeksinin komponentläri arasýnda reqressiya tählili

Әlverişli әtraf mühit
Turizm siyasәti vә

әlverişli şәrait
İnfrastruktur

Tәbiәt vә mәdәniyyәt
resursları

R 0,646435169 0,423054939 0,501305038 0,035273848

F-ma -
hiyyәti

4,22551E-08 0,000937659 6,11313E-05 0,792649622
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Xarici ticarәtin liberallaşmasının (vә ya әksinә,
daha sәrt tәnzimlәnmәsinin) turizm sektoruna xarici
in vestisiyaların cәlb edilmәsinә necә tәsir etdiyini
mü әyyәnlәşdirmәk üçün müvafiq göstәricilәr ara sın -
da kı asılılığa baxaq (Diaqram 6).

Araşdırma göstәrir ki, turizm sektoruna in ves ti si -
ya qoyuluşlarının ümumi kapital qoyuluşlarındakı
pa yı 7%-dәn yuxarı olduğu ölkәlәr xarici ticarәtin
nis bәtәn daha “yumşaq” tәnzimlәndiyi dövlәtlәrdir
(Tunis vә Misir istisna olmaqla). Hәmin ölkәlәrdә
XT sub-indeksi maksimum 0,253-ә bәrabәrdir. Tunis
vә Misirdә isә XT sub-indeksi, müvafiq olaraq, 0,382
vә 0,432-dir, amma turizm sektorunun payına ümu mi
kapital qoyuluşlarının, müvafiq olaraq, 8,4% vә
12,5%-i düşür. Araşdırılan ölkәlәr arasında xarici ti -
ca rәtin әn liberal olduğu Sinqapurda (XT sub-indeksi
= 0,700) turizmә investisiya qoyuluşlarının ümumi
kapital qoyuluşlarındakı payı 19,9%-dir. Әn yüksәk
göstәrici isә (32,6%) Xarici ticarәt sub-indeksinin
0,200-ә bәrabәr olduğu Monteneqroda qeydә alın -
mış dır. Dövlәt tәrәfindәn xarici ticarәtin әn sәrt tәn -
zim lәndiyi İranda turizmә investisiya qoyuluşlarının
ümumi kapital qoyuluşlarındakı payı cәmi 3,1%-dir.

Demәli, investisiya qoyuluşlarnıın ümumi kapital
qoyuluşlarındakı xüsusi çәkisini artırmaq üçün xarici
ticarәti liberallaşdırmaq vә xarici investorlar üçün
әlverişli mühit formalaşdırmaq әhәmiyyәtli amildir.
Lakin bu tәdbirlәr, әvvәlki halda olduğu kimi, burada
da yalnız zәruri şәrtdir, kafi şәrt deyil.

Az"rbaycanda xarici t icar"tin dövl"t
t"nziml"nm"si v" xarici turistl"rin sayı
Dövlәtin xarici iqtisadi siyasәti – digәr ölkәlәrlә iq -

tisadi әlaqәlәrin tәnzimlәnmәsinә vә inkişafına yö -
nәlmiş qәrar vә tәdbirlәrin mәcmusudur. Bey nәl xalq
ticarәt siyasәtinin hәdәflәri hәr bir ölkәnin qarşısına
qoyduğu mәqsәdlәrlә müәyyәnlәşir. Bu zaman dövlәt
ya iqtisadi vә siyasi alәtlәr vasitәsilә daxili bazarın
neqativ xarici müdaxilәlәrdәn qorunmasına vә ölkә
sahibkarlarının xarici bazarlarda müdafiәsini tәmin et -
mәyә, ya da beynәlxalq ticarәti әngәllәyәn mәh du diy -
yәtlәri aradan qaldırmağa çalışır. Nәticәdә Xarici ti carәt
sub-indeksi dә dәyişir, hәrçәnd ki, bu cür dә yi şik liklәr
qısamüddәtli dövrlәrdә, bir qayda olaraq, bö yük olmur.

Öz növbәsindә, ölkәdә turizmin inkişafı is ti qa mә -
tin dә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin (o cümlәdәn turiz -
mә kapital qoyuluşlarının artırılması üçün investisiya
mü hitinin yaxşılaşdırılmasının) әsas mәqsәdi – öl kә -
yә xarici turist axınının genişlәndirilmәsidir.

Azәrbaycanda xarici ticarәtin dövlәt tәrәfindәn
tәn zimlәnmәsi dәrәcәsi ölkәyә gәlәn xarici tu rist lә rin
sayına tәsir edir. Son ilә kimi xarici ticarәtin li be ral -
laş ması ölkәyә turizm mәqsәdilә gәlәn xarici ölkә
vә tәn daşlarının sayının artması ilә müşayiәt olun -
muş dur. Xarici ticarәtin nisbәtәn daha sәrt tәn zim lәn -
di yi 2005-ci ildә xarici turistlәrin sayı 692,7 min
nәfәr tәşkil etmişdisә, sonra tәdricәn artaraq, 2014-
cü ildә 2159,7 min nәfәr olmuşdur. Doğrudur, 2015-
ci ildә Azәrbaycanı ziyarәt edәn xarici turistlәrin sayı
bir qәdәr (1921,9 min nәfәrәdәk) azalmışdır, lakin
bunun әsas sәbәbi dünyada cәrәyan edәn siyasi-
iqtisadi proseslәr (dünya ölkәlәrindә insanların
maddi durumunda yaranan problemlәr, qonşu
ölkәlәrdәki geosiyasi vәziyyәt, beynәlxalq sәviyyәdә
terror tәhlükәsinin güclәnmәsi vә s.) olmuşdur.

N"tic"l"r
1. Xarici turist sayının vә xarici turistlәrdәn әl dә

olunan gәlirin artması dövlәtin iqtisadiyyatı nis bә tәn
daha “yumşaq” tәnzimlәdiyi ölkәlәrdә mü şa hi dә
olunur. Lakin iqtisadiyyatın liberallaşdırılması xa ri ci
turistlәrin sayını vә onlardan әldә olunan gәliri ar -
tırmağın zәruri şәrti olsa da, kafi şәrti deyil.

2. İS(S)İ-nin xarici turistlәrdәn әldә edilәn gә li rә
göstәrdiyi tәsir xarici turistlәrin sayına gös tәr di yi
tәsirә nisbәtәn daha güclüdür.

3. Turizmin rәqabәt qabiliyyәti iqtisadiyyatın
dövlәt tәnzimlәnmәsi dәrәcәsi ilә müәyyәnlәşmir.
La  kin ona tәsir edәn bir çox amillәr, o cümlәdәn mü -
va  fiq infrastrukturun yaradılması vә tәk mil lәş di ril -
mә si dövlәtin xarici investisiyalar üçün yaratdığı mü -
hit dәn asılıdır. Bu mühit isә İS(S)İ-yә daxil olan Xa -
rici ticarәt sub-indeksinin hesablanması zamanı nә zә -
rә alınır. Bundan әlavә, reqressiya tәhlili göstәrir ki,
xa rici ticarәtin liberallıq sәviyyәsi, in fra struk tur gös -
tә ricilәri ilә yanaşı, turizmin rәqabәt qa bi liy yә tini
mü әyyәnlәşdirәn digәr komponentlәrә dә tәsir edir.
Xa rici ticarәtin liberal olduğu ölkәlәrdә tu riz min rә -
qa bәt qabiliyyәti daha yüksәkdir.

4. Liberal iqtisadiyyata malik ölkәlәrdә turizm
sektoruna investisiya qoyuluşlarının ümumi kapital
qo yuluşlarındakı payı bir çox hallarda daha yük sәk dir.
Lakin bu asılılıq qanunauyğunluq sәviyyәsindә deyil.
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Sahibkar üçün 
12 vacib
bacarýq

BİZNES
HéYATI M"qal"

1. Bazarı tanımaq
Biznes quran biznesin bazarını tanımalıdır. Nә in -

ki indiki, hәmçinin gәlәcәk bazarı, bazarın trendlәrini
izlәmәli vә hәr bir yenilikdәn xәbәrdar olmalıdır.
Bazarda kim var, hansı işi necә görür? Potensial müş -
tә risi kim  dir, kim alır, niyә alır vә niyә almır. Müştәri
qa  zan maq üçün nәlәri necә etmәk lazımdır? Ba zar da -
kı boş  luqlar hardadır? Daha çox qazanmaq üçün nә
et mәk mümkündür? Bütün bu suallara ancaq bazarı
ta nı  maqla, analiz etmәklә vә düzgün nәticә çı xart -
maq la cavab vermәk müm kün dür.

2. Räqibläri tanýmaq
Rәqibini tanımayan özünü tanımır. Rәqibi ta nı -

maq, onun güclü vә zәif yerlәrini, bacarıq vә üstün
ol duğu cәhәtlәri bilmәk hәr bir sahibkar üçün çox
vacibdir. Sәbәb? Rәqabәtә tab gәtirmәk üçün. Rәqibi
üstәlәyib daha çox satmaq, daha çox müştәri
qazanmaq, daha imkanlı müştәrilәri özünә çәkmәk
üçün.

3. Bazara çıxmaq
Satdığın mәhsul dünyanın әn qabaqcıl, әn key fiy -

yәt lisi, әn gözәli ola bilәr. Amma bazara çıxa bil mә -
sә, lazımi yerlәrdә olmasa heç kimә fayda vermәz.
Sa hib karın әsas mәqsәdlәrindәn biri mәhsulunu düz -
gün bazara, uyğun qiymәtә, tәlәb olunan keyfiyyәtdә
çı xarıb öz müştәrisinә sata bilmәkdir.

4. Satýþa näzarät etmäk
Satış satıcılara etibar olunacaq qәdәr az әhә miy -

yәt li mәsәlә deyil. Sahibkar satışın başında, içindә,
önün dә, arxasında olmalıdır. Satışın düzgün qu rul ma -
sı, satıcıların lazımi treyninq görmәsi, malın an bar -
dan çıxışı vә mağazalara çatdırılması, mәhsulun rәf -
lәr dә düzülüşü kimi amillәrә birbaşa sahibkar ca vab -
deh dir. İnternet satışda da hәmçinin, saytın hәr bir
bölmәsi, sayt ziyarәtçisinin saytdan istifadә tәcrübәsi,
say tın iş qaydası belә sahibkarın maraq dairәsindә ol -
ma lıdır.

5. Mähsulu mövqeländirmäk
Mәhsulu bazara çıxartmaq heç işin yarısı belә de -

yil. Mәhsulu müştәriyә düzgün şәkildә tәqdim etmәk
la zımdır. Bu tәqdimat üçün mәhsulun möv qe lәn di ril -
mә si olmalıdır. Mövqelәndirmә hansı mәhsulu, kimә

Sahibkar olmaq, þäxsi biznes qurmaq istäyirsän, amma
hardan baþlayýb, hara vä necä gedäcäyini bilmirsän? Bu
yazýmda istänilän biznesi qurmadan öncä sahibkarýn bilmäli
olduðu 12 än vacib bacarýðý diqqätinä ärz etmäk istäyiräm.
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vә nә üçün sata ca ğı -
mızı müәyyәn edir.
Möv qe lәn dir mә mәh -
su lun müştәri üçün d ә -
yә  ri ni ortaya qoyur.
Müş  tәri niyә mәhz sizin
mәh sulu almalıdır?
Mәh  su lu nuzu alıb hansı
eh  ti ya cı nı, problemini hәll
edә cәk, han  sı istәyini real laş -
dıracaqdır? Bu suallara cavab
ver mәsәniz. Bu sizә irәli
getmәkdә mane olacaq.
Sahibkar ol maq üçün isә bu
vә növbәti ba ca rıqlara da sahib
ol maq lazımdır.

6. Qiymät qoymaq
Qiymәt mәhsulun bir növ geyimidir.

İnsanları ge yimә görә qarşıladığımız kimi,
mәhsulu da ilk ola raq qiymәtinә görә qarşılayır, onun
haqqında ilk tә әs sü ratımızı qiymәtinә görә müәyyәn
edirik. Qiymәtin na zı ilә oynamaq olmaz, kefimizә
görә tәyin edib dә yiş mәk heç olmaz. Qiymәtqoyma
marketinqin digәr ele mentlәri ilә hәmahәng olmalı,
mövqelәndirmәni vә mәhsulun dәyәrini әks
etdirmәlidir.

7. Reklam etmäk
Reklam mәhsulu müştәriyә tanıtmaq, aldırmaq,

sev dirmәk vә vәkilinә çevirmәk demәkdir. Reklamda
mәqsәd müştәrini bu 4 mәrhәlәdәn keçirib son mәn -
tәqәdә qalmasını tәmin etmәkdir. Müştәri malı alan -
dan qabaq onu tanımalıdır, mövqelәndirmәsi sa yә sin -
dә mәhsulun onun üçün dәyәrini anlamalıdır. Alan -
dan sonra isә razı qalmalı, tәkrar almalı vә әtraf da kı -
larına bu mәhsulu tövsiyә etmәlidir.

8. Xidmät göstärmäk
Biznesin mәqsәdi mal vә ya xidmәt satmaq deyil.

Biz nesin mәqsәdi müştәriyә, onun arzuladığından da
üs tün xidmәt göstәrmәkdir. Biznesi xidmәt olaraq
gör mәk sahibkarın başlıca vәzifәsi olmalıdır. Müş tә -
ri nin istәyi, ehtiyacı, arzusu vә nazı sahibkar üçün
әsas olmalıdır. Sizә pul qazandırdığı müddәtcә müş -
tә ri hәr zaman haqlıdır. Pul qazandırmayan müştәri
si zin müştәriniz deyil, olmamalıdır. Mәhsulu sa tar -
kәn, satışdan sonrakı xidmәti göstәrәrkәn müş tә ri ni -
zin yanında olun, onun problemini hәll etmәyә, onu
mә mnun etmәyә çalışın. Uğurlu biznes müştәrisi
mәm nun olan biznesdir.

9. Maliyyäläþdirmäk
Biz nes üçün maliyyә yatırımı tәlәb olunur. Biz ne -

si işlәk halda saxlamaq üçün maliyyә axımı lazımdır.
Ma aşları vermәk, reklam etmәk, gündәlik xәrclәri
ödә mәk üçün pul lazımdır. Sahibkar pulunu düzgün
ida rә etmәyi bacarmalıdır. Bir çox biznesin uğur qa -
zan maq şansı olsa da, pulun düzgün idarә
olunmaması bu biznesin çökmәsinә sәbәbdir. 

10. Strateji düþünmäk
Sahibkarın alverçidәn әsas fәrqi strateji

düşün mә yi  bacarmaq vә biznesin sabahını
görmәkdir. Sabah atı lacaq addımları bilmәk biznesin
davamlı olması üçün çox vacibdir. Bazar necә
olacaq? Rәqiblәr hansı sür priz yaşadacaq? Texnoloji
inkişaf bizә hansı tәh lü kә vә ya fürsәt verәcәk?
Müştәrinin istәyi hansı sәm tә dәyişәcәk?  Bәli, mәhz
dәyişәcәk, dәyişә bilәr yox. Ba zar inkişaf edir, bu
inkişafdan geri qalmamaq üçün isә strateji
düşünmәyi bacarmaq lazımdır.

11. Ýdarä etmäk
Hәr bir sahibkar eyni zamanda idarәçidir. Ta be çi -

li yindә olanların rәhbәri vә lideridir. Hәr sahibkar
ida rә etmәyi bacarmır. İşçilәri tәrbiyә etmәyi, qar şı -
sına mәqsәd qoymağı, sәlahiyyәt verib tәlәb etmәyi,
mükafatlandırma vә cәzalandırmanı düzgün şәkildә
edәn sahibkar uğur qazanacaqdır. Bütün qәrarları
özündәn asılı vәziyyәtә salan biznes sahibi isә
sariştәsizlik edәcәk, öz yükü altında әzilәcәkdir.

12. Ýnformasiya äldä etmäk
Biznes başdan-ayağa informasiya yığınıdır. Satış

rәqәmlәri, anbar hәrәkәtlәri, marketinq vә reklam
işlәri, maliyyә hesabatları, işçilәrin problemlәri vә sair
vә ilaxır. Bu informasiyanı düzgün idarә etmәk, an caq
vacib informasiyanı öz sәviyyәsinә çıxartmaq, qa -
lanlarını isә orta sәviyyә menecerlәrin öhdәsinә bu -
raxmaq biznesin normal işlәmәsi üçün çox vacibdir.
Sahibkar biznesin effektivliyi, gәlәcәyi vә mәn fә әt li -
liyi baxımdan vacib olan bütün informasiyaya sa hib
olmalıdır, hәmin informasiyanın ona çatdırılması ka -
nallarını açıq tutmalıdır, davamlı olaraq biznesin için -
dә, müştәri ilә ünsiyyәtdә ön cәbhәdә, dünya trend -
lәrindәn mәlumatlılıqda öncü olmalıdır. Ancaq tam vә
qәrәzsiz informasiyaya sahib olan sahibkar düz gün
qәrarlar verib biznesini uğura doğru apa caq dır.

Biznes qurmaq asan deyil. Uğurlu biznes qurmaq
isә hәdsiz dәrәcәdә çәtindir. Bu yazıda diqqәtinizә
tәqdim etdiyim 12 bacarıq biznesinizi irәli aparmağa
kömәk edәcәk, sahibkar olaraq işinizi asanlaşdıracaq
vә effektivliyini artıracaqdır.
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Mәlum olduğu kimi vergilәrlә bağlı yaranan baş -
lı ca münasibәtlәri tәnzimlәyәn Azәrbaycan Res pub li -
ka sı Vergi Mәcәllәsinә әsasәn hәr bir vergi növü üzrә
mü әy yәn azadolmalar mövcuddur.

Onu da xatırladaq ki, Mәcәllәdәn başqa digәr qa -
nun vericilik aktlarının heç birindә vergi azadolmaları
vә güzәştlәri barәdә qeyd edilә bilmәyәcәyindәn ver gi
növlәri üzrә bәzi azadolmaları diqqәtinizә çat dı rı rıq.

1) G"lir vergisind"n azaddır:
– bilavasitә kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının is teh -

sa lın dan alınan gәlirlәr
– sәnәtkarlığın misgәrlik, qalayçılıq vә saxsı mә -

mu lat larının, tәsәrrüfat müxәllәfatının, bağçılıq-bos -
tan çılıq alәtlәrinin, xalq musiqi alәtlәrinin, oyun caq -
la rın, suvenirlәrin, qamışdan vә qarğıdan mәişәt әş -
ya la rının düzәldilmәsi, keramika mәmulatlarının

bәdii işlәnmәsi, bәdii tikmә, ağac materiallardan
mәişәt alәtlәrinin hazırlanması sahәsindә fәaliyyәt
gös tәrәn fiziki şәxslәrin gәliri

– yarışlarda vә müsabiqәlәrdә әşya şәklindә alı -
nan mükafatların tam dәyәri. Beynәlxalq yarışlarda
vә müsabiqәlәrdә pul şәklindә alınan mükafatların
dә yәri 4000 manatadәk, respublika, şәhәr vә rayon
ya rışlarında vә müsabiqәlәrindә isә – 200 manatadәk

– 2016-cı il fevralın 1-dәn etibarәn 7 (yeddi) il
müd  dәtindә yerli bank vә xarici bankın Azәrbaycan
Res publikasında fәaliyyәt göstәrәn filialı tәrәfindәn fi -
ziki şәxslәrin әmanәti üzrә ödәnilәn illik faiz gә lir lә ri

– Qohumluq dәrәcәsindәn asılı olmayaraq hi ma -
yә sindә azı üç nәfәr, o cümlәdәn gündüz tәhsil alan
23 yaşınadәk şagirdlәr vә tәlәbәlәr olan әr vә ya ar -
vad dan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gәliri 50
ma nat mәblәğindә azaldılır.

Bu sahälär vergidän azaddýr!

BİZNES HéYATI M"qal"BİZNES
HéYATI M"qal"

Här bir sahibkarýn bilmäk istädiyi mäsälälärdän bi ri dä
hansý hallarýn vergidän azad olmasý barädädir. Bu yazýda
sýrf bu kimi suallarýn birdäfälik cavab lan dý rýl masý üçün qa -
nunvericilikdä göstärilmiþ äsas his sä lä rä diqqät yetirmiþik.
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2) M"nf""t vergisind"n azaddır:
– qeyri-kommersiya tәşkilatlarının aldıqları әvә z -

siz köçürmәlәr, üzvlük haqları vә ianәlәr
– körpәlәr evlәrinin, körpәlәr evi-uşaq bağ ça la rı -

nın, uşaq bağçalarının, xüsusi uşaq bağçalarının vә
uşaq evlәrinin bu fәaliyyәtdәn әldә etdiklәri gәlirlәri
2014-cü il yanvarın 1-dәn 10 il müddәtinә

– Әlillәrin vә ya sağlamlıq imkanları mәhdud
uşaq ların ictimai tәşkilatlarına mәxsus olan iş çi lә ri -
nin ümumi sayının azı 50 faizi әlillәrdәn vә ya sağ -
lam lıq imkanları mәhdud 18 yaşınadәk şәxslәrdәn
iba rәt olan istehsal müәssisәlәrinin mәnfәәt ver gi si -
nin dәrәcәsi 50 faiz azaldılır

–  kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı ilә mәş -
ğul olan (o cümlәdәn, sәnaye üsulu ilә) hüquqi şәxs -
lә rin bu fәaliyyәtdәn әldә etdiklәri gәlirlәri – 2014-cü
il yanvarın 1-dәn 5 il müddәtinә

3) élav" D"y"r Vergisind"n azaddır:
– kütlәvi informasiya vasitәlәri mәhsullarının al -

ğı-satqısının bütün növlәri üzrә dövriyyәlәr, mәtbu
küt lәvi informasiya vasitәlәri mәhsulları istehsalı ilә
bağ lı redaksiya, nәşriyyat vә poliqrafiya fәaliyyәti
(rek lam xidmәtlәri istisna olmaqla)

–  dәfn vә qәbiristanlığın mәrasim xidmәtlәri;
– kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalçıları (o

cüm lәdәn, sәnaye üsulu ilә) tәrәfindәn özlәrinin is -
teh sal etdiklәri kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışı
üz rә dövriyyәlәr – 2014-cü il yanvarın 1-dәn 5 il
müd dәtinә

– Ödәnişli tәhsil xidmәtlәrinin göstәrilmәsi (digәr
fә aliy yәtlәri ilә bağlı xidmәtlәrin göstәrilmәsi istisna
ol maqla)

– buğdanın idxalı vә satışı, buğda ununun vә çö -
rә yin istehsalı vә satışı – 2017-ci il yanvarın 1-dәn 3
il müddәtinә

– toxumların yetişdirilmәsi, quşçuluq vә arıçılıq
üçün avadanlıqların, o cümlәdәn laboratoriya ava -
dan lıqlarının, toxum, taxıl vә quru paxlalı bitkilәrin
tә miz lәnmәsi, çeşidlәnmәsi vә ya kalibrlәnmәsi üçün
ma şınların idxalı vә satışı

– quş әtinin satışı – 2017-ci il yanvarın 1-dәn 3 il
müd dәtinә

4) Aksizd"n azaddır:
– fiziki şәxsin fәrdi istehlakı

üç ün 3 litr alkoqollu iç ki nin,
600 әdәd siqaretin, 20
qram  qızılın, ondan ha zır -
lan mış zәrgәrlik vә digәr
mә işәt mәmulatlarının id xalı

– Azәrbaycan Res pub li ka sı na
avtomobillәrlә gә lәn şәxslәr üçün
hәmin avtomobilin texniki pas por tu ilә
nәzәrdә tutulmuş bakındakı yanacaq

5) émlak vergisind"n azaddır:
– Şәhәrlәrdә sәrnişin daşımaları üçün istifadә

olu nan trolleybuslar vә tramvaylar

–  mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin,  tәhsil, sә hiy -
yә, mәdәniyyәt vә idman müәssisәlәrinin yalnız bu
sa hәlәrin tәyinatı üzrә istifadә etdiyi ob yekt lә ri nin;
eko logiya, yanğından mühafizә vә ya mülki müdafiә
üçün istifadә edilәn obyektlәrin dәyәri

– Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı ilә mәş -
ğul olan (o cümlәdәn, sәnaye üsulu ilә) hüquqi vә fi -
zi ki şәxslәr hәmin fәaliyyәt prosesindә istifadә olu nan
әmlaka görә 2014-cü il yanvarın 1-dәn 5 il müd dә tinә

– Müәssisәlәrin balansında olan, sәrnişin vә yük
da şı malarında istifadә edilәn su nәqliyyatı va si tә lә ri -
nә görә ödәnilmәli olan әmlak vergisinin mәblәği 25
faiz azaldılır

6) Torpaq vergisind"n azaddır:
– yaşayış mәntәqәlәrinin ümumi istifadәdә olan

tor paqları
–  istehsal fәaliyyәtinә cәlb edilmәmiş dövlәt,

me şә vә su fondu torpaqları

7) Sad"l"şdirilmiş vergid"n azaddır:
– Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalçıları (o

cüm lәdәn, sәnaye üsulu ilә) tәrәfindәn özlәrinin is -
teh sal etdiklәri kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının sa tı şın -
dan әldә edilmiş hasilatın hәcmi 2014-cü il yanvarın
1-dәn 5 il müddәtinә

– Körpәlәr evlәri, körpәlәr evi-uşaq bağçaları,
uşaq bağçaları, xüsusi uşaq bağçaları vә uşaq evlәri
2014-cü il yanvarın 1-dәn 10 il müddәtinә
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HéYATI

Müsahib"

“Ballý” bal brendinin yaradıcısı
Räþad Räþidov

Biznesin sah"l"ri çoxdur v" burada hansı
sah"ni seçm"k ön"mlidir. N"y" gör" bal
sah"sini seçdiniz? 

– Bu sahәyә gәlәnә kimi bir çox şirkәtlәrdә satış
rәhbәrliyindә çalışmışam. Balı seçmә sәbәbim isә
bizim ailәmizin bu işә bağlılığı olub. Mәnim babam
vә atam da arıçı olublar. Uzun müddәt bu sahә ilә
bağ lı beynimdә müәyyәn fikirlәr, strategiyalar var
idi. Zaman elә gәtirdi ki, 3 il әvvәl professional şә kil -
dә bal satışına başladıq. Amma bu o demәk deyil ki,
biz o zamana kimi bal sahәsindә deyildik. Әn azı, 50
ildәn çoxdur ki, bu sahәdә çalışırıq. Gözümü açandan
arı tәsәrrüfatlarının içindә böyümüşәm.

Biznesin 3 il "vv"li – başlanğıcı nec" idi?

– Hәmin dövrdә mәhsulun daha çox qablaşmamış
formada satışını hәyata keçirirdik. Amma zamanla
bazara baxdıqda hiss olunurdu ki, bu işin satışında
professional yanaşmaya ehtiyac var. Ona görә, bu sa -
hә ni araşdırmağa başladıq. Avropa, Amerika ba za rın -
da fәaliyyәt göstәrәn bir çox şirkәtlәrin satış stra te gi -
ya sını incәlәdik. Sonra özümüzә bir plan cızdıq ki,
biz mәhsullarımızı daha sanballı, yüksәk sәviyyәdә

qablaşdırılmış şәkildә tәqdim etmәliyik. Nәticә eti ba -
rı ilә dә tәqdimatımız mәncә, kifayәt qә dәr normal vә
uğur lu alındı. Brend olaraq artıq İq ti sa diyyat Nazir li -
yi nin xaricdә “Made in Azerbaijan” adı altında tәşkil
edilәn qida sәrgilәrindә iştirak et mi şik. Balımızı
Azәr baycan mәhsulu kimi ölkә sәr hәd lә rindәn dә kә -
nar da  tanıtmışıq.

Danışark"n “biz” deyirsiniz. Maraqlıdır, bu
“biz"” kiml"r daxildir? 

– Tәbii ki, tәbiәtdәn müştәriyә çatana qәdәr
“Ballı” brendinin üzәrindә çalışan professional bir
ko manda var. İlk olaraq balın istehsalında, ha zır lan -
ma sında böyük әmәyi olan arıçılarımızı qeyd etmәk
is tәyirәm. Daha sonra mәrhәlәli şәkildә hәr kәs öz
işi ni layiqincә yerinә yetirir.

– Bal satışı ç"tin olan m"hsuldur. Bu m"h sul -
la müşt"rini razı salmağı nec" bacarırsınız?  

– Bal hәqiqәtәn, kifayәt qәdәr xüsusi mәhsuldur.
Çünki balı saxtalaşdırmaq rahat, yoxlamaq isә çox
çәtindir. Zaman-zaman bazarlarda sui-istifadә halları
olduğu üçün insanlarda bala qarşı ehtiyatlı davranış

“Bal” brendinin yaradıcısı

Räþad Räþidov: “Komanda þäklindä
qazanýlan uður uzunmüddätli vä sabit olur”

Deyir ki, boþ vaxtý az olur. Olanda da onu arý tä sär rüfatlarýnda
keçirir, bu sektorda müäyyän ye ni lik lär lä tanýþ olur. Komanda iþinä
vä müþtäri mä m nu niy yätinä böyük önäm verir. Biznesä baþlamaq
üçün täc rübä vä investisiyanýn böyük rolu olduðunu dü þü nür.
Hämsöhbätimiz “Ballý” bal brendinin yaradýcýsý Räþad Räþidovdur.
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formalaşıb. Biz insanların mәhsulumuza olan
etibarını qazanmaq üçün bir sıra işlәr gördük.
Mәhsulun kompleks halda tәqdim olunmasına,
qablaşmasına, keyfiyyәtinә, saxlanmasına, doğru
yerdә tәqdim olunmasına kifayәt qәdәr güc sәrf
etdik. Bu gün “Ballı”nın bazarda keyfiyyәtli bal
markası kimi tanınmasında gördüyümüz işlәrin rolu
böyükdür. Hazırda alıcılarımızın doxsan faizi tәkrar
müştәrilәrdir. Bir dәfә mәhsulumuzu alıb dadına
baxan, yenidәn “Ballı”nı seçir. Hәmçinin, biz satış
nöqtәlәrimizdә müştәrilәrimizә balımızı laboratoriya
şәraitindә yoxlamağı tәklif edirik. Bütün xәrclәri
müәssisәmiz ödәyir. Müştәri istәnilәn zaman mәh su -
lun tәbiiliyini laboratoriyada yoxlatdırıb әmin ola bi -
lәr. Bundan başqa, sosial şәbәkәlәr üzәrindәn dә mü -
әy yәn aksiyalar keçirәrәk, insanlar arasında tәş viq -
edi ci mәlumatlar paylaşaraq markamız haqqında
müs bәt fikirlәr yaradırıq.

M"hsulun t"bi"td"n müşt"riy"d"k keçdiyi
proses haqqında m"lumat ver"rdiniz.   

– Әslindә, elә şüarımız da sizin sualınıza çox ya -
xın dır. Yәni, mәhsulumuz sexdә hazırlanmır, tәbi әt -
dәn gәlir vә hәmin proses әslindә, kifayәt qәdәr za -
man aparır. Bir arıçı il әrzindә ortalama iki dәfә bal
süzә bilәr. Vә hәmin balı süzmәk üçün bütün il әr zin -
dә tәsәrrüfata xidmәt edir. Onun profilaktikasını apa -
rır, doğru, vaxtında bir zonadan başqa zonaya kö çü -
rül mәsini tәmin edir. Әlbәttә, süzülmә ilә iş bitmir.
Sü zülmüş balın tәbiiliyini qorumaq, tәrkibindәki fer -
ment lәrin ölmәmәyi üçün saxlanılmasına, qab laş dı -
rıl masına ciddi önәm vermәk lazımdır. Ona görә dә
biz balın saxlanmasına, gigiyenasına, yeni qab laş ma -
sı na vә doğru şәkildә, heç bir kәnar tәsir olmadan
müş tәriyә çatdırılmasına çox diqqәt edirik.

Müşt"ril"rin m"hsulunuz haqqındakı fikrini
nec" öyr"nirsiniz?

– Bizim bir çox supermarketlәrdә satış nöq tәlә ri -
miz var. Burda satış menecerlәrimiz müştәrilәrlә mü -
tә madi әlaqәdә olurlar. Deyәrdim ki, alıcılarımızdan
kifayәt qәdәr müsbәt fikirlәr alırıq. Hәmçinin, sosial
şәbәkәlәr üzәrindәn müәyyәn sorğular keçiririk.
“Facebook”da böyük izlәyici sayı olan “Ballı”
sәhifәmiz, eyni adda onlayn mağazamız var. Bu
platformalarda da müştәrilәrimiz balımız haqqında
rәylәrini qeyd edirlәr.

Bu sah"d" r"qibl"riniz çoxdur. Seçilm"k,
üstün olmaq üçün n" edirsiniz?

– Hazırda әsas mәqsәdimiz insanlara tәbii balı
çatdırmaq vә bunu zövqverici formada etmәkdir.
Bunun üçün dә biz hәr bir elementә – qab laş dır ma -
dan tutmuş, tәqdim olunmasına, sonra müştәrinin
fikirlәrinin öyrәnilmәsinә kimi bütün mәqamlara çox
diqqәtlә yanaşırıq. Kompleks halda işlәmәklә mü әy -
yәn mәnada bir nәticә formalaşdıra bilmişik. Amma
rәqiblәrlә fәrq mәsәlәsinә gәlincә isә bizim dә, digәr
bal satan rәqiblәrimizin dә mәhsulunun az vә ya çox
satılacağını biz yox, müştәrilәr tәyin edir. Tәbii ki,
fәrqin nә dәrәcәdә olub-olmadığını onlar de yә bi lәr -
lәr. Amma biz, müştәrilәrimizin mәm nu niy yәti üçün
әlimizdәn gәlәni edirik.

Bir az da qurulan biznesi uğurlu etm"yin
sirl"rind"n danışaq.  

– İlk növbәdә tәcrübә olmalıdır. Daha sonra
әtrafda sağlam, hәqiqәtәn bu biznesi irәli çәkәcәk
insanlar  olmalı vә doğru strategiya seçilmәlidir.
Sektor hәm maddi, hәm dә strateji tәrәfdәn öy rә nil -
mә li, rәqiblәr kifayәt qәdәr araşdırılmalıdır. Rә -
qәmlәr dәqiq hesablanmalıdır. Әn әsas da, ilkin baş -
lan ğıc investisiyası olmalıdır. Başladıqdan sonra im -
kanlar açılır. Әgәr iş uğurludursa hәr kәs hәm fәrdlәr,
hәm dövlәt orqanları lazım olan dәstәyi gös tә rә cәk -
lәr. Bu gün startaplara dәstәk olmaq üçün daha ön -
cәki illәrә nisbәtdә kifayәt qәdәr müsbәt mә qamlar
var. Gәnclәr bunlardan maliyyә baxımından fay da la -
na bilәrlәr.

Bu işd" t"crüb" ön"mlidirmi?  

– Әlbәttә, çox böyük önәmi var. Nәzәri biliklәrә
tәcrübә, investisiya әlavә etdikdәn sonra ortaya fәrqli
biznes çıxarmaq mümkündür. Hazırda gәnclәrin bir
istәyi var. O da özlәrinә kifayәt qәdәr yaxşı gәlәcәk
qurmaq. Satışa yaxın sahәlәrdә çalışan gәnclәrin
çoxundan soruşsan, gәlәcәkdә özlәrini sahibkar kimi
görürlәr. Amma uğurlu nәticә almaq üçün öncә sağ lam
şirkәtlәrdә çalışmalı, tәcrübә toplamalıdırlar. Uni -
versiteti bitirdikdәn sonra doğru bir iş kollektivi se çib
orda tәcrübә toplamağa ehtiyac var. Bir müd dәt dәn
sonra tәcrübә insanda yeni bir işә başlamaq üçün
özünә inam yaradır. Yәni, hәmin gәnc yeni biz ne sә
başlamaq üçün hazır olduğunu düşünür. Әlbәttә, za -
manla müәyyәn çәtinliklәr olacaq, amma tәcrübә vә
özünә inamın olması onları dәf etmәyә kömәk edәcәk.

Dediniz ki, investisiya "sas m"s"l"l"rd"n
biridir. Biznes" başlamaq üçün n" q"d"r pul
lazımdır?

– Bu, biznesin qurulduğu sahәdәn, qurmaq is tә di -
yi niz işin hәcmindәn, mәkanından asılıdır. Kifayәt
qәdәr dostlarımız var ki, simvolik investisiya ilә bu
işlәri başlayıblar. Hәmin dövr üçün nә qәdәr mәvacib
la zım olduğunu heç vaxt hesablamamışam. Çünki biz
bu işә başlayanda tәsәrrüfatlarımız, in fra struk tu ru -
muz var idi.
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B"s iş" başlayark"n hansı ç"tinlikl"rl"
üzl"şdiniz? 

– Bütün bizneslәrin başlanğıcında çәtinliklәr olur.
Hәm psixoloji, hәm dә maddi vә texniki çәtinliklәr
qaçılmazdır. Amma bunun gözәlliyi dә ondadır ki,
bütün çәtinliklәri dәf edәrәk irәlilәyirsiniz. Bütün
xid mәt sahәlәrindә uğurlu olan insanlar bu çә tin lik lә -
ri keçirlәr. Әsas olan, bu çәtinliklәri dәf etmәk üçün
yax şı hazırlığa, komandaya vә mәhsula sahib ol maq -
dır. Çәtinliklәrdәn heç vaxt qorxmasınlar. Çәtinliklәr
olmasa, şirkәt böyümәz, inkişaf etmәz.

Bu işd" d"st"kçil"riniz kim olub?

– Dәstәkçilәrimiz çox olub. Biz şirkәtdә “mәn”
yox, “biz” sözünü işlәdirik. Uğur fәrdlәrә görә olmur.
Ko manda şәklindә qazanılan uğur uzunmüddәtli vә
sa bit olur. “Ballı”da mәhsulun әrazidәn top lan ma sın -
da әmәyi keçәnlәrdәn başlayaraq,  texniki  işlәrә qә -
dәr hәr kәs dәstәk olur. Hәmçinin, dövlәtimizin dә bu
iş dә dәstәyi böyükdür. Tәbii ki, әn böyük dәstәyi isә
müş tәrilәrimiz verir. Onların mәhsulumuzu bә yәn -
mә si, yenidәn mәhsulumuzu seçmәsi bizim üçün әn
bö yük dәstәk vә motivasiyadır.

Müsahib"l"rinizin birind" Az"rbaycanı bal
brendi il" dünyada t"msil etm"k ist"diyinizi
demisiniz.

– Bәli, bir çox ölkәlәrin mәhsullarını daddıqda, gö -
 rü rük ki, Azәrbaycan balı tәrkibinә görә çox zәn gin  dir.
Ölkәmizdә 9 iqlim qurşağının olması imkan ve rir ki,
kifayәt qәdәr zәngin bal istehsal edilsin. Ona görә dә
düşünürәm ki, bizim balın tәqdimatı düzgün edi lәrsә,

kifayәt qәdәr ixrac potensialı var. “Ballı” ola raq keçәn
il Qәtәrә mәhsul ixrac etdik. Bu il dә bir ne çә ölkәyә
vә elәcә dә, Uzaq Şәrqә vә Körfәz öl kә lә rinә ixrac
edәcәyimiz artıq dәqiqdir. Növbәti illәr üçün dә ixrac
potensialımızı genişlәndirmәyi dü şü nü rük.

B"z"n ilk c"hdd" alınmayanda, geri
ç"kil"nl"r olur. Onlara n" dem"k
ist"y"rdiniz?  

– Tәbii ki, “hәr şey ilk cәhddә alınacaq” kimi bir
qayda yoxdur. İlk cәhddәn hәvәsdәn düşmәk olmaz. İstәk
realdırsa, güclüdürsә, içdәn gәlirsә, davam etdirsinlәr.
Әgәr bir sahәdә nәticә alınmırsa, sahәni dәyişsinlәr.
Özlәrinә inandıqları, güvәndiklәri sahәdә irәlilәsinlәr.

Biznesd" t"hsilin rolundan danışaq…  

– Әlbәttә, burada tәhsil dә önәmlidir. Amma tәh -
sillә bәrabәr bir çox fәrdi keyfiyyәtlәr dә olmalıdır.
İşin 50 faizi tәhsilin, qalan 50 faizi isә şәxsi key fiy -
yәt lәrin üzәrinә düşür. Tәhsil ona görә önәmlidir ki,
insan rәqәmlәrlә işlәyir vә doğru analizlәr etmәlidir.
Kompleks halda saysaq, tәhsil vә tәhsildәn kәnar
şәx si, fәrdi vә tәcrübi keyfiyyәtlәr mütlәq olmalıdır.

G"ncl"r" m"sl"h"tiniz n"dir?   

– İlk olaraq sevdiklәri işlә mәşğul olmaqlarını
töv siyә edirәm. Çünki bütün işin, uğurun arxasında
sevgi dayanır. İşә olan sevgi gәlәcәkdә uğura çevrilir.
3-5 il gec başlaması deyil, әsas sağlam başlaması
önәmlidir. Әgәr mәn dә müәyyәn şirkәtlәrdә işlәyib
tәcrübә toplamasaydım, “Ballı”da nәticә ala bil mәz -
dim. Mәrhәlәli şәkildә irәlilәmәk, inkişaf etmәk la -
zım dır.

www.ulduz.com.az
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Azәrbaycan Respublikasi Sahib -
kar lar (İşәgötürәnlәr) Tәşkilatları Mil li
Konfederasiyasının (ASK) pre zi denti
Mәmmәd Musayev Ru mı ni ya nın
Azәrbaycandakı fövqәladә vә sә la -
hiyyәtli sәfiri Dan İanku ilә gö rü şüb.

Qara Dәniz Regionunda Kiçik vә
Or ta Sahibkarlığın İnkişafı üzrә Bey -
nәl xalq Biznes Forumun ASK tә rә fin -
dәn yüksәk sәviyyәdә tәşkil olun ma -
sına görә tәşәkkürünü bildirәn sә fir
qeyd edib ki, Forumda ASK ilә Ru mı -
niyanın Ticarәt vә Sәnaye Pala ta sı
arasında Anlaşma Me mo ran du mu nun
imzalanması iki ölkәnin biz nes tәş -
kilatları arasında әlaqәlәrin in kişafı
üçün xüsusi әhәmiyyәt daşıyır. An -
laşma Memorandumuna әsasәn,
yaradılan Biznes Şuranın iki ölkәnin
biznes icması arasında әmәkdaşlığın
güclәndirilmәsinә töhfә verәcәyi vur -
ğu lanıb.

Azәrbaycan Respublikası Hö ku -
mә ti vә Rumıniya Hökumәti arasında
ti ca rәt-iqtisadi әlaqәlәr vә elmi-tex ni ki
әmәkdaşlıq üzrә Müştәrәk Ko mis si -
yanın fәaliyyәtinin әhәmiyyәtini qeyd
edәn sәfir Komissiyanın növ bә ti
iclasının 22-23 noyabr tarixlәrindә
Buxarestdә keçirilәcәyini bildirib.

“Rumıniyanın Azәrbaycandakı Sә -
firliyi ölkәlәrimiz arasındakı iki tә rәf li
әlaqәlәrin, xüsusәn dә iqtisadi vә ticari әla qә lә rin
xalqlarımızın qarşılıqlı fayda vә rifahı naminә in kişaf
etdirilmәsindә çox dәrindәn iştirak edir” deyә sә fir
bildirib.

Sәfir qeyd edib ki, Rumıniya hökumәti  ölkәyә
xa rici investorları cәlb etmәk üçün Dövlәt-Özәl Tә -
rәf daş lıq İnvestisiyalar Milli Proqramını tәşviq edir.
Mil li Proqram çәrçivәsindә Rumıniyada  magistral
av to mobil yolların, yüksәk sürәtli dәmir yolu  vә
met ro xәtlәrinin, regional xәstәxanaların, limanların,
hid  ro elektrik stansiyaların, dağ xizәk kom pleks lә ri -
nin, hava limanının vә milli maraq kәsb edәn digәr
in frastruktur layihәlәrin inşası nәzәrdә tutulub. Azәr -
bay canın yol-inşaat vә digәr infrastruktur la yi hә lә rin -
dә böyük  tәcrübәyә malik olduğunu  qeyd edәn sәfir
azәrbaycanlı investorları bu proqrama qoşularaq,
Rumıniyaya investisiya yatırmağa dәvәt edib.

Rumıniyanın Azәrbaycan üçün dost ölkә ol du ğu -
nu qeyd edәn Mәmmәd Musayev iki ölkә arasında

iq ti sadiyyatın müxtәlif sahәlәrindә әmәkdaşlıq әla qә -
lә ri nin olduğunu vurğulayıb. Prezident İlham Әli ye -
vin rәhbәrliyi altında ölkәdә hәyata keçirilәn is la hat -
lar dan danışan M.Musayev bildirib ki, Dünya Bankı
Qru punun açıqladığı “Doing Business-2019” he sa ba -
tı na әsasәn Azәrbaycan dünyanın 10 әn islahatçı döv -
lә ti siyahısına daxil edilәrәk dünyanın әn çox islahat
apa ran ölkәsi elan olunub. Yeni hesabatda Azәr bay -
ca nın mövqeyi әvvәlki illә müqayisәdә 32 pillә irә li -
lә yә rәk 190 ölkә arasında 25-ci yerdә qәrarlaşıb vә
dün yanın bir çox ölkәlәrini geridә qoymaqla Müs tә -
qil Dövlәtlәr Birliyi ölkәlәri arasında lider mövqeyә
yüksәlib.

Yeni hesabatda Azәrbaycanın mövqeyinin  yax şı -
laş ması münasibәti ilә tәbriklәrini çatdıran diplomat
bil dirib ki, bu nәticәlәr başqa ölkәlәrdәn biznes tә rәf -
daş ların tapılması üçün faydalıdır vә  xarici sa hib kar -
lar da Azәrbaycan bazarı haqqında daha aydın bir
tәsәvvür yaradacaq.

Azärbaycanlı sahibkarlar 
Rumıniyaya investisiya yatırmağa dävät olunub
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Sermar MMC - Bakıda Avropanın aparıcı şir kәt -
lә rinin istehsal etdiyi keramik plitә vә aksesuarların
sa tıl dığı mağazadır. 2000-ci ilin әvvәllәrindә tikinti
ma te riallarının  satıldığı kiçik bir dükan kimi fә ali -
iyә tә başlayan  şirkәt o vaxtdan uzun bir yol qәt edib. 

“Hәmin dövrdә bu, 15-20 kvadrat metr sahәni
әha tә edәn kiçik bir mağaza idi”, şirkәtin sa hib lә rin -
dәn biri Aydın Әliyev xatırlayır. “12-13 il bu formada
ça lışdıqdan sonra başqa tәrәfdaşla birlikdә hәmin sa -
hәyә qoşulduq vә yeni investisiyalar yatırdıq. Hә min
vaxt biz sәrgi zalını icarәyә götürdük vә yeni ad qoy -
duq. 2013-cü ildәn şirkәt Sermar adlanır”. 

Şirkәtin işi  öz axarınca gedirdi vә  satışlar yük sә -
lir di.  Lakin dünya bazarında neftin qiymәtinin ucuz -
laş ması nәticәsindә ölkәnin milli valyutası olan ma -
nat dәyәrdәn düşdü.  Ölkә iqtisadiyyatının neftdәn
ası lı lığı sәbәbindәn baş verәn iki devalvasiya manatı
ABŞ dollarına qarşı  kәskin  ucuzlaşdırdı. Nәticәdә
öl kәyә gәtirilәn  mallar  bahalaşdı vә bu inflyasiyaya
gә tirib çıxardı. Bütün bunların fonunda әhalinin alı cı -
lıq qabiliyyәti kәskin aşağı düşdü. Hәmin vaxt inşaat
sek torunda işlәr  yavaşladığı üçün  tikinti ma te ri al la -
rı na olan tәlәbat da  qәfil azaldı. Belә çәtin bir dö -
nәm dә  Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının
(AYİB) dәstәyi vә Avropa İttifaqının “EU4Business”
tә şәb büsü  altında maliyyәlәşdirdiyi layihә çәr çi vә -

sin dә  beynәlxalq konsultantlar kömәyә gәldilәr. 
Büdcәsi 60,000 avro tәşkil edәn layihәnin xәrc lә -

ri nin 15%-i “Sermar” MMC tәrәfindәn qarşılanıb. İki
mәr hә lәdәn ibarәt layihәnin birinci etapında, ke ra mi -
ka sektorunda 30 il tәcrübәyә malik italiyalı sahibkar
vә biznesin inkişaf etdirilmәsi üzrә tәlimçi Korrado
Ferfoqlia şirkәtә konsultasiya xidmәti göstәrib. 

“2016-cı  ildә böhran sәbәbindәn bir çox ma ğa -
za lar bağlandı. Tәlәb azaldı. Borcları ödәmәk lazım
idi. O, bizә böhranın idarә olunması ilә bağlı hәr tә -
rәf li plan hazırladı. Onun tәklifi ilә biz ambarın ye -
rini dә  yiş dik. O bizә ambar qalıqlarının idarә olun -
ma sını öy  rәt di. Hәmin vaxt bu bir çox bizneslәrin
problemi ol du. Birdәn-birә tәlәb azaldı vә ambar
qalıqları yat ma ğa başladı. Tәchizatçılara borclarımız
var idi”,- de yә A.Әliyev xatırlayır. 

Bir çox biznes subyektlәri vәziyyәtin tezliklә
yax  şılaşacağına ümid edәrәk gözlәmә mövqeyi seç -
mә yә üstünlük verdi. 

“Korrado Ferfoqlia bildirdi ki, hansısa tәdbirlәr
gö rül mәsә, vәziyyәt daha da pislәşә bilәr, çünki, am -
bar da mallar qalacaq, öhdәliklәrin isә vaxtı çatacaq.
Mal lar nisyә alınmışdır. Baxmayaraq ki, biz malları
de valvasiyadan әvәl aldığımız üçün köhnә qiymәtlә
tәk lif edirdik, tәlәbat, yenә dә aşağı idi. Dövriyyә dә -
fә lәrlә düşmüşdür. Korrado bildirdi ki, köhnәdәn qa -

Avropa mäslähäti sayäsindä böhrandan
xilas olub böyüyän þirkät
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lan malı әritmәk üçün mütlәq endirim kampaniyaları
ke çirmәk lazımdır.Bunun uçün yaxşı plan hazırladı”
–deyә Aydın Әliyev bildirir. 

Atılan addımın nәticәsi özünü çox gözlәtmәdi.
La kin rәqib şirkәtlәr bu sahәdә böyük çәtinliklәr ya -
şa dılar.

“Onun konsultasiyası nәticәsindә biz ambarda qa -
lan malların idarә olunmasını çox yaxşı tәşkil elәdik,
bü tün borc öhdәliklәrimizi vaxtında yerinә yetirdik.
Heç bir tәchizatcı qarşısında öhdәliyimiz qalmadı.
Ona görә dә onlar bizim uzunmüddәtli tәrәf daş la rı -
mı za çevrildilәr vә onlarla bugünә kimi әmәk daş lı ğı -
mız davam edir.Lakin rәqib şirkәtlәrin bu sahәdә çox
sayda çәtinliklәri oldu. Çünki onlar  heç bir tәdbir
gör mәdilәr vә әvvәlki dövriyyәlәrin bir neçә ay sonra
dö nәcәyinә ümid etdilәr vә bu baş vermәdi”-Aydın
Әli yev bildirir. 

Ferfoqlia, Sermer şirkәtinin rәhbәrliyi ilә yanaşı
iş çi heyyәtinә  biznesin xüsusiyyәtlәri haqqında tә lim
keçib. Şirkәtdә baş satış mәslәhәtçi  işlәyәn Da daş
Әlәkbәrov tәlimdә iştirak edәn әmәkdaşlardan bi ri
olub.

“Cәnab Korrado mәnә vә personalımıza keramik
pli tәlәrin bütün texniki xüsusiyyәtlәrini, Avropa stan -
dart larına uyğun texniki göstәricilәrin tәyin edilmәsi,
test lәrin aparılma metodlarını vә әn әsası müxtәlif is -
ti fadә tәyinatlarına görә, tәlәbata uyğun olaraq ke ra -
mik plitәlәri texniki xüsusiyyәtlәrinә görә tәs ni fat laş -
dır mağı öyrәtdi. Hәmçinin müxtәlif müştәri ka te qo ri -
ya la rına yönәlik düzgün satış yollarını vә komanda
işi nin effektiv tәşkili yollarını da izah etdi”- Dadaş
Әlәk bәrov  bildirir. 

Tәlim proqramından hәmçinin şirkәtin satış mәs -
lә hәt çisi Sadıq Nәsibov  faydalanıb. 

“Cәnab Korrado mәnә tikinti şirkәtlәri, memarlar,
di zayn studiyalar vә digәr  potensial sifarişçilәrlә gö -
rüş lәrin tәşkil olunması üçün hәdәf qruplarının tәyin
olun ması vә sәmәrәli tәsnifatlaşdırılmasını  vә gö rüş -
lә rin  planlama metodlarını öyrәtdi”.- S.Nәsibov  tә -
lim haqqında fikirlәrini bölüşür.

“Bu adam  çox yaxşı mütәxәssis idi. Bizim әmәk -
daşlarımızın-hәm işçi heyyәtin, hәm dә müdirlәrin
biz nes  sahәsindә biliklәri lazımi sәviyyәdә deyildi.
Onun kömәkliyi ilә  әmәkdaşlarımızda müştәrilәrә
çox vacib olan bilik bazası yarandı. Çünki  müş tәri
gәlib sual verәndә, hansısa satış mәslәhәtçisi su alına
cavab verә bilmәyәndә  satış itirilmiş hesab olu nur.
Korrado bizim bütün mövcud malları inter yer, eks -
teryer, isti vә soyuğa davamlılığına görә qrup laş -
dırmağı bizә izah etdi. Bütün nәzәri biliklәri ondan
әl dә etdik”.deyә -A.Әliyev  bildirir.

Layihә çәrçivәsindә şirkәtin әmәkdaşları üçün
İta li yaya sәfәr tәşkil olunub. Onlar keramika mәh sul -
la rı istehsal edәn bir sıra zavodlarda olaraq istehsalat
pro sesi ilә yerindә tanış olmaq imkanı qazanıblar.

“Onlar sәrgi zalında oldular, mәhsulların orada
necә tәşkil olunmasını әyani gördülәr. Bu fәrqli bir
tәc rübә idi. AYİB-in kömәkliyi ilә sәrhәdlәrdәn kә -
nar  çıxıb bu sahәdәki tәcrübәni öyrәnә bildik. Bu
hәm dә birbaşa müştәri ilә çalışan işçilәr üçün yaxşı

mo ti vasiya oldu. Biz onunla hәlә dә  dostuq, da nı şı -
rıq, yazışırıq,ünsiyyәt saxlayırıq”- A.Әliyev deyir. 

Layihәnin ikinci mәrhәlәsi Bosniya vә Her se qo -
vi na dan olan  marketinq mütәxәssisi Alma Nefiçin
dәs tәyi ilә 2017-ci ilin әvvәlindә hәyata keçirilib. 

“Xanım Alma Nefiç bizim üçün yaxşı plan qurdu
vә bu günә kimi biz bu planı hissә-hissә tәtbiq edirik.
Hә min dövrdә bazarda satış indiki sәviyyәdә deyildi.
Alma Nefiç böhrandan sonrakı dövr üçün, alıcılıq
qabiliyyәtinin yüksәlәn vә tәlәbin yarandığı dövrdә
bazara hazır olmaq üçün plan hazırladı. Yeddi-sәk kiz
ay sonra hәqiqәtәn bu baş verdi. 2017-ci ilin so nu
2018-ci ilin әvvәlindә tikinti sektorunda can lanma
başladı. Hazırda Bakı şәhәrindә 300-ә ya xın  bina
inşa olunmaqdadır. Bu da planla üst-üstә düş dü.Onun
hazırladığı plan sayәsindә bazarın artan döv rünә  biz
hazır olduq.” 

Xanım Nefiç hәmçinin şirkәtin rәsmi internet vә
so sial media sәhifәlәrinin yaxşılaşdırılması ilә bağlı
mәs lәhәtlәr verdi. Burada mәqsәd müştәrilәri daha
yax şı xidmәt ilә tәmin etmәk idi. 

“Bu sektor elәdir ki, adәtәn alışda müştәrilәr gәlib
ye rindә baxırlar, seçirlәr. Amma ilkin tәәsürat for ma -
laş dırmaq üçün vә ya sonradan sualları ca vab lan dır -
maq üçün hәm veb sәhifә, hәm dә sosial şәbәkә çox
va cib dir”. 

Ölkәdә biznes mühitin yaxşılaşdırılması ilә bağlı
hö kümәtin hәyata keçirdiyi iqtisadi islahatlar daha
çox insanı sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmağa
sövq edir. Sahibkarlıq sahәlәrindә yoxlamalar da yan -
dı rılıb vә hazırda beynәlxalq tәcrübә nәzәrә alınaraq
yeni vergi vә gömrük mәcәllәlәri hazırlanır.  

Aydın Әliyev bildirir ki, avropalı mütәxәsislәrin
mәs lә hәtlәri vә ölkәdә aparılan iqtisadi islahatlar  nә ti -
cә sin dә  biznesi canlanmağa başlayıb vә hazırda әsas
ti kin ti şirkәtlәri ilә әmәkdaşlıq edir. Şirkәtin son müş -
tә rilәri arasında Azәrbaycanın aparıcı tәhsil mü әs si sә -
lә rindәn olan ADA Universiteti dә var. Yeni  inşa edi -
lәn kampusun döşәmә vә fasadın üzlәnmәsindә is ti fa -
dә olunan materialları şirkәt tәchiz edir.  Şirkәtin mәh -
sullarından, hәmçinin paytaxtda bir çox şadlıq sa ray -
ları vә yaşayış binalarının inşasında  istifadә olu nub. 

Şirkәtin birgә mülkiyyәtçilәri indiki şourumlarının
ya xınlığında böyük bir yer satın alıblar. Gәlәcәkdә
ora da daha böyük şourum tikmәyi vә bizneslәrini
geniş lәndirmәyi  planlaşdırırlar. Gәlәn il şirkәt hәm
dә Azәrbaycanın regionlarında mәhsullarının satışını
tәş kil etmәyi nәzәrdә tutub.

Ölk"d" biznes mühitin yaxşılaşdırılması il" bağlı hö -
küm"tin h"yata keçirdiyi iqtisadi islahatlar daha çox
insanı sahibkarlıq f"aliyy"ti il" m"şğul olmağa sövq
edir. Sahibkarlıq sah"l"rind" yoxlamalar da yan dı rılıb
v" hazırda beyn"lxalq t"crüb" n"z"r" alınaraq yeni
vergi v" gömrük m"c"ll"l"ri hazırlanır.
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Uzun müddәtli rәhbәr işlәmә vә daim ölkәnin
biznes mühiti içindә olma tәcrübәm göstәrir ki, şir -
kәt lәrin zәiflәmәsi vә ya iflas olmasının sәbәblәri sa -
tış ların düşmәsi, bazar payının azalması, işdәn pe şә -
kar mütәxәssislәrin ayrılması deyil – bunlar ilkin ba -
xış da hәrkәsin gördüyü vә başa düşdüyü mә qam lar -
dır. Şirkәtlәrin düşmәsinin әslindә daha dәrin vә göz -
lә görülmәyәn sәbәblәri var vә bu mәqalәm, mәhz bu
sәbәblәr haqdadır.

Qeyd etdiyim mәsәlәni real bir misal ilә göstәrim.
Bir şirkәt tәsәvvür edin – orada olması gәrәkәn bütün
mә qamlar mövcuddur: insan resursları şöbәsi var vә
güc lü mütәxәssis rәhbәrlik edir; marketinq şöbәsi
tam fәaliyyәtdәdir, aktiv reklamlar edirlәr, kam pa ni -
ya lar keçirilir; satış şöbәsi planları icra edir; şirkәtin
bü tün qaydaları, standart vә prosedurları yazılıdır;
ma liyyә, muhasibatlıq şöbәlәri var, hәrkәs dress-koda
görә geyinir – kostyum, qalstuk, ünsiyyәt rәsmidir :
xa nım, bәy.

Bütün bunlar, buzdağının su üzәrindә olan vә gö -
rü nәn hissәlәridir.

Bu şirkәt ilk baxışda nә qәdәr uğurlu görünsә dә,
bazarda hәr keçәn il vәziyyәti zәiflәyir, rәqiblәri qar -
şısında uduzur, güclü mütәxәssislәr işi tәrk edir, geri
qalanlarla isә iş daha da gerilәyir, şirkәtin borc ları vә
zәrәrlәri artır, müştәrilәr narazıdır vә rәqib fir ma lara
keçirlәr.

Şirkәt sahiblәri vәziyyәtin nә olduğunu anlamırlar
vә mәni şirkәtin diaqnostikası vә konsultasiya üçün
dә vәt edirlәr.

Sahibkar, rәhbәrlәr vә әmәkdaşlarla bir müddәt
gö rüş dükdәn sonra, әslindә şirkәtin klassik Azәr bay -
can firması vәziyyәtindә olduğunu görürәm vә prob -

lem lәrin daha da dәrin olduğunu bildirirәm. Gәlin
orta statistik bir şirkәtә daha dәrindәn baxaq.

Komanda. Şirkәtdә bütün şöbәlәrin olmasına bax -
ma yaraq, satış, marketinq, loqistika, maliyyә rәh bәr -
lә ri komanda deyillәr, biri-biri ilә daim daxili mü ba -
ri zә dәdirlәr, qarşı tәrәfi dinlәmәdәn, işlәrinin ge cik -
di ril mәsi vә rәhbәrlik qarşısında pis vәziyyәtdә
qalması üçün çalışırlar.

Sadә bir neçә misal:
Marketinq tәrәfindәn verilәn kampaniya qә ra rın -

da satış mütәxәssislәrinin işә cәlb edilmәmәsi nә ti cә -
sin dә satış mütәxәssislәri kampaniyaya müsbәt bax -
mır lar vә buna görә dә var güclәri ilә tәtbiq etmirlәr;

Maliyyә rәhbәri satış rәhbәri ilә birgә marketinq
mü dirinә qarşı olduqlarına görә marketinqin tәk lif lә -
ri ni tәsdiqlәmir vә bir neçә ay sonra rәhbәrlik qar şı -
sın da “marketinq effektiv işlәmir” mәnzәrәsi yaranır;

İnsan resursları rәhbәrinin satış müdiri ilә ün siy -
yә ti yaxşı olmadığına görә, insan resursları tә rә fin -
dәn tәklif edilәn insanlar satış şöbәsinә işә qәbul
edil mir vә hәr dәfә iclaslarda “satış niyә azaldı?” su -
alı nın cavabı olaraq satış rәhbәri “mütәxәssis ça tış -
maz lığı var” deyә cavab verir. Masada oturan hәrkәs
bu nun belә olmadığını bilsә dә, yenә dә rәsmi olaraq
İn san Resursları müdiri rәhbәr tәrәfindәn danlanır.

Qısaca isә, mütәxәssislәr bir-birini daha da güc -
lәn dirmәk әvәzinә zәiflәdir vә insanlar bit mә yәn da -
xili mübarizәdә güc itirirlәr.

Dәyәrlәr. Eyni dәyәrlәrә görә işә götürülmәyәn
insanların eyni dildә vә “frekansda” danışması, bir-
bi rini anlamasını gözlәmәk sadәlövhlükdür. Bir şir -
kә tin marketinq, maliyyә vә satış rәhbәrlәrinin “müş -
tә ri”  sözünә belә fәrqli baxması ciddi sıxıntı de mәk -

Biznesi batýran säbäblär
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dir. İclasda eyni dәyәrlәrә malik olan insanların ol -
ma sı, o iclasın ümumi aurası, effektivliliyini dәfәlәrlә
ar tırmış olur.

Bir digәr misal: satış rәhbәrinin dәyәrlәri ara sın da
“işini sağlamlaşdırmaq vә әvәzedilmәz olmaq” var sa,
bu şirkәtdә әsla güclü satış mütәxәssisinin ola ca ğını
gözlәmәk mümkün deyil. Belә düşünәn rәh bәr
yanında güclü vә özünә tәhlüklә ola bilәcәk in san ları
işdә saxlamaz.

İnkişafın olmaması, 5 il öncә şirkәtә alınan IT,
mar ketinq mütәxәssislәri o dövrün әn müasir bi lik lә -
ri nә malik olan insanlar olublar. Keçәn 5 il әrzindә
öz lәrini inkişaf etdirmәyәn vә “artıq işlәyirәm, hәr
şey әladır” düşüncәsi ilә komfort zonasında olan bu
in san lar, ümumi bazar, texnika vә texnologiyalarda
olan inkişafdan xәbәrsiz olduqlarına görә, şirkәt dә
ildәn-ilә rәqiblәri ilә müqayisәdә gerilәyir.

Buna әlavә olaraq şirkәtin ümumilikdә idarәçi vә
mü tәxәssislәri üçün peşәkar inkişaf planlarının ol ma -
ma sı, şirkәtin hәr keçәn gün gerilәmәsi anlamına gә lir.

Böyük sürәtlә inkişaf edәn iş dünyasında köhnә
biliklәrlә rәqabәt aparmaq vә dalğa üzәrindә qalmaq
mümkün deyil.

Qohumbazlıq, yerlibazlıq. Azәrbaycan iş dün ya sı -
nın әn ciddi sıxıntılarından biri olan bu mәsәlә, pe şә -
kar ların şirkәtә cәlb edilmәsi vә rahat işlәyәrәk nәticә
ver mәsinin qarşısını alır. Uzun illәr şirkәtdә işlәyәn
qo humlar vә yerlilәr şirkәtә öz şәxsi obyektlәri kimi
ba xırlar vә kәnardan gәlәn hәr peşәkarı öz rifahları
üçün tәhlükә olaraq görürlәr. Buna görә dә iş yeri se -
çi mi imkanı olan mütәxәssis bir müddәt sonra şirkәti
tәrk edir vә “köhnә qvardiya” sahibkara “Gördün?
Ye nә dә sәnә biz qaldıq?” tәrzdә fikirlәrini deyirlәr.

Ümumi idarәçilik sistemi. Mәrkәzi idarәçiliyin
ol mamasına görә şirkәt bir neçә müstәqil xanlıqlara
bö lünüb vә yazılan standartlar ancaq kağızda qalır.
Hәr “xan” digәr “xanın” qәrarını qәbul etmәyә bilir,
vә bu “müharibәyә” komandalar vә әmәkdaşlar da
qa rışır. Şirkәtdә ulduzlaşma baş verir, vә hәr rәhbәr
işi öz şәxsinә vә әvәz edilmәmәzliyinә bağlayır.

Mәqsәdsizlik vә plansızlıq. İdarәçilik tarixi haq -
qın da bir kitabda bunları oxumuşdum. 

Mark Porsi Katon (e.ә. 234-149), qәdim Roma
döv lәt xadimi belә yazır : “Әrazi rәhbәri işçisinә illik
ya zılı iş planı vermәlidir vә onun tam anlayacağı şә -
kil dә tapşırıqları başa salmalıdır”. İki min (2000!!!!)
il öncә Qәdim Romada olan bir yanaşma…

Azәrbaycanda hәlә dә yüzlәrlә şirkәtlәrdә ya zılı
illik plan hazırlama kimi bir qayda yoxdur. Plan lar
ancaq satış şöbәsinә verilir vә bu planlar an caq satış
rәqәmlәrinә aid olur.

Şirkәtin ümumi idarәsi, rәhbәrlәrin inkişafı, stan -
dart vә prosedurların yazılması, müştәri ba za sı nın
dәrin tәhlili, xәrclәrin azaldılmas vә/vә ya op ti mal -
laşdırılması kimi mövzularda mәqsәdlәr vә plan lar
yoxdur vә bu istiqamәtlәrdә heç bir iş aparılmır.

Qeyri-effektivlik. Şirkәtlәrin ümumi vә şәxslәr
müs tәvisindә effektivliyi baxımından şirkәtlәrimiz
çox geridәdir. İş gününün 8 saatının effektiv ke çi ril -
mә si kimi әn bәsit mövzulardan başlayaraq, şirkәtin

ava danlığı, maddi vә insan resurslarının ef fek tiv li yi
kimi mәsәlәlәr daim kölgәdә qalır. İclasbazlıq, gü -
nün, hәftә vә ayın planlamasının olmaması, iş sa at la -
rın da insanların şәxsi işlәrinә çox zaman ayırması
kimi mәqamların nәticәsindә şirkәt irәlilәmir. Hәrkәs
da im hәrәkәtdәdir, aktivdir, şirkәtdә qaçaqaç var,
amma peşәkar effektivlik yoxdur.

Tәcrübәmdәn. Öz şәxsi tәcrübәmә әsaslanaraq
deyә bilәrәm ki, bir şirkәtdә anbar sistemindә yüz lәr -
lә min manat dәyәrdә material vә avadanlıqların ol -
masına vә firmanın maddi vәziyyәtinin çox pis ol ma -
sına baxmayaraq, anbarların qapıları bağlı idi vә da -
im anbarda olanların eynilәri satın alınırdı. Sәbәb isә
çox aydındır: anbarda olanlara görә satınalma vә an -
bar şöbәsi artıq öz “haqlarını” alıblar, buna görә dә
onlara diqqәt belә etmirdilәr, belә ki, çox yüksәk dә -
yәr dә olan mallar orada illәrlә çürüyürdü.

Oğurluq, korrupsiya. Sirr deyil ki, şirkәtlәrin miq -
ya sından asılı olmadan, biznesimizin daxilindә fәrqli
for malarda oğruluq vә korrupsiya halları var. Bәzi
şir kәtlәrdә idarәçilәrin maaşdan kәnar әldә etdiyi “ot -
kat” vә digәr әlavә gәlirlәri, şirkәt sahibindәn daha
yük sәk olur. Ciddi daxili nәzarәt mexanizmlәrin ol -
ma ması, “qohumdur, heç nә olmaz” kimi sәbәblәrә
gö rә korrupsiya hallarına göz yummaq bir müddәt
son ra bu halların kütlәvilәşmәsinә gәtirib çıxarır.

İndi isә tәsәvvür edin ki, şirkәtdә komanda yox -
dur. Qohumbazlıq, yer li baz lıq çiçәklәnir, buna görә
dә hәrhansı şәffaf bir ida rәçilik, maliyyә sis tem lә ri -
nin qurulması mümkün de yil; işә gәlәn güclü pe şә -
kar ların müxtәlif oyunlarla iş dәn çıxması tәmin edi -
lir, oğurluq vә korrupsiya baş alıb gedir, ortaq dә -
yәrlәr yoxdur vә ya varsa da, әyri dә yәr lәrdir; in san -
lar daim biri-biri ilә mübarizә apa rır; şirkәtdә nә
ümumi, nә dә fәrdi peşәkar inkişaf yox dur, gәlәcәk
üçün heç bir mövzuda mәqsәdlәr vә plan lar
yoxdur…

Bu şirkәt tәbii ki, çökmәlidir.
Bina kәrpiclәr, borular, şüşәlәr vә dәmir his sә lәr -

dәn ibarәtdir. Amma hәr dәmir, şüşә, kәrpic vә boru
yı ğını bina deyil. Bina, biri-birinә uyğun olan, mü әy -
yәn mәqsәdlәrә görә seçilmişlәrdәn ibarәtdir.

Çıxış yolu nәdir bәs? Bu haqda isә növbәti mә qa -
lәm olacaq, çünki mövzu genişdir.

Qohumbazlıq, yerlibazlıq. Az"rbaycan iş dün ya sı -
nın "n ciddi sıxıntılarından biri olan bu m"s"l",
pe ş" kar ların şirk"t" c"lb edilm"si v" rahat
işl"y"r"k n"tic" ver m"sinin qarşısını alır. Uzun
ill"r şirk"td" işl"y"n qo humlar v" yerlil"r şirk"t"
öz ş"xsi obyektl"ri kimi ba xırlar v" k"nardan
g"l"n h"r peş"karı öz rifahları üçün t"hlük"
olaraq görürl"r. 
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Noyabrın 2-dә Qara Dәniz İqtisadi
Әmәkdaşlıq Tәş kilatının (QDİӘT),
Azәrbaycan Sahibkarlar (İşә gö tü rәnlәr)
Tәşkilatları Milli Konfederasiyasının,
İq  ti sa diyyat Nazirliyinin tәşkilatçılığı
ilә “Qara Dәniz re gi onunda kiçik vә
orta sahibkarlığın inkişafı”na dair Bey -
nәlxalq Biznes-forum keçirilib.

Tәdbirdә çıxış edәn Azәrbaycan
Sahibkarlar (İşә gö tü rәnlәr) Tәşkilatları
Milli Konfederasiyasının pre zi den ti
Mәmmәd Musayev QDİӘT-in Biznes
Şu ra  sı na bu ilin iyul ayından Azәr -
baycanın sәdrlik etdiyini, üzv ölkәlәr
arasında iqtisadi әmәkdaşlığın ge niş lәn -
di ril mәsinın tәşkilatın әsas mәq sәd lә -
rindәn olduğunu diq qә tә çatdırıb. Vur -
ğu lanıb ki, Azәrbaycan Res pub li ka sı Pre zidentinin
uğurlu sosial-iqtisadi siyasәti nә ti cә sindә öl kәmizdә
davamlı vә dayanıqlı iqtisadi in ki şa fa, mak ro iq tisadi
sabitliyә, iqtisadiyyatın şa xә lәn di rilmәsinә, qey ri-neft
sektorunun vә regionların in ki şafına nail olu nub.
Mәmmәd Musayev hәmçinin, sa hib karlığın in ki şafı
istiqamәtindә atılan mәq sәd yön lü addımlar barәdә
mәlumat verib, iqtisadiyyatın in kişafında kiçik vә orta
sahibkarlığın önәmini qeyd edib.

“Hazırda ölkәmiz Cәnub Qaz Dәhlizi, Bakı-Tbi li si-
Qars kimi nәhәng enerji vә infrastruktur la yi hә lә ri hә -
ya ta keçirir. Hesab edirәm ki, Qara Dәniz höv zә si öl -
kәlәri bu dәmir yolu xәttindәn sәmәrәli istifadә edә rәk
ticarәt dövriyyәlәrini artırmaqla yanaşı mә dә ni vә so si -
al әlaqәlәrin genişlәndirilmәsinә dә nail ola caq,”- deyә
M.Musayed bildirib.

İqtisadiyyat nazirinin müavini Niyazi Sәfәrov Azәr -
baycanda sahibkarlığın inkişafı, biznes vә in ves tisiya
mü hitinin yaxşılaşdırılması istiqamәtindә gö rü lәn mәq -
sәd yönlü tәdbirlәr, aparılan islahtalar barәdә da nışıb,

hә yata keçirilәn tәdbirlәr nәticәsindә özәl sek torun iq ti -
sa diyyatda xüsusi çәkisinin artdığını vur ğulayıb.

“Sahibkarlığın inkişafına dәstәk mәqsәdilә sa hib kar   lıq
sahәsindә aparılan yoxlamalar dayandırılıb, li sen   ziya vә
icazәlәr sistemi tәkmillәşdirilib, “Li sen zi ya lar vә icazәlәr”
portalı yaradılıb, ixracın vә in ves ti si ya la rın tәşviqi
mexanizmi tәtbiq edilib, sәnaye park ları vә mә hәllәlәri
yaradılıb, “Made in Azer ba ijan” brendinin tәş viqi
tәdbirlәri ardıcıl olaraq davam et di rilir. Hәyata ke  çi rilәn
tәdbirlәrin nәticәsidir ki, öl  kәmizin bey nәl xalq reytinq
agentliklәrinin he sa bat la rın da mövqeyi da vam  lı olaraq
yaxşılaşır. Bu gün lәr dә açıqlanan Dünya Ban  kının “Doing
Business 2019” hesabatında Azәr bay ca  nın öz mövqeyini
yax şı laş dıraraq 190 ölkә arasında 25-ci yerә yüksәlmәsi vә
әn çox islahat aparan 10 öl kә dәn biri olması bu nun daha
bir göstәricisidir”- deyә na zir müavini qeyd edib.

İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindә  Kiçik vә Or ta
Biz nesin İnkişafı Agentliyinin İdarә Heyәtinin sәd ri Or -
xan Mәmmәdov çıxışında QDİӘT-nin Biz nes Şurasının
üzv ölkәlәrin biznes dairәlәri arasında әmәk daşlığı tәş -
viq edәn sәmәrәli platforma ol du ğu nu, bugünkü fo ru -

Bakýda Qara Däniz Regionunda Kiçik vä Orta Sahibkarlýðýnýn
inkiþafýna häsr olunmuþ biznes-forum keçirilib
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mun biznes qurumları arasında tә rәf daşlıq
mü na si bәt lә ri nin genişlәnmәsi baxı -
mından әhә miyyәtini qeyd edib. Bil di rilib
ki, kiçik vә orta sa hibkarlığın inkişafı is ti -
qa mә tin dә Azәrbaycanda uğur lu islahatlar
hәyata keçirilir. Ki çik vә Orta Biz ne sin
İnkişafı Agentliyinin fәaliyyәti ba rәdә
mәlumat ve rәn Orxan Mәmmәdov artıq
Agent lik tәrәfindәn Ma sallıda “KOB
Dostu” mәrkәzinin ya ra dıl dığını, ha zırda
“KOB evlәri”nin yaradılması ilә bağ lı
işlәrin apa rıldığını vurğulayıb. Diqqәtә
çatdırılıb ki, sa hib kar lara “KOB evi”ndә
bir mәkan prinsipi әsa sın da döv lәt
tәşkilatlarının xidmәtlәri, çoxsaylı dәstәk
tәd  bir lәri göstәrilәcәk. Eyni zamanda,
elektron formada va hid platforma üzәrindәn xidmәtlәrin
göstәrilmәsini tә min edәcәk “e-KOB Evi” portalının
yaradılması ilә bağ lı işlәr aparılır. Agentlik rәhbәri quru-
mun sa hib kar lar, investorlar, dövlәt qurumları vә
beynәlxalq tәş kilatlarla sıx әmәkdaşlıq şәraitindә
fәaliyyәt gös tә rә cәyini, bu baxımdan QDİӘT-na üzv
ölkәlәrdә tәt biq olu nan yeniliklәrin mübadilәsinin
faydalı ola ca ğı nı qeyd edib.

Türkiyәnin Azәrbaycandakı sәfiri Erkan Özoral çı -
xı şında biznes dairәlәri arasında әmәkdaşlığın ge niş lәn -
di rilmәsindә belә tәdbirlәrin önәmini qeyd edib, “Vakıf
Bankı”ın İdarә Heyәtinin sәdri Mehmet Öz can isә kiçik
vә orta sahibkarlığa dәstәk tәdbirlәri vә bu sahәdә ban -
kın gördüyü işlәrә dair fikirlәrini bö lüşüb.

Biznes forum çәrçivәsindә İqtisadiyyat Na zir li yi nin
tabe liyindә Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Ag ent liyi vә
Sa hib karlar (İşәgötürәnlәr) Tәşkilatları Mil li Kon fe de -
ra si yası, elәcә dә Rumıniya Ticarәt vә Sә na ye Palatası
ilә Azәrbaycan Respublikası Sa hib kar lar (İşәgötürәnlәr)
Tәşkilatları Milli Kon fe de ra si ya sı arasında әmәkdaşlıq
haqqında anlaşma me mo ran dum ları imzalanıb.

Tәdbir “Kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafı na mi nә
Qara Dәniz ölkәlәrinin әmәkdaşlıq әlaqәlәrinin güc -
lәndirilmәsi, regional dәyәr zәncirinin ya ra dıl ma sı” vә

“Re gional enerji layihәlәrinin QDİӘT-in üzv öl kә lә rin -
dә qeyri-neft sektorunun inkişafındakı rolu” möv zu la -
rın da panel iclaslarla davam edib.

“Kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafı naminә Qara
Dә niz ölkәlәrinin әmәkdaşlıq әlaqәlәrinin güc lәn di ril -
mә si, regional dәyәr zәncirinin yaradılması” möv zu sun -
da paneldә çıxış edәn KOBİA-nin İdarә Heyәti sәd rinin
müavini Nadir Adilov, Türkiyә-Azәrbaycan Biz nes
Şurasının rәhbәri Selcuk Akat, Sahibkarlar Tәş kilatları
Milli Konfederasiyasının vitse-prezidenti Vü qar Zey na -
lov, ASK-nın turizm, mәdәniyyәt vә mәt buat tәş ki lat la rı
ilә iş komissiyasının sәdr mü avi ni Ceyhun Aşurov,
İqtisadi İslahatların Tәhlili vә Kom munikasiya Mәr kә -
zi nin Strateji planlaşdırma vә in ki şaf departamentinin
rәh bәri Ramil Hüseyn, Rumı niya Ticarәt vә Sәnaye Pa -
la ta sının Beynәlxalq әla qәlәr Departamentinin rәhbәri
Vir gin Goaga, “Zi raat Bank Azәrbaycan” ASC-nin İda -
rә Heyәtinin sәdr müavini Fәrid Әliyev, Energetika Na -
zir li yinin İqtisadiyyat şöbәsinin müdiri Rauf Qurbanov,
kiçik vә orta biznes subyektlәri arasında әlaqәlәrin ge -
niş lәn dirilmәsinә dair fikirlәrini bildirib, biznes da irә lә ri
arasında әlaqәlәrin qurulmasında vә inkişafında
QDİӘT-nın yaxşı platforma olduğunu vurğulayıblar.

Biznes forum iş adamları arasında ikitәrәfli gö rüş -
lәr lә başa çatıb.
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Bakýda “Türkiyä ilä Azärbaycan arasýnda 
iqtisadi ämäkdaþlýqda yeni üfüqlär” mövzusunda

beynälxalq simpozium keçirilib
24 oktyabr 2018-ci il tarixdә Bakıda  “Türkiyә ilә

Azәr baycan arasında iqtisadi әmәkdaşlıqda yeni
üfüq lәr” mövzusunda beynәlxalq simpozium ke çi ri -
lib. Türkiyәnin İqtisadi Araşdırmalar  Fondunun tәş -
ki lat çılığı vә ASK-nın tәrәfdaşlığı ilә keçiririlәn sim -
po zi umda 100-dәn artıq azәrbaycanlı vә türkiyәli iş
ada mı iştirak edib.

Türkiyә İqtisadi Araşdırmalar Fondunun pre zi -
den ti Ahmet İncekara simpoziumun açılışında giriş
nit qi ilә çıxış edәrәk bildirib ki,  Azәrbaycan-Türkiyә
әla qәlәrininin әsası Ulu Öndәr Heydәr Әliyev tә rә -
fin dәn qoyulub vә bu möhkәm tәmәl üzәrindә qu ru -
lan әlaqәlәr bu gün  cәnab İlham Әliyev tәrәfindәn
uğur la inkişaf etdirilir. Ahmet İncekara 1996-cı ildә
Tür kiyәnin İqtisadi Araşdırmalar Fondu tәrәfindәn
Ba kı da Türkiyә-Azәrbaycan iqtisadi münasibәtlәrinә
hәsr olunmuş  konfransda Heydәr Әliyevin çıxış ın -
dan sitat gәtirib.

“Görünür ki, Türkiyә ilә Azәrbaycan arasında
olan iqtisadi әlaqәlәr әsasәn ticarәt әlaqәlәrindәn iba -
rәt dir. Şübhәsiz ki, ticarәt olmalıdır vә ticarәti biz
bun dan sonra da inkişaf etdirmәliyik. Bu iqtisadi әla -
qә lәrin birinci mәrhәlәsidir, başlanğıcıdır. Ticarәt ol -
ma sa, heç nә olmayacaq. Ancaq Türkiyә ilә Azәr bay -
can arasındakı  әlaqәlәr, bir ticarәt әlaqәlәri ilә bit mә -
mәli, mәhdudlaşmamalıdır. Türkiyә ilә Azәr bay can

arasındakı әlaqәlәr  şübhәsiz ki, Azәrbaycana sәr ma -
yә qoymaq, Azәrbaycanda müştәrәk iş gör mәk,bu
işlәr nәticәsindә hәm mәnfәәt götürmәk, hәm dә
Azәrbaycanın iqtisadiyyatın inkişaf etdirmәkdәn iba -
rәt olmalıdır.”

Az"rbaycanın iqtisadiyyat nazirinin müavini
Niyazi S"f"rov çıxışında iki ölk" arasında
olan ticar"t "laq"l"rind"n danışıb:

“19 oktyabr Türkiyәdәki dünya miqyasında çox
ön әm li layihәlәrdәn olan  “Star” neft emalı za vo du -
nun açılışı doğurdan da böyük tarixi hadisәdir. 6.3
mil yrad ABŞ dolları dәyәrindә olan bu layihә әslindә
da ha çox dәyәrә malikdir, çünki bu layihә Azәr bay -
can-Türkiyә iqtisadi әlaqәlәrinin hansı sәviyyәdә ol -
du ğunu, bu әlaqәlәrin hansı istiqamәtdә getdiyini vә
iki ölkә arasında olan strateji әmәkdaşlıqdan xәbәr
ve rir. Bu layihә hәm Azәrbaycan, hәm dә Türkiyә
üçün çox böyük önәmli layihәdir. Bu layihәnin icrası
Tür kiyәnin bir çox mәhsullarının idxaldan aslılığını
ara dan qaldıracaq vә Türkiyә Azәrbaycan üçün çox
bö yük mәnfәәtlәr verәcәkdir. Hәmçinin iki ölkә ara -
sın da olan iq tisadi münasibәtlәr Azәrbaycan Türkiyә
ara sında olan ticari dövriyyәsi sabit olaraq inkişaf
edir. 2017-ci ildә ticarәt dövriyyәsi 12% artaraq 2.6
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milyard ABŞ dollarını ötüb. Hәm ixracda, hәm dә
idxalda biz ar tım müşahidә edirik. 2018-ci ilin ticari
iqtisadi gös tә ricilәri dә iki ölkә arasında çox
müsbәtdir – döv riy yә 22%, ixrac 18%, idxal 25%
artıb. Azәrbaycanla Tür kiyә arasında ticarәt iqtisadi
әlaqәlәrini sә ciy yә lәn dirәn әsas xüsusiyyәt bu
әlaqәlәrin davamlı olaraq in kişaf etdirilmәsi vә
genişlәndirilmәsidir. Eyni za manda, dünyada gedәn
proseslәri nәzәrә alaraq hәm iq tisadi sahәdә, hәm dә
maliyyә sahәsindә iqtisadi da yanıqlılığın olması vә
uzun vәdәli prespektivә he sab lanmasıdır. 2016-cı
ildә Türkiyә Azәrbaycan üçün ti carәt dövriyyәsindә
birinci yerdә olub. 2017-2018-ci illәrdә isә ikinci
yerdә qәrarlaşıb. Bu, onu göstәrir ki, bizim ticari
iqtisadi әmәkdaşlığımızın potensialı bö yükdür vә bu
әmәkdaşlıq ildәn-ilә yeni sahәlәri әha tә edir. İki ölkә
arasında preferensial ticarәt sa zi şi nin imzalanması ilә
bağlı çox böyük işlәr hәyata ke çi ri lib. Türkiyә ilә
Azәrbaycan arasında iqtisadi mü na sibәtlәr çox güclü
olaraq inkişaf edir vә Naxçıvan Mux tar Respublikası
ilә Türkiyә arasında iqtisadi әmәk daşlığı güc lәn dir -
mәyә yönәlib. Burada qeyd et mә liyәm ki, Türkiyә
hökumәti Naxçıvan Muxtar Res pub likasında istehsal
olunan tәqribәn 100 milyon ABŞ dolları dәyәrindә
olan  mәhsulların idxal rüsu mun dan azad edilmәsi
barәdә qәrar qәbul edib. Qar şı lıq lı investisiyalar iki
ölkә arasında iqti sa di әmәk daş lığın mühüm
göstәricisidir. Azәrbaycanın Türkiyә iq tisadiyyatına
investisiyalarının ümumi hәcmi 14,5 mil yard dollar
sәviyyәsindәdir. Hәr il iki öl kә ara sın da ticari-iqtisadi
münasibәtlәr şaxәlәnir vә yeni sa hә lә ri әhatә edir.
Azәrbaycanın Türkiyәyә in ves  ti si ya la rı 14,5 milyard
dollar hәcmindә dә yәr lәn di ri lir, bu nun 13 milyardı
neft-qaz sahәsinә yer lәş di ri lib. Tür ki yә öz
növbәsindә Azәrbaycana 11,8 mil yard dollar ya tırıb,
bunun 9,1 milyard dolları neft sek toruna yer lәş -
dirilib. Türkiyә Azәrbaycanın qeyri-neft sektoruna
2,7 milyard dollar yerlәşdirib vә bu sa hә dә liderdir.
Azәr baycanda Türkiyә kapitalı ilә 3400 şirkәt, Tür ki -
yә dә isә Azәrbaycan kapitalı ilә 2400 şirkәt fәaliyyәt
gös tәrir”- deyә nazir müavini bildirib.

Simpoziumda Türkiyә Respublikasının Azәr bay -
can Respublikasındakı fövqәladә vә sәlahiyyәtli sә fi -
ri cәnab Erkan Özoral  iki ölkә arasında reallaşan or -
taq layihәlәrin önәmindәn danışıb.

“Mәn burada sәfir kimi fәaliyyәtә başladığımdan
indiyәdәk tәxminәn iki il ötüb vә bu iki il әrzindә 3
böyük hadisәyә şahid oldum. Bunlardan birincisi
Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolunun istifadәyә verilmәsi
idi. İkincisi iyun ayında TANAP-ın açılış mәrasimi
idi, üçüncüsü dә keçәn hәftә İzmirdә “STAR” neft
emalı zavodunun istifadәyә verilmәsi idi. Bütün bu
layihәlәrin bizim әlaqәlәrimiz baxımından çox büyük
önәmi var. Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu Azәrbaycanı
Avropaya bağlayacaq dünya bazarlarına bağlayacaq
neft ve tәbii qaz layihәlәri vә bu neft vә tәbii qazı iş -
lә dә cәk zavodlar Azәrbaycanın müstәqilliyini qa zan -
dı ğı 1991-ci ildәn bugünәdәk hәr birimizin ortaq ar -
zu sudur. Bu gün biz bunların reallaşdırılmasının xoş -
bәxt liyini yaşayırıq. Әlbәttә ki, bu xoşbәxtliyә çat -

maq üçün iki ölkәnin dövlәt başçıların çox böyük
әzm, sәy vә böyük siyasi iradә göstәriblәr. Hәr üç la -
yi hәnin reallaşması qarşısında çox böyük әngәllәr
var idi. Türkiyә dә Azәrbaycan da bu әngәllәri bir lik -
dә aşaraq bu gün bir nöqtәyә gәldilәr. 27 il әvvәl re -
al laşması xәyal kimi görünәn işlәri artıq birlikdә dü -
şü nürük. Azәrbaycan bölgәnin, Cәnubi Qafqazın hәr
keçәn gün daha da parlayan ulduzuna çevrilir, iq ti sa -
di baxımdan nәaliyyәtlәrini günü-gündәn ar tı ra raq
gәlәcәyә doğru inamla irәlilәyir. Türkiyә dün ya nın
әn güclü 17-ci iqtisadiyyatı olaraq, dünyanın әn güc -
lü ilk onluğuna daxil olmağı qarşısına hәdәf qo yub.
Cәnab İlham Әliyevin hәr zaman istifadә etdiyi bir
söz var: Türkiyәnin gücü Azәrbaycanın gücüdür,
Azәr byacanın gücü dә Türkiyәnin gücüdür. Bizlәr әl-
әlә, çiyin-çiyinә verdikcә birlikdә hәr za man daha
güçlü olar vә birlikdә hәr zaman daha bö yük uğurlara
imza atar. “STAR”  neft emalı za vo du  6.3 milyard
dollarlıq dünyanın әn büyük la yi hә lәrindәn biridir.
Türkiyәdә isә әn böyük özәl sәr ma yә dir”. 

Milli M"clisin İqtisadi siyas"t ko mi t" si nin
s"dri Ziyad S"m"dzad" bildirib ki, Az"r bay -
canla Tür kiy" arasında ticar"t "m"k daş lı -
ğının potensialı açıq lanan r"q"ml"rd"n
daha böyükdür:

“Müstәqilliyimizin ilk illәrindә Azәrbaycanda sa -
hib karlıq sinifi formalaşmağa başlayanda türk qar -
daş la rımız yanımızda olublar.Bu gün ölkәmizdә sa -
hib karlıq mühitinin yaxşılaşması üçün böyük işlәr
gö rü lür. Düzdür, bu yolda bürokratik әngәllәr dә
olur, am ma iş adamlarının birgә görüşlәri hәr iki
ölkәnin in kişafına imkan yaradır. 2000-ci ildә
apardığım araş dırmaya görә, türk ölkәlәrinin dünya
ÜDM-dә pa yı 1 faizdәn az, hәmçinin yoxsulluq
göstәricilәri yük sәk olub. Hәmin vaxt Azәrbaycanda
yoxsulluq sә viy yәsi 49% idi.  18 il әrzindә bizim
әmәk daş lı ğı mız nәticәsindә yüz minlәrlә yeni iş yeri
yaradılıb. Bi zim birliyimiz türk dünyası üçün lazım -
dır. Bu gün biz qloballaşan dünyanın indiki mәr hә lә -
sin dә türk dün yasının inkişaf strategiyası barәdә dü -
şün mәliyik. 20-25 ildәn sonra Türk dünyasının iq ti -
sa di gücü nә qә dәr olacaq? İqtisadi gücü varsa de -
mәli siyasi, hәrbi  gü cü dә var. Bu gün hәr iki ölkәnin
bir gә real laş dır dı ğı layihәlәr dünyada maraqla qar şı -
la nır. Biz Azәr bay can da elә layihәlәr hәyata keçiririk
ki, bu, dünyanın ener ji xәritәsini dәyişir”.

Azәrbaycan Sahibkar Konfederasiyasının vitse-
pre zi denti Vüqar Zeynalov bildirib ki, iki ölkә ara sın -
da ticarәt dövriyyәsindә müsbәt dinamikanın daha da
yax şı laş dırılması üçün iki ölkәnin iş adamları ara sın -
da әlaqәlәrin güclәndirilmәsinә ehtiyac var vә bu iş -
dә ASK-nın türkiyәli iş adamlarına hәr cür dәstәk
ver mә yә hazır olduğunu qeyd edib.

Daha sonra İstanbul Fond Birjasının içraçı di rek -
to ru Mehmet Gönen, Bakı Fond Birjasının İdarә He -
yә ti nin sәdri Vüqar Namazov,İstanbul Ticarәt Uni -
ver si tetinin akademiki Yusuf  Tuna çıxış ediblәr.

Simpozium işini panel müzakirәlәr şәklindә da -
vam etdirib.
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Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatı (BӘT) vә Azәr bay can
Respublikası Sahibkarlar (İşәgötürәnlәr) Tәş ki lat la rı
Milli Konfederasiyasının (ASK) birgә tәş ki lat çı lı ğı
“Azәrbaycanda Effektiv İşәgötürәnlәr Tәş ki la tı”
mövzusunda keçirilәn dörd günlük tәlim başa ça tıb.

Beynәlxalq Әmәk Tәşkilatının Beynәlxalq Tәdris
Mәr kәzindә işәgötürәnlәrin fәaliyyәt proqramları üz rә
meneceri   Xorxe İllinqvort vә  BӘT-in Moskva Bü ro -
sunun işәgötürәnlәrin fәaliyyәti üzrә baş mü tә xәs sisi
Vladimir Çuroviç tәrәfindә, keçirilәn tәlim kur sunda

üzvlüyün inkişaf etdirilmәsi, üzvlәrә key fiy yәtli vә
davamlı xidmәtlәrin tәqdim olunması, da xi li vә xarici
kommunikasiyanın sәmәrәli idarә olun ması, daha yaxşı
iş mühiti üçün lobbiçilik vә üzvlәrin hü quqlarının
müdafiә edilmәsi kimi mәsәlәlәr әhatә olu nub.

İşәgötürәnlәr birliklәri vә biznes assosiasiyalar
üçün nәzәrdә tutulan tәlimdә Azәrbaycan Res pub li ka sı
Sahibkarlar (İşәgötürәnlәr) Tәşkilatları Milli Kon fe -
derasiyası, Azәrbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA),
Azәrbaycan Mikromaliyyә Assosiasiyası (AMFA),
“Azәrbaycan Sahibkar Qadınlar” İctimai Birliyi,
Azәrbaycan Tikinti Materiallarının İstehsalı vә İxracı
Assosiasiyası, Azәrbaycan Qablaşdırma Sәnayesi
Assosiasiyası, “Әlil Sahibkarlar Tәşkilatı” İctimai
Birliyi, “Gәnc Mühasiblәr” İctimai Birliyi, Azәr bay -
can İdarәetmә Assosiasiyası, Azәrbaycanda Qadın
Sa hibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası, “Memarlıq,
İnşaat vә Dizayn” İctimai Birliyinin nümayәndәlәri
iştirak ediblәr.

Azәrbaycan Respublikası
Sahib karlar (İşә gö tü rәn  lәr) Tәş ki -
lat ları Milli Konfederasiyasının
pre  zi den ti Mәmmәd Musayev Av -
ropa İnvestisiya Ban kı nın vit se-
prezidenti Vazil Hudakın baş çı lıq
etdiyi nü ma yәndә heyәti ilә gö -
rüşüb. Görüşdә özәl sektorun in  ki -
şafına tәkan verәcәk la yi hә lәr
müzakirә edilib.

Avropa İnvestisiya Bankının
vit se-prezidenti Va zil Hudak bil di -
rib ki, ölkәmizә  sәfәri çәr çi vә sin -
dә önә mli görüşlәr keçirib. Azәr -
baycan Respublikasının Pre zi denti
İlham Әliyevlә gö rü şü nün
әhәmiyyәtindәn da nışan qonaq ölkәmizә sә fә ri nin
Avropa İnvestisiya Bankı ilә Azәrbaycanın özәl sek -
toru arasında yeni  әmәkdaşlıq imkanlarının ya ra na -
cağına ümid etdiyini bildirib.

Vazil Hudak bildirib ki, Avropa İnvestisiya Bankı
ye ni innovasiya xarakterli layihәlәri dәstәklәmәyә
ha zırdır. Bugünәdәk mikrokreditlәr, kiçik vә orta sa -
hib karlara maliyyә yardımı etdiklәrini deyәn qonaq
bö yük investisiya layihәlәrini dәstәklәmәyә hazır ol -
duq la rını bildirib. Onlar müraciәt edәn layihәlәrin
eks pertlәr tәrәfindәn dәyәrlәndirildikdәn sonra qәbul
edil di yini qeyd ediblәr.  V. Hudak bildirib ki,  şәrtlәrә
әsasәn maliyyә dәstәyindәn faydalanmaq istәyәn şir -
kәt lәr  әn azı 12 il fәaliyyәt göstәrmәli vә tәqdim edi -
lәn layihәnin dәyәrinin 50%-ni (15 milyon  ABŞ dol -
lar dan az olmamaq şәrtilә) qarşılamalıdırlar.

“Avropa İnvestisiya Bankı layihәni dә yәr lәn dir -

dik dәn sonra büdcәnin qalan hissәsini qarşılaya bilәr.
İs tis na olaraq, bәrpa olunan enerji layihәlәrin 75%-ni
dәs tәklәmәyә hazırıq. Lakin, hәmin şirkәtlәrin mü va -
fiq balans hesabı olmalıdır. Biz hәmçinin yerli tә rәf -
daş larla  birgә әmәkdaşlığa hazırıq,”- deyә V.Hudak
bil dirib.

Mәm mәd Musayev bildirib ki, Avropanın nüfuzlu
tәş kilatının Azәrbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası ilә
görüşündәn mәmnundur. Ölkәmizin özәl sektorun in -
kişafına göstәrilәn dövlәt qayğısından söhbәt açan
M.Musayev ÜDM özәl sektorun payının artmasını, gü -
nü-gündәn sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan şir -
kәtlәrinin sayının artdığını qeyd edib. M.Musayev
Azәr baycan Sahibkarlar Konfederasiyasının Avropa İn -
vestisiya Bankı ilә әmәkdaşlığa hazır olduğunu de yib.

Daha sonra gәlәcәk әmәkdaşlıqla bağlı geniş fi kir
mübadilәsi aparılıb.

ASK-dä beynälxalq ekspertlärin iþtiraký ilä tälim keçirilib

Avropa Ýnvestisiya Banký Azärbaycan 
þirkätlärinä ämäkdaþlýq täklif edir
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İsveçrә Konfederasiyasının Azәrbaycandakı sәfiri
Filip Ştalder Azәrbaycan Respublikası Sahibkarlar
(İşәgötürәnlәr) Tәşkilatları Milli Konfederasiyasının
(ASK) prezidenti Mәmmәd Musayevlә görüşüb.

“Azәrbaycanın Berndәki sәfirliyi iki ölkә ara sın -
da ticari әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi istiqamәtindә
fә al iş aparır. Onların dәstәyi ilә bu il  Azәrbaycanın
fın dıq istehsalçıları  İsveçrәyә sәfәr ediblәr. İstәrdik
ki,  isveçrәli iş adamları da  Bakıya sәfәr etsinlәr. Bu
il in iyun ayında  İsveçrәnin yüksәk rütbәli şәxs lә rin -
dәn ibarәt nümayәndә heyәti Azәrbaycana sәfәr et -
miş vә iqtisadiyyat naziri cәnab Şahin Mus ta fa yev lә
görüşmüşlәr. Gәlәn ilin yanvar ayının sonunda İs veç -
rәdә keçirilәçәk Dünya İqtisadi Forumdan әvvәl vә
ya sonra Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә İs -
veçrә Federal Şurası arasında ticarәt vә iqtisadi
әmәk daşlıq üzrә Birgә Komissiyanın 8-ci iclasının
ke çi rilmәsi nәzәrdә tutulur.  Bu iclasda hәr iki öl kә -
nin rәsmilәri, hәmçinin İsveçrә Konfederasiyasının
İq tisadi Mәsәlәlәr üzrә Dövlәt Katibliyinin (SECO)
rәh bәrinin iştirakı gözlәnilir vә  yәqin ki, siz dә  bu
ic las da iştirak edәcәksiniz,” - deyә sәfir  bildirib.

ASK-nın fәaliyyәti haqqında geniş mәlumat ve -
rәn ASK prezidenti iki ölkә arasında iqtisadi әla qә lә -
rin genişlәndirilmәsi üçün böyük potensialın ol du ğu -
nu deyib.

“Әlbәttә biz gәlәn ilin yanvarında azәrbaycanlı iş
adam  larından ibarәt nümayәndә heyәtilә qeyd et di yi  niz
iclasda iştirak edәcәyik. Bildiyiniz kimi son il lәr dövlәt

başçımızın rәhbәrliyi altında ölkәdә  әsaslı iq  ti sadi
islahatlar aparılır vә Azәrbaycanda in ves ti si ya yatırmaq
üçün çox gözәl imkanlar var. İsveçrәli sa  hib  karları da bu
imkandan istifadә edә bilәrlәr. İs veç rә  li mәhsullar
xüsusәn saatları, süd mәhsulları, şo ko la d  ları, dәrmanları
hәr zaman öz keyfiyyәti ilә se çil di yi üçün bizdә çox
mәşhurdur. İsveçrә şirkәtlәri Azәr baycana gәlmәklә hәm
dә böyük bir bazara çıx maq imkanı әldә etmiş olurlar.
Bu tәk yerli bazar de yil, şirkәtlәriniz mәhsullarını eyni
zamanda Rusiya, Qa zaxstan, Özbәkistan vә başqa
ölkәlәrә ixrac etmәk üçün Azәrbaycanın yerlәşdiyi
coğrafi şәraitindәn vә lo gistika imkanlarından yaralana
bilәrlәr,” - M.Mu sa yev qeyd edib.

Sәfir bildirib ki, hazırda Azәrbaycanda İsveçrәnin
“Hol cim”, “Novartis Pharma Services AG”, “Roche” vә
digәr  şirkәtlәri fәaliyyәt göstәrir, iki ölkә arasında iq -
tisadi әmәkdalığın güclәndirilmәsi nәticәsindә gә lә cәk dә
bu şirkәtlәrin sayının artacağına ümid etdiyini bildirib.

Rusiya Federasiyasının Stavropol vi la yә -
ti nin Ti ca rәt vә Sәnaye Palatasının dә vә ti ilә
azәrbaycanlı sa hibkarlardan iba rәt nü -
mayәndә heyәti 19 sentyabr 2018-ci il ta rix -
dә Stavropol şәhәrinә sәfәr edib. Azәr   bay can
Respublikası Sahibkarlar (İşә götürәnlәr)
Tәş ki latları Milli Kon fe de ra siyasının baş
katibinin mü avi ni Fuad Hüm bәtovun
rәhbәrlik etdiyi nümayәndә he  yә tinә
Azersun Holdinq, Bakı Tekstil Fab riki, Sum -
qa yıt Texnologiyalar Parkı, kәnd tәsәrrüfatı
mәh sul la rı vә alkoqol iç ki lәr istehsal edәn
şirkәtlәrin nü ma yәn dә lә ri daxildir. Sәfәr
çәrçivәsindә bu gün böl  gә nin iş adamları ilә
üzbәüz görüşlәr ke çi ri lib.

Stavropol vilayәtinin Ticarәt vә Sәnaye Palatası
ilә Azәrbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşә gö tü rәn -
lәr) Tәşkilatları Milli Konfederasiyası arasında әmәk -
daş lıq müqavilәsi imzalanıb. Sәnәdi ASK tәrәfdәn
baş katibin müavini Fuad Hümbәtov, digәr tәrәfdәn
isә Stavropol vilayәtinin Ticarәt vә Sәnaye Pa la ta sı -
nın prezidenti Boris Obelenes imzalayıb. Digәr

әmәk daşlıq müqavilәsi isә ASK ilә Stavropol vi la yә -
tin dә Sahibkarlığa Dәstәk Fondu arasında imzalanıb.

Stavropol vilayәtindә kәnd tәsәrrüfatı, kimya sә -
na yәsi, xüsusәn kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә istifadә
olu nan avadanlıqlar üçün ehtiyat hissәlәri, nişasta,
az ot, un vә un mәmulatları istehsal edәn yerli şir kәt -
lәr Azәrbaycan bazarına mәhsullarını ixrac etmәk
üçün tәrәfdaş axtardıqlarını bildiriblәr.

Azärbaycanlý sahibkarlar Ýsveçräyä säfär edäcäklär

Stavropol þirkätläri mähsullarýný Azärbaycan 
bazarýna çýxarmaq üçün täräfdaþ axtarýr
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Hörmәtli sahibkarlar, 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

Ali Attestasiya Komissiyası Rәyasәt Heyәtinin qәrarı
ilә Azәrbaycan Texnologiya Universitetinin Elmi Xә -
bәr lәr jurnalı, “Azәrbaycan Respublikasında dis ser -
tasiyaların әsas nәticәlәrinin dәrc olunması tövsiyә
edilәn dövri elmi nәşrlәrin siyahısı”nın texnika,
biologiya vә aqrar elmlәr bölmәsinә daxil edilmişdir.

Azәrbaycan Texnologiya Universitetinin tәsis
etdiyi “Elmi xәbәrlәr” jurnalı bir çox beynәlxalq
indekslәrdә yerlәşdirilmişdir. Bu jurnalın beynәlxalq
alәmdә statusu vә tanınması, jurnalda çap olunan
tәdqiqat işlәrinin daha geniş kütlәyә çatdırılmasına
imkan yaradır. Bazanın qiymәtlәndirilmәsi,tәdqiqatın
effektivliyi, nәşrin vә tәdqiqatçının fәallığının mü әy -
yәn lәş dirilmәsi ilә hәyata keçirilir. Jurnalın bey nәl -
xalq alәmdә tanınması yolunda ciddi addımlar atıl -

mış vә jurnalın 10 beynәlxalq indeksdә (International
Scientific Indexing (ISI), International Institute of
Organized Research (I2OR), Journal factor, Cite fac-
tor, Academic Scientific Journals, Scientific Indexing
Services, Cosmos Foundation, JIFactor, Academic
resource Index – ResearchBib, AcademicKeys)
yerlәşdirilmәsinә nail olunmuşdur.
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