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Ön söz
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral
tarixli 24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı
(2004-2008-ci illər)” ölkənin bütün regionlarında məqsədyönlü
şəkildə ardıcıl həyata keçirilir. Bu proqramın davamı olaraq ölkə
başçısının 2006-cı il 27 fevral tarixli Sərəncamı ilə “Bakı və ətraf
qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair
Tədbirlər Proqramı (2006-2007)” təsdiq edilmişdir.
M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın “Diyarşünaslıq elmi
biblioqrafiya” şöbəsi Bakı və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi
inkişafıilə bağlı dərc olunan materialları toplayaraq “Bakı və ətraf
qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı” adlı biblioqrafik göstərici
hazırlamışdır. Göstərici III fəsildən ibarətdir.
I fəsildə Tədbirlər Proqramı, keçirilən müşavirə və iclaslar,
II fəsildə Tədbirlər Proqramının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin Bakı şəhərində yenidənqurma işləri ilə tanışlığı və şəhərətrafı qəsəbələrə səfərləri, III fəsildə isə
ümumi məzmunlu materiallar toplanmışdır. Göstəricinin sonunda
köməkçi aparat: müəlliflərin əlifba göstəricisi, coğrafi adlar
göstəricisi və oxuculara kömək məqsədilə “Bakı və ətraf
qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı” ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin sərəncamları və müxtəlif tədbirlərdə
çıxışları da əlavə kimi verilmişdir.
Nəşrlə bağlı arzu və rəylərini Milli Kitabxanaya bildirən
oxucu və mütəxəssislərə əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk.
Ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Xaqani küç. 29;
E-mail: contact@anl.az
URL: www.anl.az
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I fəsil
Bakı və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı
(2006-2007)
1.Tədbirlər Proqramının təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prtezidentinin Sərəncamı
1. “Bakı
şəhərinin
qəsəbələrinin
sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı”nın təsdiq
edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prtezidentinin
Sərəncamı //Azərbaycan.- 2006.- 28 fevral.- S. 1; Xalq qəzeti.2006.- 28 fevral.- S. 1; Respublika.- 2006.- 28 fevral.-S. 1.
1.2.Tədbirlər Proqramı
2. Bakı şəhərinin qəsəbələrinin 2006-2007-ci illər üzrə
sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair Təd-birlər
Proqramı //Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu.№ 2 .- 2006.- S. 356-409; Azərbaycan.- 2006.- 28 fevral.- S. 5-8;
Xalq qəzeti.- 2006.- 28 fevral.- S. 5-8.
3. Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramında yerinə yetirilməsi
nəzərdə tutulan işlərin maliyyələşdirilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı //Azərbaycan.-2006.-7
mart.- S. 1; Xalq qəzeti.-2006.- 7 mart.- S. 1.
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1.3.Bakı və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramına həsr olunmuş
müşavirə və tədbirlər

1.3.1.Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakı
şəhərində yol hərəkəti və nəqliyyat sisteminin vəziyyətinə,
inkişaf perspektivlərinə həsr olunmuş müşavirə
4. Əliyev, İ. Bakının yol infrastrukturu tamamilə yeniləşdiriləcəkdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə
Bakı şəhərində yol hərəkəti və nəqliyyat sisteminin vəziyyətinə,
inkişaf perspektivlərinə həsr olunmuş müşavirə: Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqi /İ.Əliyev //Azərbaycan.2006.- 28 yanvar.- S. 1.
__________
5. Əliyev, İ. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yekun
nitqi: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakı
şəhərində yol hərəkəti və nəqliyyat sisteminin vəziyyətinə, inkişaf
perspektivlərinə həsr olunmuş müşavirədə] /İ.Əliyev //Azərbaycan.- 2006.- 28 yanvar.- S. 2.

1.3.2.İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakının və şəhərətrafı
qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirə
6. Əliyev, İ. Qəbul olunmuş proqramın icrası Bakıətrafı
qəsəbələrin inkişafında böyük irəliləyişə gətirib çıxaracaqdır:
İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakının və şəhərətrafı qəsəbələrin
5

sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirə keçirilmişdir:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqi /İ.Əliyev
//Azərbaycan.- 2006.- 28 fevral.- S. 1-2.
7. Əliyev, İ. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yekun
nitqi: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakının
və şəhərətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş
müşavirədə] /İ.Əliyev //Azərbaycan.- 2006.- 28 fevral.- S. 4.
8. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə
Bakının və şəhərətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına həsr
olunmuş müşavirə keçirilimişdir: [Çıxışlar:Abutalıbov Hacıbala;
Mərdanov Misir; Piriverdiyev Etibar; Məlikov Əlixan] //Azərbaycan.- 2006.- 28 fevral.- S. 2.
9. Əliyeva, Y. Ölkə iqtisadiyyatı hərtərəfli inkişaf edir:
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Bakının və
şəhərətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına dair müşavirədə
bu inkşafı surətləndirən amillər önə çəkildi /Y.Əliyeva //İki sahil.2006.- 3 mart.- S. 8.
10. Həsənzadə, Ə. Qəsəbələr dirçələcək [Fevralın 27-də
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakıətrafı qəsəbələrin sosialiqtisadi inkişafı məsələlərinə dair müşavirə keçirilməsi haqqında]
/Ə.Həsənzadə //Gün.- 2006.-1 mart.- S. 5.
11. Qəbul olunmuş proqramın icrası Bakıətrafı
qəsəbələrin inkişafında böyük irəliləyişə gətirib çıxaracaqdır:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əlyevin sədrliyi ilə Bakının və şəhərətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş
müşavirə keçirilmişdir //Respublika.- 2006.- 28 fevral.- S. 2-4.
12. Quliyev, R. Bakıətrafı qəsəbələrin inkişafında yeni
mərhələ: Prezident İlham Əliyev Bakının və şəhərətrafı qəsəbələrin inkişafı ilə bağlı müşavirə keçirdi /R.Quliyev //Respublika.- 2006.- 1 mart.- S. 2.
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1.3.3.Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı ilin I rübünün yekunlarına həsr
olunmuş iclası
13. Əliyev, İ. İlkin nəticələr göstərir ki, 2006-cı il
Azərbaycan üçün ən uğurlu il olacaqdır: Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2006-cı ilin I
rübünün yekunlarına həsr olunmuş iclası: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin nitqi: [Məqalədə həmçinin Bakı və
şəhərətarfı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkşafı haqqında məlumat
var] /İ.Əliyev //Xalq qəzeti.- 2006.- 9 may.- S. 1-3.
14. Nəsibli, E. Sabunçu rayonunda ölkə başçısının
tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün qüvvələr səfərbər edilib:[İlham
Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2006-cı ilin birinci
rübünün yekunlarına həsr olunmuş iclas haqqında] /E.Nəsibli
//Azərbaycan.- 2006.- 11 avqust.- S. 4.
15. Yaqubzadə, M. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı
sürətlənir: Bu fikir Nazirlər Kabinetinin 2006-cı ilin I rübünün
yekunlarına həsr olunmuş iclasında bir daha təsdiqləndi
/M.Yaqubzadə //Xalq qəzeti.- 2006.- 11 may.- S. 10.
16. Yusifli, R. Paytaxtın yol problemi uğurlu həllini tapır:
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı ilin birinci rübünün yekunlarına həsr
olunmuş iclasında bu məsələ ölkə rəhbəri tərəfindən bir daha
gündəmə gətirilmişdir /R.Yusifli //Respublika.- 2006.- 14 may.S. 3.

7

II fəsil
Tədbirlər Proqramının icrası ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Bakı
şəhərində yenidənqurma işləri ilə tanışlığı və
şəhərətrafı qəsəbələrə səfəri
2006
17. Əliyev, İ. Ali məhkəmənin yeni inzibati binasının
təməli qoyulmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
/İ.Əliyev //Azərbaycan.- 2006.- 9 avqust.- S. 1.
____________
18. Ali məhkəmənin yeni inzibati binasının təməli
qoyulmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə
iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2006.- 9 avqust.- S. 1.
19. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda
“Exselsior” mehmanxanası dairəsində tikilən yeni körpü və
tunellərin təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2006.- 5 avqust.- S. 1.
20. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakının
ətrafında bəzi yerləri su basması ilə əlaqədar yaranmış vəziyyətlə
tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2006.-17 may.- S. 1.
21. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev paytaxtın bir
sıra yerlərində yol-nəqliyyat strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı görülən işlərlə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2006.- 11
may.- S. 3.
22. Bakı Dəniz Vağzalının əsaslı yenidənqurma işlə-rindən sonra açılışı olmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
mərasimdə iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2006.- 22 iyun.- S. 1.;
Xalq qəzeti.- 2006.- 22 iyun.- S. 1.
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23. Bakıda Elmi Onkoloji Mərkəzinin yeni cərrahiyyə
korpusunun təməli qoyulmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2006.- 2 iyun.S. 1.
24. Bakıda müasir tipli iki körpü və iki piyada keçidi
istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan Prazidenti İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2006.- 23 dekabr.- S. 8-9.
2007
25. Əliyev, İ. Azərbaycanın ali məktəblərində böyük
quruculuq işləri gedir: Dövlət İqtisad Universitetinin yeni korpusunun açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi /İ.Əliyev //Azərbaycan.- 2007.- 9 oktyabr.- S. 1; İki
sahil.- 2007.- 9 oktyabr.- S. 2.
___________
26. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bibiheybət
ziyarətgah kompleksində olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 23 dekabr.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 23 dekabr.- S. 1.
27. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Əjdərbəy
məscidində və onun ərazisində aparılan təmir-tikinti, abadlıq işləri
ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 23 dekabr.- S. 1.; Xalq
qəzeti.- 2007.- 23 dekabr - S. 2.
28. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Təzəpir məscidində aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 23 dekabr.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 23 dekabr.S. 2.
29. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Dövlət
bayrağı” meydanının yerləşəcəyi ərazi ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 14 noyabr.- S. 1.
30. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “İqlim” Elmİstehsalat Müəssisəsində olmuşdur //Azərbaycan.-2007.-23
dekabr.- S.3; Xalq qəzeti.- 2007.- 23 dekabr.- S. 2.
9

31. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Peyk”
zavodunun açılış mərasimində iştirak etmişdir //Azərbaycan.2007.- 23 dekabr.- S. 2; Xalq qəzeti.- 2007.- 23 dekabr .- S. 3.
32. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Heydər Əliyev
adına İdman-Konsert Kompleksində əsaslı təmir və yenidənqurma
işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 14 iyun.S. 1.
33. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan
Tarixi Muzeyində təmir-bərpa işləri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 11 aprel.- S. 1.
34. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda ilk
yerüstü piyada keçidinin açılışında iştirak etmişdir: [Heydər
Əliyev prospektində] //Azərbaycan.- 2007.- 28 dekabr.- S. 3.
35. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı-Zığ-Qala
avtomobil yolunun tikintisi, Fəhlə prospektində asfalt ör-tüyünün
yenidən qurulması işləri ilə tanış olmuşdur //Azər-baycan.- 2007.4 noyabr.- S. 1; Xalq qəzeti.- 2007.- 4 noyabr.- S. 1-2.
36. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət İncəsənət Muzeyinin yaxınlığındakı parkda başa çatmış əsaslı təmir və
yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.23 may.- S. 1-2.
37. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Kuk-la
Teatrında, Heydər Əliyev adına Sarayda və Dövlət Rus Dram
Teatrında aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə tanış
olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 17 may.- S. 1-2.
38. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Məclisdə
“Heydər Əliyev xatirə zalı”nın açılışında iştirak etmiş,
parlamentin binasında aparılan yenidənqurma təmir işləri ilə ta-nış
olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 10 may.- S. 2; Xalq qəzeti.2007.- 10 may.- S. 3.
39. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Parkda
yenicə istifadəyə verilmiş musiqili fəvvarəyə baxmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 1 mart.- S. 1.
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40. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev paytaxtın mərkəzindəki bağda aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış ol-muşdur
//Azərbaycan.- 2007.- 27 dekabr.- S. 2.
41. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəhidlər
Xiyabanında aparılacaq təmir və yenidənqurma işləri ilə maraqlanmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 4 aprel.- S. 2.
42. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəhidlər
Xiyabanının yenidənqurma işlərindən sonrakı vəziyyəti ilə tanış
olmuşdur //Respublika.- 2007.- 3 noyabr.- S. 1.
43. Azərbaycanın ali məktəblərində böyük quruculuq
işləri gedir: Bakıda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
yeni korpusunun açılışı olmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2007.9 oktyabr.- S. 2.
44. Bakıda “Xətai” Ticarət və İstirahət Mərkəzi istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 24 may.- S. 1.
45. Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzinin təməli qoyulmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə işti-rak
etmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 11 sentyabr.- S. 1.
46. Bakıda modul tipli elektrik stansiyasının açılışı olmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak
etmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 23 fevral.- S. 1.
47. Bakıda növbəti yol qovşağı istifadəyə verilmişdir:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
//Azərbaycan.- 2007.- 20 mart.- S. 1-2.
48. DİN-nin hosbitalının yeni binasının təməli qoyulmuşdur: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak
etmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 20 mart.- S. 3.
49. Dövlət Kukla Teatrı əsaslı təmir və yenidənqurmadan
sonra istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
mərasimdə iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 27 dekabr.S. 1-2.
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50. İstirahət parkı şəhərimizə və yol qovşağı kompleksinə xüsusi yaraşıq verir: [Prezident İlham Əliyevin paytaxtın
şimal qapısında tunelin üzərində salınmış parkla tanış olması
haqqında] //Azərbaycan.- 2007.- 20 mart.- S. 2.
51. Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Əziz Əliyev
və İstiqlaliyyət küçələrində aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış
olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 2 noyabr.- S. 2.
52. Prezident İlham Əliyev Yaşıl Teatrda aparılan və
Bakının digər yerlərində görüləcək yenidənqurma işləri ilə tanış
olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.- 10 mart.- S. 3.
53. Prezident İlham Əliyev Yaşıl Teatrda başa çatmış
yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2007.5 may.- S. 4.
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57. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Bilgəh” və
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Mərdəkan qəsəbələrində olmuşdur: Şüvəlan qəsəbəsində
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[Hövsan qəsəbəsi] //Azərbaycan.- 2006.- 31 dekabr.- S. 1.
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daim diqqət mərkəzindədir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
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Әlavәlәr
“Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı”nın təsdiq edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
SƏRƏNCAMI
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11
fevral tarixli 24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı
(2004-2008-ci illər)” ölkənin bütün regionlarında məqsədyönlü
şəkildə ardıcıl həyata keçirilir. Bu proqram çərçivəsində qısa
müddətdə regionların sosial-iqtisadi həyatında köklü dəyişikliklər
baş vermiş, rayonların infrastrukturları yenidən qurulmuş, qəsəbə
və kəndlərdə təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman və digər
sosialyönümlü obyektlərin inşası və əsaslı təmiri həyata
keçirilmiş, əhalinin məşğulluğu təmin edilmişdir. Bütün bunlar
regionlarda davamlı və dinamik inkişafı təmin etməklə bərabər,
həm də əhalinin həyat səviyyəsinin keyfiyyətcə yüksəlməsinə
səbəb olmuşdur.
Bu müddətdə ayrıca qəbul olunmuş müxtəlif proqramlar
çərçivəsində Bakı şəhəri sürətlə inkişaf etmiş, onun infrastrukturu
yeniləşdirilmiş, yeni yollar salınmış və ya təmir edilmiş, şəhər
abadlaşdırılmış, tikinti-quruculuq işləri vüsət almış, yüz minlərlə
iş yeri açılmışdır. Lakin şəhər ətrafında yerləşən qəsəbələr
Bakının sürətli və dinamik inkişafından müəyyən qədər kənarda
qalmışdır. Həmin qəsəbələrin kompleks inkişafının təmin edilməsi
və problemlərin aradan qaldırılması (kommunal xidmətlər,
məktəblərin və səhiyyə ocaqlarının tikintisi, qəsəbəətrafı və
qəsəbədaxili yolların salınması, iş yerlərinin açılması və s.) öz
konkret həllini gözləyir.
Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının
təmin edilməsi, əhalinin sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaş50

dırılması, mövcud problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə
qərara alıram:
1.”Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı” təsdiq edilsin (əlavə
olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin, Proqramın icrasının
gedişi barədə mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat verilsin.
3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 fevral 2006-cı il
№ 1338
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“Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı”nın təsdiq edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27
fevral tarixli 1338 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Bakı
şəhəri qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndiril-məsinə
dair tədbirlər Proqramı”nda nəzərdə tutulan işlərin yerinə
yetirilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki,
“Bakı şəhəri qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər Proqramı”nda yerinə yetirilməsi
nəzərdə tutulan işlərin maliyyələşdirilməsi üçün Azərbaycan
Respublikasının 2006-cı il dövlət büdcəsində müəyyən edilmiş
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan
aşağıdakı təşkilatlara 26,0 (iyirmi altı) milyon manat vəsaitin
ayrılmasını təmin etsin:
Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyinə

-8,0 milyon manat

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə
Nazirliyinə

-2,1 milyon manat

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman
Nazirliyinə
1,9 milyon manat
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinə
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-0,6 milyon manat

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliynə
-0,1 milyon manat
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə
“Azəriqaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə

-2,0 milyon manat
-6,2 milyon manat

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə

-5,1 milyon manat

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan
irəli gələn məsələləri həll etsin.
3. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 mart 2006-cı il
№ 1347
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakı
şəhərində yol hərəkəti və nəqliyyat sisteminin vəziyyətinə,
inkişaf perspektivlərinə həsr olunmuş müşavirədə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqi
Yanvarın 27-də Prezident Sarayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakı şəhərində yol hərəkəti və nəqliyyat sisteminin vəziyyətinə, inkişaf perspektivlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilmişdir. Dövlətimizin başçısı müşavirəni giriş
nitqi ilə açmışdır.
- Son illər ərzində Bakıda yol hərəkəti ilə bağlı müəyyən
problemlər yaranmağa başladı. Bunun da təbii səbəbləri var.
Çünki ölkəmizdə iqtisadiyyat çox sürətlə inkişaf edir. Demək olar
ki, bütün sahələrdə çox güclü irəliləyiş var, 2005-ci ildə əhalinin
pul gəlirləri təxminən 27 faiz artmışdır. Ümumi daxili məhsul da
təxminən bu səviyyədədir. Yəni bütün bu amillər təbii olaraq,
şəhər infrastrukturuna əlavə bir yük gətirir.
Hər bir inkişafın əlamətləri var. Onlardan biri, məsələn, binaların tikintisidir. İndi Bakıda bu proses çox sürətlə gedir. Bu
onu göstərir ki, insanların həyat səviyyəsi yaxşılaşır, maddi rifahı
yüksəlir və bu, bizi çox sevindirir. Belə də olmalıdır. Bizim qəbul
etdiyimiz bütün proqramlar imkan yaradır ki, Azərbaycan xalqı,
onun vətəndaşları daha da yaxşı yaşasın. Bundan sonrakı illərdə
bu proses daha da sürətlə gedəcəkdir. Bizim bütün nəhəng,
irimiqyaslı layihələrimiz həyata keçdikcə, bu inkişaf daha da
sürətlə gedəcəkdir.
İnkişafın digər əlaməti ondan ibarətdir ki, ölkədə avtomobillərin sayı artır. Biz bunu Bakıda görürük, hiss edirik. Xüsusilə
son iki il ərzində avtomobillərin sayı kəskin şəkildə artmışdır və
təbii olaraq, şəhərdə tıxaclar baş verir və şəhərin yol infrastrukturuna əlavə yük düşür. Məndə olan məlumata görə, əgər biz
avtomobillərin artım dinamikasına nəzər salsaq görərik ki, 2001-ci

54

ildə 9 min, 2002-ci ildə 13 min, 2003-cü ildə 21 min, 2004-cü ildə
30 min və 2005-ci ildə 44 min ədəd avtomaşın gətirilibdir.
Bütünlükdə Azərbaycanda avtonəqliyyat vasitələrinin
ümumi sayı 610 ədəddir.. Bakıda isə 350 mindən çoxdur. Əgər şəhərdə tranzit şəkildə hərəkət edən maşınları da nəzərə alsaq, bu da
əlavə təxminən 60-70 min ədəd maşm deməkdir. Bir sözlə, bu,
şəhər infrastrukturuna çox böyük bir təzyiqdir.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, son iki il ərzində Bakıya
təxminən 100 min avtomobil gətirilibdir. Bakının avtomobil parkının sayı 350 min olduğu təqdirdə, son iki il ərzində 100 min
gətirilibdir. Yəni bu onu göstərir ki, son iki il ərzində Azərbaycanda çox geniş, irimiqyaslı işlərin görülməsi nəticəsində ciddi
irəliləyiş baş vermişdir. Yenə də deyirəm, avtomobillərin sayının
artması ümumi inkişaf dinamikasını göstərir və bunun mühüm
əlamətidir.
Bir müddət bundan əvvəl mən şəhərin müxtəlif yerlərində,
əsas gərginlik olan yerlərdə vəziyyətlə şəxsən tanış oldum. Nəqliyyat Nazirliyinə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müvafıq
göstərişlər verdim ki, qısa müddət ərzində geniş proqram hazırlansın, müzakirə olunsun, təsdiqlənsin və biz işə başlayaq.
Mən hesab edirəm ki, biz bu işləri iki istiqamətdə aparmalıyıq. Birincisi ondan ibarət olmalıdır ki, yeni nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması məsələsi öz həllini tapmalıdır. Yəni yeni
yolların salınması, yolötürücülərinin tikilməsi, nəqliyyat
qovşaqlarının tikilməsi, yollarının genişləndirilməsi, körpülərın
tikilməsi. Bu, çox geniş proqramdır. Bakı şəhərində 10-dan çox
dairə var və onların hamısında bu işlər görülməlidir. İkinci
istiqamət də mövcud yolların genişləndirilməsi, təmiri, harada
lazımdırsa, yeni yolların salınması, yolların birləşməsi və sair
işlərdən ibarət olmalıdır.
Əgər biz bunu etməsək, gələcəkdə Bakının çox ciddi problemləri olacaqdır. Biz böyük şəhərlərin təcrübəsini, böyük meqapolislərin problemlərini bilirik. Məsələn, Tokio şəhəri, NyuYork, Moskva, İstanbul, London şəhərlərində bu, çox ciddi
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problemə çevrilibdir. Bəzilərində şəhərin mərkəzinə maşınların
buraxılışı pulludur. Bəzi şəhərlərdə müəyyən maşınlar mərkəzə
bir gün buraxılır, o biri maşınlar o birisi gün buraxılır.
Bakının Azərbaycanın gələcək inkişafı da bizim üçün aydın və bəllidir. Daha da sürətli inkişaf gedəcək, insanlarımız daha
da yaxşı yaşayacaqlar. Ailədə bir, iki maşın olacaqdır. Şəhərin
əhalisi də artır və əlbəttə ki, bu infrastruktura biz gərək çox ciddi
dəstək verək. Mən ümid edirəm ki, qəbul edəcəyimiz proqramlar
qısa müddət ərzində bu problemin aradan qaldırılmasına xidmət
göstərəcək və beləliklə, şəhərin yol infrastrukturu tamamilə
yeniləşəcəkdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yekun nitqi
- Şübhəsiz kı, bu məsələyə bız kompleks şəkildə
yanaşmalıyıq, yeni yolların tikilməsi ilə iş bitmir. Ancaq
kompleks şəkildə biz istədiyimizə nail ola bilərik. Yol hərəkətinin
tənzimlənməsi, əlbəttə, dayanacaqların tikilməsi çox mühüm rol
oynayır. Bununla yanaşı, məsələn, şəhərdə işıqforların necə
deyərlər, sistemli şəkildə fəaliyyət göstərməsi də çox vacibdir.
Yeni bir sistem quraşdırılmalıdır. Bu barədə biz sizinlə söhbət
eləmişik və o da bizim işimizi xeyli yüngülləşdirəcəkdir.
Bu layihə təxminən 2 il vaxt aparacaqdır. Mən ümid edirəm ki, 2 il ərzində məruzə olunmuş bütün məsələlər öz həllini
tapmalıdır. Çünki artıq bunun üzərində iş gedib, müəyyən texnikiiqtisadi məsələlər öz həllini tapıbdır.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, maliyyə problemi də
olmayacaqdır. Bu layihənin həyata keçməsi üçün bizə nə xaricdən
kredit, nə də haradasa əlavə pul axtarmaq lazımdır. Bizim imkanlarımız artır. Yenə də deyirəm, ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar
nəticəsində Azərbaycanın maddi vəziyyəti çox yaxşılaşıbdır. Ona
görə, maliyyə problemi olmayacaqdır. Sadəcə olaraq, iş çox
keyfiyyətli və düşünülmüş şəkildə aparılmalıdır və bütün bu
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nəzərdə tutulmuş məsələlər qısa muddət ərzındə öz həllini
tapmalıdır.
Mən bu müşavirəni məhz ona görə keçirdim ki, bütün
məsələlərə kompleks şəkildə baxılsın, araşdırılsın. Hesab edirəın
ki, indi proqram üzərində iş aparılmalıdır, bu proqram çox konkret
olmalıdır. Orada bütün məsələlər maddə-maddə öz həllini
tapmalıdır: nə vaxt, harada, kimin tərəfindən hansı işlər görüləcəkdir. Şübhəsiz ki, müvafiq Sərəncam da imzalanacaqdır. O
da hazırlanmalıdır. Eyni zamanda proqram da mətbuatda dərc
olunacaq, bütün insanlar bilsinlər ki, biz hansı işləri görəcəyik. O
cümlədən yeni yolların salınması, Hacıbala Abutalıbov bu barədə
dedi. Şəhər yollarının, eyni zamanda, kənd yollarının da tikilməsi
nəzərdə tutulubdur. Kənd yollarının tikilməsi digər proqramda öz
həllini tapacaqdır.
Bildiyiniz kimi, indi Bakı şəhərinin ətraf qəsəbələrinin inkişaf proqramı hazırlanır və yolların təmiri, tikintisi orada nəzərdə
tutulubdur. Dairəvi yol haqqında burada dedilər. Bu da çox
vacibdir. Bütün böyük şəhərlərdə dairəvi yollar var, Bakıda isə bu
yoxdur. Əlbəttə, biz gərək bu barədə də fikirləşək, layihə hazırlayaq. Yəni ki, bunlar çox irimiqyaslı layihələrdir. Biz bunları
bu gün başlayırıq, iki il ərzində bütün bu, yəni məruzə edilən işlər
öz həllini tapmalıdır. Amma o demək deyil ki, bununla iş bitmiş
olur. Bundan sonraki mərhələlərdə də işlər aparılacaq və beləliklə,
şəhərimizin yol infrastrukturu tamamilə yeniləşəcək, dünyanın ən
yüksək standartlarına cavab verəcəkdir. Digər tərəfdən,
vətəndaşlarımız da rahat hərəkət edəcəklər, tıxaclarda saatlarla
qalmayacaqlar. Bütövlükdə, bu işlər şəhərimizin inkişafi üçün
böyük bir dəstək olacaqdır. Bu proqram 2 il vaxt aparacaqdır.
Amma bu iki il ərzində maşınların sayı artacaqdır. Əgər 2005-ci
ildə 44 min maşın gətirilibsə, şübhə etmirəm ki, 2006-cı ildə daha
da artacaqdır. Çünki alıcılıq qabiliyyəti artır, imkanlar artır,
əhalinin pul gəlirləri artır, maaşlar artır və sair. Ona görə
fikirləşmək lazımdır və siz də müəyyən edin, hansı təxirəsalınmaz
tədbirlər görülməlidir ki, bu iki il ərzində biz vəziyyəti normal
57

şəkildə saxlayaq. Proqram qısa müddət ərzində tərtib olunmalıdır.
Proqramın əsas hissəsi, demək olar ki, hazırdır. Amma bugünkü
müzakirələr yeni məsələlər ortaya çıxardı. Biz gərək proqramda
bunları da əks etdirək.
Azərbaycan.- 2006.- 28 yanvar.- S. 1-2
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Qəbul olunmuş proqramın icrası Bakıətrafı qəsəbələrin
inkişafında böyük irəliləyişə gətirib çıxaracaqdır: Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakının və şəhərətrafı
qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirədə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
Bizim iqtisadiyyatımız dünyada ən yüksək sürətlə inkişaf
edir. Bunu artıq hamı görür və dünyanın ən mötəbər beynəlxalq
maliyyə qurumları da bunu təsdiqləyirlər. Azərbaycanda aparılan
iqtisadi islahatlar öz bəhrəsini verməkdədir. Qısa müddət ərzində
iqtisadi potensialın möhkəmlənməsində böyük işlər görülübdür.
Bu, eyni zamanda, ölkədə olan sosial problemlərin həllinə də
kömək edir. Keçən il ümumi daxili məhsulun 26 faiz səviyyəsinə
çatması, yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayının 49 faizdən 29
faizə azalması, əlbəttə ki, görülən işlərin ən gözəl nəticələridir,
bunun əyani sübutudur.
Bildiyiniz kimi, iki il bundan əvvəl regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı tərtib edilmişdir və o, uğurla icra
edilir. Bir müddət bundan əvvəl proqramın ikiillik yekunları
müzakirə olunmuşdur. Biz bir daha gördük ki, iki il ərzində
regionların inkişafında böyük dəyişikliklər baş vermişdir. 340 min
iş yerinin açılması, əlbəttə ki, regionlarda işsizliyin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Eyni zamanda, yeni sənaye müəssisələrinin işə salınması da qeyri-neft sektorunun inkişafında bizə
böyük dayaqdır. Beləliklə, ölkəmizin iqtisadiyyatı hərtərəfli
inkişaf edir.
Artıq bu məsələ regionlarda öz həllini tapır və bildiyiniz
kimi, beşillik proqram uğurla icra edilir. Artıq bunun iki ili arxadadır. Qarşıdan gələn illərdə proqramın qalan hissəsi də icra olunacaqdır. Buna şübhə yoxdur. Çünki birinci iki ilin uğurlu nəticələri bunu deməyə əsas verir.
Beləliklə, 2008-ci ildə proqram başa çatanda, şübhəsiz ki,
bizim regionlarımız çox sürətlə inkişaf edəcək və beləliklə, Azər59

baycanın davamlı inkişafı təmin olunacaqdır. Ondan sonrakı
mərhələlərdə yəqin ki, yeni məsələlər ortaya çıxacaq və biz onları
da həll edəcəyik.
Belə geniş proqramın icra olunması, əlbəttə ki, bütün
strukturların yüksək fəaliyyətini tələb edir. Mən bütövlükdə məmnunam ki, bu məsələyə dair fikir birliyi var və bütün strukturlar
proqramın icrasında fəal iştirak edirlər.
Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, Bakı şəhərinin ətraf qəsəbələrinin də problemləri kifayət qədərdir və onların həlli yolları,
əlbəttə ki, bizi düşündürür. Bu məqsədlə bir müddət bundan əvvəl
şəhər icra hakimiyyətində mənim təşəbbüsümlə geniş müşavirə
keçirildi, qəsəbələrin nümayəndələri, ağsaqqalları o müşavirədə
iştirak etdilər, Mənim tərəfimdən vəzifə qoyuldu ki, qısa müddət
ərzində Bakıətrafı qəsəbələrin inkişaf proqramı hazırlansın və biz
bunu təsdiq edək, icra edək. Hökumətə, Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinə və aidiyyəti orqanlara tapşırıq verilmişdir. Artıq
proqram hazırdır. Biz bu gün onu müzakirə və təsdiq edəcəyik.
Bakıətrafı qəsəbələrin problemləri tezliklə həll olunmalıdır. Burada 47 qəsəbə var və onlarda 700 min insan yaşayır. Bu,
həm əhali baxımından, həm də ərazi baxımından çox böyük bir
sahədir və əlbəttə ki, diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Mən hesab
edirəm ki, proqram çox dəqiqdir. Orada bütün məsələlər öz əksini
tapır, proqramda konkret məsələlər və onların həlli yolları
qoyulubdur. Beləliklə, çalışmalıyıq ki, iki il ərzində 2006-2007-ci
illərdə bu proqram icra olunsun və bütün sosial və iqtisadi
problemlər öz həllini tapsın.
Bizim iş üslubumuz belədir: problemi müəyyən etmək,
onun həlli üçün lazım olan yolları müəyyən etmək, axtarmaq və
tədbirlər planı hazırlamaq. Bunu etmək üçün artıq bizim maliyyə
imkanlarımız da var. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın büdcəsi ildə
70 faiz artır. Bu ilin büdcəsi 4 milyard dollardır. Yəqin ki, bir
müddət bundan sonra biz büdcəyə dəyişikliklər edəcəyik. Çünki
bizim iqtisadiyyatımız sürətlə artır və əibəttə ki, 2007-ci ildə də
büdcəmiz artacaqdır. Bütün bunlar bizə imkan verir ki, bu əlavə
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vəsaitləri lazım olan yerlərə yönəldək və Azərbaycanın
iqtisadiyyatı inkişaf etsin, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar.

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN
YEKUN NİTQİ
Beləliklə, bu proqamın qəbul edilməsi və icrası, əminəm
ki, şəhərətrafı qəsəbələrin inkişafında böyük irəliləyişə gətirib
çıxaracaqdır.
Deməli, 2 il ərzində qəsəbələrdə 66 yardımçı stansiyanın,
2500 kilometr ötürücü xətlərin tikintisi nəzərdə tutulur. 53 ATS
tikilməli, 26 poçt müəssisəsi, 320 kilometr qaz xətləri təmir
olunmalı və yenidən çəkilməlidir. 4 idman kompleksi tikilməlidir,
8 idman salonu və stadionların bərpası nəzərdə tutulur. 14
kitabxana təmir olunacaq, 5 musiqi məktəbi yenidən qurulacaq, 57
ümumtəhsilməktəb bərpa ediləcək və yenidən tikiləcək, 26 uşaq
bağçası, 10 xəstəxana təmir olunacaq, 10 xəstəxana yenidən
tikiləcək, 8 poliklinika yenidən tikiləcəkdir. 160 kilometr su və
kanalizasiya xətlərinin, 750 kilometr qəsəbədaxili və magistral
yolların təmiri və tikintisi nəzərdə tutulubdur. Yəni bunlar
proqramın əsas göstəriciləridır.
Əlbəttə, bu rəqəmlər özlüyündə göstərir ki, çox geniş proqramdır. Mən əminəm ki, proqram başa çatanda bütün qəsəbələrdə
böyük inkişaf olacaqdır. Biz bunu istəyirik, buna çalışırıq.
Əlbəttə, proqramın icrası təxminən 2 ilə nəzərdə tutulubdur.
Ancaq ola bilsin ki, hansısa yeni məsələ, hansısa yeni bir təklif
ortaya çıxsın. Biz buna operativ şəkildə baxmalıyıq.
Bütün qurumlar çox səmərəli işləməlidirlər. Əlbəttə, şəhər
icra hakimiyyəti, eyni zamanda, bütün aidiyyəti qurumlar. Hökumət ümumi əlaqələndirmə işlərini aparmalıdır ki, biz istədiyimizə nail olaq. Mən əminəm ki, buna nail olacağıq. Çünki konkret, real proqram var. Haradasa 3 aydır bu proqram hazırlanırdı.
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Biz meriyada müşavirəni noyabr ayında keçirdik. Ondan sonra
demək olar ki, 4 ay keçir. Yəni demək istəyirəm ki, çox geniş və
müfəssəl bir proqramdır. Bunun maliyyə mənbələri də var. Heç
kim deyə bilməyəcək ki, imkan olmadı, vəsait ayrılmadı, ya təxirə
salındı. Bu, olmamalıdır. Əgər deyiriksə iki ilə, deməli, iki ilə
başa çatmalıdır, vəsait də var. Ona görə işləyin, proqramı icra edin
və vaxtaşırı mənə məruzə edin.
Sağ olun.
Azərbaycan.- 2006.- 28 fevral.- S. 1- 4.
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İlkin nəticələr göstərir ki, 2006-cı il Azərbaycan üçün
ən uğurlu il olacaqdır:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı ilin birinci rübünün yekunlarına
həsr olunmuş iclasda
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin giriş nitqi
Nazirlər Kabinetinin bugünkü iclası birinci rübün yekunlarına həsr edilibdir. İqtisadiyyatımız birinci rübdə yüksək sürətlə
artmışdır. Bildiyiniz kimi, 2005-ci il bu baxımdan Azərbaycanda
rekord ili olmuşdur. Bizim iqtisadiyyatımız 26 faiz artmısdır.
Ancaq bu ilin birinci rübündə artım daha da böyük olubdur. Rüb
ərzində ümumi daxili məhsul 39 faiz artibdır. Sənaye istehsalı 47
faiz, orta əmək haqqı 20 faiz, əhalinin gəlirləri 18 faiz, 2005-ci
ilin birinci rübünə nisbətən istehlak mallarının qiyməti 5,5 faiz
artmışdır. Eyni zamanda, pensiyaların orta aylıq məbləği təxminən
19 faiz artmışdır. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, bizim
iqtisadi siyasətimiz çox uğurludur və real nəticələr verməkdədir.
Azərbaycanın çox sürətli iqtisadi inkişafı artıq bütün dünya tərəfindən bəyənilir. Beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanda gedən iqtisadi islahatları çox yüksək qiymətləndirirlər.
Azərbaycanın davamlı inkişafı bölgədə gedən proseslərə çox
müsbət təsir edir və şübhəsiz ki, bizim mövqelərimizi daha da
möhkəmləndirir. İldən-ilə artan büdcəmiz imkan verir ki, ölkədə
gedən geniş quruculuq, abadlıq işlərini davam etdirək. Bizə imkan
verir ki, çox böyük layihələri, irimiqyaslı infrastruktur layihələrini
həyata keçirək. Əlbəttə ki, sosial məsələlərin həlli bizim üçün daha da asanlaşır.
Artıq birinci rübün nəticələri imkan verir ki, qəbul olunmuş büdcəyə düzəlişlər edilsin, dürüstləşdirmə aparılsın. Çünki
bizim maliyyə imkanlarımız daha da artıbdır. Yəqin ki, bu yaxınlarda büdcəyə düzəlişlər müzakirə ediləcək və beləliklə, bu il
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ərzində nəzərdə tutulmayan əlavə proqramları da biz həyata keçirəcəyik.
Regionların inkişaf məsələləri diqqət mərkəzindədir. Bizim siyasətimizin, demək olar ki, istiqamətlərindən biri də odur.
Rayonlara vaxtaşırı səfərlərim mənə imkan verir ki, vəziyyətlə
tanış olum və biz ortaya çıxan yeni məsələləri də operativ qaydada
həll edək.
Bütövlükdə, regionların hamısında inkişaf demək olar ki,
çox geniş vüsət alıbdır. Son iki il yarım ərzində 380 min yeni iş
yerinin açılması özlüyündə böyük göstəricidir. Yəqin ki, gələn ilin
büdcəsində rayonların sosial-iqtisadi inkişafına daha da böyük
dəstək verilməlidir, daha da böyük həcmdə vəsaitlər ayrılmalıdır
ki, rayonlarda insanları narahat edən bütün məsələlər tezliklə öz
həllini tapsın.
Bildiyiniz kimi, rayonlarda olduğum zaman zona müşavirələri keçirilir, bu muşavirələrdə əlavə tədbirlər planı da tərtib olunur və ondan sonra xüsusi sərəncamlar verilir. Çünki 2004-cü ilin
əvvəlində regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı
qəbul edilərkən, əlbəttə ki, qarşıda duran bütün məsələləri o vaxt
nəzərdə tutmaq qeyri-mümkün idi. Proqrama salmaq mümkün
deyildi. Həyat inkişaf edir, davam edir və qarşıya çıxan yeni
məsələlər sərəncamlarda öz əksini tapır. Beləliklə, biz regional
inkişaf proqramına düzəlişlər edərək, onu daha da təkmilləşdiririk.
Bildiyiniz kimi, Bakı qəsəbələrinin inkişafına dair də xüsusi proqram qəbul olunub və onun icrası üçün maliyyə mənbələri
də müəyyən edilibdir. Bu işlər də başlayıbdır və Bakıətrafı kənd
və qəsəbələrdə artıq geniş quruculuq işləri başlanmışdır. Yol
tikintisi, yardımçı stansiyaların tikintisi, qaz, su təchizatının yaxşılaşdırılması, məktəblərin, tibb məntəqələrinin tikintisi çox geniş
proqramdır və əminəm ki, iki il ərzində qəsəbələrdə müsbətə
doğru ciddi dönüş yaranacaqdır.
Bakının problemlərindən biri də yol hərəkətinin gərgin olmasıdır. Bunu həll etmək üçün operativ qaydada tədbirlər planı
tərtib olunubdur. Biz buna dair xüsusi müşavirə də keçirmişdik.
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Artıq yeni yol ötürücülərinin tikintisinə başlanmışdır. Bu, çox
geniş proqramdır. Yol ötürücülərinin tikintisi, körpülərin,
nəqliyyat qovşaqlarının, yeni yolların salınması, piyadalar üçün
yeni keçidlərin tikintisi nəzərdə tutulur. Yəni bu, şəhərin
infrastrukturuna çox böyük dəstək verəcək bir proqramdır. Onun
da uğurlu başlaması çox müsbət bir haldır.
Bilirsiniz ki, biz sosial məsələlərə daim böyük diqqət göstəririk. Keçən il Azərbaycanda 300-dən çox yeni məktəb tikilibdir.
Bu ənənə bu il də davam edir. Azərbaycanda məktəb tikintisi çox
sürətlə aparılır. Mən rayonlarda olarkən mütləq yeni tikilmiş
məktəblərə baş çəkir və vəziyyətlə tanış oluram.
Son müddət ərzində Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında
10 yeni müalicə-diaqnostika mərkəzi və xəstəxananın təməli qoyulubdur. Bu da bizim sosial siyasətimizin tərkib hissəsidir və
deyə bilərəm ki, Azərbaycan üçün yeni bir haldır. Çünki uzun illər
bu sahəyə kifayət qədər vəsait qoyulmurdu. Əlbəttə, bunun da
müəyyən təbii səbəbləri də, subyektiv səbəbləri də var idi. Bizim
iqtisadi imkanlarımız artdıqca, ilk növbədə, bu sahəyə də diqqət
göstərilməlidir. Çünki insanlar ən yüksək tibbi xidmət
almalıdırlar. Bunun üçün yeni, çox müasir avadanlıqla təchiz edilmiş müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin tikintisi çox böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Dediyim kimi, artıq 10 yerdə tikintiyə
başlanmışdır və əlbəttə, bu işlər davam etdiriləcəkdir, Azərbaycanın bütün bölgələrində yüksək səviyyəli tibb mərkəzləri
tikilməlidir.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün yeni şəhərciklərin
salınması prosesi davam edir. Ümid edirəm ki, 2007-ci ildə bizim
qarşımıza qoyduğumuz məsələ, yəni, çadır şəhərciklərinin ləğv
olunması və onların yerinə yeni, gözəl şəhərciklərin salınması
proqramı da başa çatacaqdır. Bu, bir daha onu göstərir ki, bizim
qəbul etdiyimiz bütün proqramlar, layihələr həyatda öz əksini
tapır. Bu, sadəcə gözəl şüar deyil, əməli-praktik işlərdir. Şəxsən
mən özüm qaçqın-köçkünlər üçün tikilmiş şəhərciklərin açılışında
iştirak edərkən oradakı vəziyyətlə tanış olurdum.
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Çox yüksək səviyyədə işlər görülübdür. Əlbəttə, bu, bizim
soydaşlarımızın yaşayışını yüngülləşdirəcək bir işdir.
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində idman qurğularının tikintisi davam etdirilir. Biz bu işə hələ 2000-ci ildə başlamışdıq.
Bu il müxtəlif yerlərdə yeni Olimpiya komplekslərinin, idman
hovuzlarının və turizm mərkəzlərinin tikintisi nəzərdə tutulubdur.
Azərbaycanda Heydər Əliyevin neft strategiyası uğurla davam etdirilir. Bizim bütün layihələrimiz uğurla icra olunur. Bu il
Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərləri tikilib istifadəyə veriləcəkdir. Bu, şübhəsiz ki, həm ölkə
iqtisadiyyatı üçün, həm də regional əməkdaşlıq, regionda sülhün,
sabitliyin möhkəmlənməsi üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyan
hadisələrdir. Azərbaycanda bu il neft hasilatı rekord səviyyəyə
qalxacaqdır. Bu il 30 milyon ton neft və proqnozlara görə 7,
yaxud 7,5 milyard kubmetr qaz hasil ediləcəkdir.
Bu il Bakı şəhərini içməli su ilə təmin etmək üçün nəzərdə
tutduğumuz böyük su kəmərinin tikintisi başlanmışdır. Əminəm
ki, tikinti nəzərdə tutulmuş vaxtda başa çatacaq və Bakı sakinləri
içməli su ilə fasiləsiz təmin olunacaqlar.
Nəqliyyat infrastrukturunun genişlənməsi məsələləri də
çox böyük önəm daşıyır. Azərbaycanın əlverişli coğrafi vəziyyəti
ölkəmizi regional nəqliyyat mərkəzinə çevirir. Amma bunu təmin
etmək üçün təkcə coğrafi vəziyyət kifayət deyil, müasir nəqliyyat
infrastrukturu da olmalıdır. Aeroportlar tikilməlidir, digər nəqliyyat infrastrukturu yaranmalıdır. Bildiyiniz kimi, indi Gəncədə
müasir beynəlxalq aeroportun tikintisi başa çatır. Lənkəranda və
Zaqatalada yeni aeroportların tikintisi nəzərdə tutulub və ümid
edirəm ki, gələn il biz onların tikintisinə nail olacağıq. Bununla
yanaşı, yük gəmiləri, neft tankerləri alınır. Həm magistral, həm də
şəhərlərarası avtomobil yolları, kənd yolları salınır. Bu sahəyə də
böyük vəsait ayrılır.
Bir sözlə, ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində inkişaf
göz qabağındadır. Biz elə etməliyik ki, bu inkişaf daha da sürətlə
getsin və əlbəttə, hər bir vətəndaşın həyatında öz əksini tapsın.
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Makroiqtisadi göstəricilər hər bir ölkənin iqtisadi potensialını əks etdirir. Bununla yanaşı, əməkhaqlarının, pensiyaların
qaldırılması da Azərbaycanda artıq mütəmadi xarakter daşıyır və
bu il də minimum əməkhaqqının qaldırılması nəzərdə tutulubdur.
İldən-ilə bu məsələlər daha da uğurla həll ediləcəkdir. Çünki
bizim maliyyə imkanlarımız artır. Gələn ilin büdcəsi, əlbəttə ki,
daha da böyük olmalıdır. Hökumət indidən gələn ilin büdcəsinin
formalaşması ilə bağlı tədbirlər görməlidir, onun əsas
istiqamətləri, parametrləri müəyyən edilməlidir. Bizim iqtisadi
siyasətimiz düşünülmüş konsepsiya şəklində həyata keçirilir. Ona
görə biz bəri başdan 2007-ci il üçün iqtisadi planlarımızı müəyyən
etməliyik. Əlbəttə ki, 2007-ci ilin büdcəsində həm infrastruktur
layihələrinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır, bununla
yanaşı, sosial sahəyə böyük diqqət göstərilməlidir.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu müddət, yəni birinci
rübün ərzində Azərbaycanın xarici siyasəti də uğurla davam etdirilmişdir. Bizim bölgələrdəki və dünyadakı mövqelərimiz möhkəmlənir. Xarici siyasət daxili siyasətin davamıdır və Azərbaycanın maraqlarını təmin etmək üçün çox çevik və səmərəli
xarici siyasət aparılmalıdır. Bu da Azərbaycanda var.
Bu yaxınlarda Bakıda İƏT ölkələri dövlət və hökumət başçılarının zirvə toplantısının keçirilməsi bir daha onu göstərir ki,
Azərbaycan regionda öz mövqelərini çox ciddi şəkildə möhkəmləndiribdir. Mənim bu zirvə toplantısı zamanı xarici nümayəndə
heyətlərinin başçıları ilə, dövlət, hökumət başçıları ilə keçirdiyim
görüşlər bir daha onu əyani şəkildə sübut edir. Azərbaycanın
inkişafı, uğurları qonaqlar tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilmişdir və bu, əlbəttə ki, bizi çox sevindirir.
Bildiyiniz kimi, bir aydan sonra, iyun ayında Azərbaycanda İslam Konfransı Təşkilatı ölkələri xarici işlər nazirlərinin toplantısı keçiriləcəkdir. Bu da çox böyük tədbir, böyük hadisədir.
Bu, bizə imkan verəcək ki, Azərbaycan həqiqətləri İslam Konfransı Təşkilatı üzvlərinə çatdırılsın və bizim əlaqələrimiz daha da
möhkəmlənsin. Bir sözlə, beynəlxalq təşkilatlarda bizim
67

fəaliyyətimiz çox böyük önəm daşıyır və Azərbaycan müxtəlif
beynəlxalq təşkilatlarda uğurla iştirak edir. Bizim siyasətimiz bu
baxımdan çox təqdirəlayiqdir. Çünki mən hesab edirəm ki, Azərbaycan öz milli maraqlarını təmin etmək üçün bütün beynəlxalq,
regional təşkilatlarda iştirak etməlidir.
İƏT və İslam Konfransı Təşkilatı haqqında mən dedim,
bununla yanaşı MDB, GUAM və Avropa Şurasında da Azərbaycan çox fəal iştirak edir. Hesab edirəm ki, bu təşkilatlarda iştirakımız daha da geniş olmalı, fəaliyyətimiz daha da yüksək səviyyəyə qalxmalıdır.
Bildiyiniz kimi, mənim xarici səfərlərim və xarici dövlət
başçılarının Azərbaycana səfərləri də bizim xarici siyasətimizi
daha da zənginləşdirir. Deyə bilərəm ki, son iki il ərzində Azərbaycan Prezidenti Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik
Şurasının daimi üzvü olan bütün dövlətlərə rəsmi səfər etmişdir.
Bu, çox böyük nailiyyətdir. Çünki Azərbaycan həm ərazi
baxımından, həm əhali baxımından böyük ölkə deyildir.
Dünyada 200-dən çox ölkə var. Ancaq Azərbaycan Prezidentinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan dövlətlərə
rəsmi səfərləri çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Ölkəmizin inkişafı
üçün çox vacibdir. Fransa, Rusiya, İngiltərə, Çin və Amerika
Birləşmiş Ştatlarına səfərlərim onu göstərir ki, Azərbaycan çox
düzgün siyasət aparır. Bizim siyasətimiz, əlbəttə ki, mövqelərimizi möhkəmləndirir, bölgədə əməkdaşlığı daha da gücləndirir, regionda risklərin azaldılmasına xidmət edir. Azərbaycanın milli maraqlarını və bütövlükdə, ölkəmizi qoruyur.
Biz indi bölgədə gedən prosesləri izləyirik və bəzi proseslər əlbəttə ki, narahatlıq doğurur. Elə etməliyik ki, Azərbaycan
sabitlik məkanı kimi öz inkişafını davam etdirsin. Biz elə
etməliyik ki, Azərbaycanda əməkdaşlıq daha da möhkəm-lənsin
və ölkəmizi müdafiə etməliyik, qorumalıyıq, o cümlədən siyasi
diplomatik yollarla. Ona görə bölgədə gedən proseslərin iştirakçısı
olan və böyük tədbirlərin, təşəbbüslərin təşəbbüskarı olan
Azərbaycan bu il daha da yüksək mövqelərə malik olubdur.
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Mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərim çox uğurlu
keçmişdir. Prezident, vitse-prezident, nazirlər, Konqresin, Senatın
üzvləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə, ictimai
xadimlərlə görüşlərim bir daha onu göstərir ki, bizim aramızda
strateji tərəfdaşlıq münasibətləri daha da yüksək pilləyə qalxıbdır.
Azərbaycanın önəmi artır, Azərbaycan bölgədə çox önəmli ölkəyə
çevrilir və əlbəttə ki, bizim xarici siyasətimiz Azərbaycanın
mövqelərini möhkəmləndirməlidir və möhkəmləndirir. Belə olan
halda ölkədə uğurlu iqtisadi islahatların aparılması daha da
asanlaşacaqdır. Biz özümüz üçün mümkün olan riskləri
azaltmalıyıq, təhlükəsizlik tədbirlərinin güclənməsinə çalışırıq və
bunu edirik. Bu gün Azərbaycan bölgədə, dünyada gedən
prosesləri sadəcə, müşahidə etməklə kifayətlənmir. Biz proseslərin fəal iştirakçılarıyıq, bizim mövqeyimizdən, sözümüzdən
artıq çox şey asılıdır. Bizimlə hesablaşırlar, məsləhətləşirlər və
bizim mövqeyimiz, bəzi hallarda birmənalı bəyanatlarımız
başqaları üçün də bir əsas yaradır.
Ölkənin inkişafı, əlbəttə ki, bundan sonra daha da sürətlə
gedəcəkdir. Neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində
Azərbaycanın iqtisadi potensialı daha da mökəmlənəcəkdir.
Qeyri-neft sektorunun inkişafında əldə edilmiş nailiyyətlər bizi
çox sevindirir. Bir sözlə, mən iqtisadi inkişafın perspektivlərinə
çox böyük nikbinliklə baxıram və əminəm ki, qarşıda duran bütün
vəzifələr öz həllini tapacaqdır.
Bu gün biz birinci rübün yekunlarını müzakirə edəcəyik.
Ancaq bununla yanaşı, biz indidən gələcək haqqında fikirləşməli
və lazımi tədbirləri görməliyik.
Prezident İlham Əliyev iclasa yekun vurdu.
- İndi əsas səylərimizi qarşıda duran vəzifələrin həllinə
yönəltməliyik. Qeyd olunduğu kimi, bütünlükdə, Azərbaycanda
iqtisadi inkişafla bağlı olan vəziyyət müsbətdir. Ancaq bu, o demək deyil ki, biz artıq arxayınlaşaq, yaxud da əldə edilmiş nai-
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liyyətlərlə kifayətlənək. Biz gərək çox ciddi işləyək, öz fəaliyyətimizi daha da təkmilləşdirək.
Qarşıda duran vacib məsələlərdən biri neft gəlirlərinin səmərəli idarə olunmasıdır. Bildiyiniz kimi, bununla bağlı müvafiq
qərarlar qəbul edilibdir. Ancaq nəzərə alsaq ki, Azərbaycana
gələcəkdə çox böyük həcmdə valyuta axını olacaq, əlbəttə ki, biz
gərək bu işlərdə çox dəqiq olaq. Ölkənin ehtiyacları çoxdur.
Böyük infrastruktur layihələri indi də həyata keçirilir, gələcəkdə
də həyata keçiriləcəkdir. Tikinti-abadlıq işləri aparılır, sosial
sektorun inkişafına dair tədbirlər görülür, maaşlar, pensiyalar
artırılır və artırılacaqdır. Çünki indiki səviyyə bizi qane edə bilməz. Bütün bunlar, əlbəttə ki, bizim makroiqtisadi vəziyyətimizə
təsir edə bilər və ona görə də neft gəlirlərinin səmərəli idarə
olunması məsələsi ön plana çıxır. Bununla əlaqədar daha da ciddi
tədbirlər görülməlidir.
İndi bizim valyuta ehtiyatlarımız 2,6 milyard dollar səviyyəsindədir. Bunun 1,6 milyard dolları Neft Fondunda toplanıb, 1
milyard dolları isə Milli Bankın valyuta ehtiyatlarıdır. Bu, böyük
məbləğdir, amma gələn illərdə kəskin şəkildə artacaq və bütün
aidiyyəti qurumlar buna çox böyük diqqət göstərməlidirlər. Çünki
Azərbaycanda sürətli iqtisadi inkişafın nəticəsində biz keçən il
istehlak qiymətlərinin artmasını müşahidə edirdik. Bu il də bu
görünməkdədir. 5,5 faiz inflyasiya bizi gərək ciddi düşündürsün.
Yenə də deyirəm, bunun təbii səbəbləri var. Dünyada gedən proseslər, dünya bazarlarında neftin bahalaşması Azərbaycana
gətirilən, idxal olunan malların bahalaşması - bütün bunlar təbii
amillərdir. Eyni zamanda, büdcəmizin kəskin şəkildə artması,
xərclərin artması.
Amma bununla yanaşı, subyektiv səbəblər də var və gərək
buna çox böyük diqqət göstərilsin.
Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Dövlət İnvestisiya Şirkəti
yaradılıbdır. O şirkət tərəfindən də böyük işlər görüləcəkdir. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu ilin artıq 4 ayı geridə qaldı, İnvestisiya
Şirkəti tərəfindən hələlik heç bir addım görmürük. Belə gedərsə,
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onda şirkətin nizamnamə kapitalında olan 100 milyon dollardan
biz bu il istifadə edə bilməyəcəyik. Bizim məqsədimiz isə ondan
ibarətdir ki, İnvestisiya Şirkətinin potensialını, oraya ayrılmış
vəsaiti qısa müddət ərzində işə salaq və bu vəsaitin hesabına əlavə
kreditlər də cəlb edək. Bu şirkətin fəaliyyəti bilavasitə Azərbaycanın sənaye potensialının inkişafı proqramı ilə də bağlıdır.
Mən bir neçə ay bundan əvvəl qarşıya vəzifə qoymuşdum
ki, Azərbaycanda sənaye potensialının inkişafına dair ciddi
proqram hazırlansın. Çünki Sovet İttifaqı vaxtında tikilmiş böyük
müəssisələr öz səmərəsini itiribdir. Keçmişdə onlarda is-tehsal
olunmuş məhsullar artıq lazımi standarta cavab vermir. Bununla
yanaşı, o nəhəng müəssisələr Sovet İttifaqının bütün tələbatını
ödəmək üçün nəzərdə tutulurdu. İndi o bazarlar da əldən gedib,
bazara girmək də çox böyük problemə çevrilibdir. Ona görə
Azərbaycanın yeni, müasir sənaye inkişafı proqramı işlənilməli və
qəbul edilməlidir. Orada göstərilməlidir ki, hansı sənaye
infrastrukturu yaradılmalıdır, dövlət hansı formada öz dəstəyini
verməlidir. İnvestisiya Şirkətinin yaranmasının məqsədi o
cümlədən məhz bundadır ki, bizə lazım olan sahələri inkişaf etdirək.
Bəzi hallarda vəziyyət belədir: xarici investor müraciət
edir, hansısa sahədə işləmək istəyir. Hökumət orqanları isə bu müraciətlərə baxırlar, ya razılığını verir, ya da vermirlər. Yəni bu,
artıq o ibtidai mərhələnin əlaməti idi. İndi biz özümüz müəyyən
etməliyik. Regionların inkişaf proqramı tərtib olunmuşdur və
orada istiqamətlər də müəyyən edilmişdir. Eyni qaydada sənaye
inkişafı proqramına da biz gərək baxaq, özü də çox qısa müddət
ərzində. Gərək ölkəmiz üçün lazım olan, həm iş yerlərinin
açılmasına xidmət göstərən müəssisələr, yaxşı olardı ki, birja
məhsulları istehsal edən müəssisələr yaradılsın, satışda problem
olmasın. Ona görə bu məsələyə çox ciddi fikir vermək lazımdır və
gözləyirəm ki, qısa müddət ərzində mənə konkret proqram təqdim
ediləcəkdir. Heç olmasa, o proqramın əsas istiqamətləri, yaxud da
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atılacaq birinci addımlar haqqında təklifləri gözləyirəm. Vaxt da
keçir.
Əlbəttə ki, maliyyə nəzarəti gücləndirilməlidir. Çünki böyük valyuta axınının astanasındayıq və belə olan halda, çox ciddi
nəzarət olmalıdır. Şəffaflıq tam şəkildə təmin edilməlidir. Çünki
bizim büdcəmiz ildən-ilə artacaqdır. Gələn ilin büdcəsi də bu ilin
büdcəsindən xeyli dərəcədə fərqlənəcəkdir. Belə olan halda, əlbəttə ki, çox ciddi maliyyə nəzarəti olmalıdır. Qanun pozuntularına
yol vermək olmaz. Buna nail olmaq üçün, ilk növbədə, şəffaflıq
tam şəkildə təmin edilməlidir.
Bizim çox gözəl təcrübəmiz var. Azərbaycanın Neft Fondu
bütün beynəlxalq qurumlar tərəfindən şəffaflıq örnəyi kimi təqdim
edilir, qəbul edilir. Bu, bizim böyük nailiyyətimizdir. Dövlət Neft
Fondunun keçmiş icraçı direktoru indi maliyyə naziridir. Bu
müsbət təcrübəni gərək bütün maliyyə sektoruna tətbiq edək. Belə
olan halda, hamımız görəcəyik ki, nə qədər böyük əlavə imkanlar
yaranacaqdır.
2007-ci ilin büdcəsi haqqında artıq söhbət açıldı, indi işlər
yəqin ki, başlayıbdır. Biz ilkin varianta baxacağıq. Artım sürəti,
ilk növbədə, qeyri-neft sektoru hesabına olmalıdır. Neft sektoru
hesabına büdcəni formalaşdırmaq böyük səylər, yaxud da ağıl
tələb etmir. İndi hamımız bilirik ki, bizi nələr gözləyir, hansı işlər
gözləyir. Bu il neft hasilatı 30 milyon ton olacaq, gələn il daha da
artacaqdır.
2008-ci ildə Azərbaycanda neft hasilatı təxminən 60 milyon tona, - 50 milyon ton konsorsium tərəfindən, 8-9 milyon ton
Dövlət Neft Şirkəti tərəfındən, - çatacaqdır. Dünyada neftin
qiyməti də indi bəllidir. Çox güman ki, qiymətlər elə bu səviyyədə
qalacaq, bəlkə də, daha da artacaqdır. Ona görə büdcənin formalaşması, ilk növbədə, qeyri-neft sektoru hesabına olmalıdır. Mən
həmişə bunu vurğulayıram, bu gün də demək istəyirəm, biz öz
iqtisadi siyasətimizi elə aparmalıyıq ki, sanki Azərbaycanda neft
yoxdur. Neft böyük sərvətdir, böyük dəstəkdir, bizim iqtisadi
potensialımızı möhkəmləndirir. Azərbaycana imkan verir ki, öz
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xarici siyasətini də uğurla aparsın. Bizim siyasətimiz yalnız
Azərbaycanın milli maraqları əsasında qurulur. Ancaq büdcəni
təkcə neftin hesabına doldurmaq olmaz. Ona görə mən real,
konkret təkliflər gözləyirəm.
Narahatlıq yaradan məsələlərdən biri də kommunal
sektorda olan vəziyyətdir. Biz bu sektorda maliyyə axınlarına gərək çox ciddi nəzarət edək. Çünki bu sahədə də böyük islahatlar
aparılmalıdır. Biz bilməliyik, əhalidən, müəssisələrdən yığılan
vəsait necə, hansı məqsədlərə xərclənir. Buna ciddi nəzarət
olmaldır. Biz gərək ildən-ilə artan maliyyə vəsaitindən çox
səmərəli istifadə edək. Kommunal sahə ilə məşğul olan təşkilatlar
da öz işində çox ciddi irəliləyişə nail olmalıdırlar.
Aqrar sektora daha da böyük diqqət göstərilməlidir.
"Aqrolizinq" Səhmdar Cəmiyyətinin formalaşması prosesi, nəhayət, başa çatmalıdır. Biz artıq uzun müddətdir ki, "Aqrolizinq"i
yaratdıq. Amma onun tam fəaliyyət göstərməsi hələ ki, baş
vermir. Hələ ki, bölgələrdə müasir infrastruktur tam şəkildə
yaradılmır. Bildiyimə, eşitdiyimə görə, fermerlərə texnika çox
yüksək tariflə verilir. Onlar o tarifi ödəyə bilmirlər. Ona görə siz
buna gərək yenidən baxasınız. Biz "Aqrolizinq"i ona görə
yaratmadıq ki, texnikanı icarəyə verib pul qazanaq. Biz onu ona
görə yaratdıq ki, bunu kəndlilərə verək və ondan istifadə etsinlər.
Pulunu da versə, yaxşıdır, amma əsas məqsədimiz qazanc
götürmək deyildir. Mənə yerlərdən məlumat gəlir ki, bəzi
fermerlər o texnikadan imtina edirlər. Çünki tarif çox yüksəkdir.
Belə olan halda, buna yenidən baxmaq lazımdır. Elə tarif qoymaq
lazımdır ki, fermer üçün bu texnikadan istifadə səmərəli olsun.
Çünki biz fermerlərə bu yolla - bir tərəfdən kreditlərin, digər
tərəfdən, texnikanın verilməsi ilə, gübrə ilə təmin etməklə kömək
edə bilərik. Kənd təsərrüfatında daha da ciddi artım olmalıdır. İndi
burada səsləndi, artım 2,5 faizdir. Bu, əlbəttə, böyük göstərici
deyildir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 40
faiz artıb, sənaye istehsalının artımı təxminən 50 faizdir, - düzdür,
bunun böyük hissəsi neftin hasilatının artması ilə əlaqədardır, 73

kənd təsərrüfatında 2,5 faiz artım bizi qane edə bilməz. Bu
məsələyə baxın, əgər əlavə göstərişlər, qərarlar qəbul etmək
lazımdırsa, biz onu edək.
Yol infrastrukturu haqqında da danışdıq və mən qeyd etdim, o qədər böyük işlər görülüb, bəlkə də, Ziya Məmmədova bir
saat lazım olar ki, bütün bunlar haqqında məlumat versin.
Magistral avtomobil yollarının, kənd yollararının, şəhər yollarının
çəkilməsində, dəniz nəqliyyatında, hava nəqliyyatında, dəmir yolu
nəqliyyatında bütün istiqamətlərdə böyük işlər görülübdür. Bu
sahə o qədər də narahatlıq doğurmur. Çünki görüləcək bütün işlər
artıq yolundadır. Hansısa kredit vasitəsilə, hansısa büdcə hesabına
həll olunur. Ona görə, bu işləri sadəcə olaraq, keyfiyyətlə görmək
lazımdır. Yolların keyfiyyəti yüksək olmalıdır. Bəzi hallarda
tələskənliyə yol verirlər. Keyfiyyətli olmalıdır. Əgər tələsib, işi
keyfiyyətsiz görsək, sadəcə olaraq, pul itəcək və o işləri yenidən
görmək lazım olacaqdır.
Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların əməkhaqqının artması məsələsi çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu istiqamətdə böyük işlər görülür. Minimum əməkhaqqının artması hər il
baş verir. Eyni zamanda, müxtəlif kateqoriyalı işçilərin əməkhaqları da qaldırılır. Ancaq indiki səviyyə bizi qane edə bilməz.
Çünki Azərbaycanda minimum əməkhaqqı hələ ki, 30 manatdır.
Bu il də artırılacaqdır. Ancaq biz gərək fikirləşək - bu il və gələn
il minimum əməkhaqqının səviyyəsi insanların minimum
tələbatını ödəməlidir. Əlbəttə, bunu etmək o qədər də asan deyildir. Həm maliyyə imkanları olmalıdır, eyni zamanda, bildiyiniz
kimi, maaşların artması bilavasitə inflyasiyanın səviyyəsinə təsir
göstərir. Biz burada çox düşünülmüş siyasət aparmalıyıq. Çox
həssas olmalıyıq ki, yüksək sürətlə artan maaşlar makroiqtisadi
vəziyyətə mənfi təsir göstərməsin, yaxud da az göstərsin. Ancaq
eyni zamanda, ildən-ilə həm əməkhaqlarının, həm də pensiyaların
artımı olmalıdır.
İndi yeni pensiya sistemi fəaliyyətdədir. Əmək pensiyasının baza hissəsi 2006-cı il aprelin 1-dən 30 manata çatdırılmışdır
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və ilin sonunadək 35 manat olmalıdır. Əlbəttə, əmək pensiyalarının baza hissəsi yaşayış minimumunun səviyyəsinə çatdırılmalıdır. Biz buna nail olacağıq. Bu isə, öz növbəsində, yoxsulluğun azaldılmasına kəskin şəkildə təsir göstərəcəkdir. Bildiyiniz kimi, biz bu proqramı da uğurla icra edirik. Yoxsulluq
şəraitində yaşayanların sayı il-ilə azalır və yəqin 2006-cı ilin
yekunları həm də onu göstərəcək ki, bu, daha da azalıbdır.
Nazir burada ünvanlı sosial yardım haqqında məlumat verdi. Burada ən vacib məsələlərdən biri şəffaflığı təmin etməkdir,
pozuntulara yol verməmək və həqiqətən, ehtiyacı olan ailələrə və
vətəndaşlara kömək göstərməkdir. Kimlərə ünvanlı sosial yardım
verilməlidir, kimlərə verilməməlidir - bu, çox ciddi, çox çətin
məsələdir. Burada narazı qalanlar da olacaqdır.
Artıq məndə olan məlumata görə, bəziləri, normal səviyyədə, şəraitdə yaşayanlar da özlərini süni yollarla yoxsul kimi
təqdim etmək istəyirlər. Bunu etmək üçün öz əmlakını, necə
deyərlər, başqasının adına keçirirlər. Yəni burada pozuntular,
yaxud da dələduzluq etmək üçün geniş imkanlar var. Ona görə,
biz bu işdə çox ciddi olmalıyıq. Nail olmalıyıq ki, məhz
həqiqətən, ehtiyac içində yaşayan ünvanlı sosial yardımı alsın.
Ancaq yaxşı yaşayan saxta yolla özü üçün əlavə imtiyazlar əldə
etməsin. Bu demək olar ki, qarşıda duran məsələlərin əsasıdır.
Əlbəttə ki, bu gün biz bütün nazirləri dinləyə bilməzdik.
Başqa sahələrdə də hərə öz yerində işini bilir. Bizim bütün planlarımız proqram şəklində həll olunur. Sosial sahədə, iqtisadi
inkişaf, təhsil, səhiyyə, ekologiya, mədəniyyət, turizm sahələrində
nazirlər öz vəzifələrini bilirlər və biz bütün bu işləri proqram
şəklində görməliyik.
Artıq ikinci rüb başlayıb və mən əminəm ki, nəticələr yaxşı olacaqdır. Ümumiyyətlə, belə görünür ki, 2006-cı il Azərbaycan
üçün ən uğurlu il olacaqdır. Bu ildə həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan,
həm də Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərləri işə düşəcəkdir.
Əminəm ki, biz bu il Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə
başlaya bilərik. İƏT-in zirvə görüşündə iştirak etmiş Türkiyənin
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Baş naziri ilə də bu barədə çox ətraflı söhbət aparılmışdır.
Azərbaycan tərəfi bir daha bildirmişdir ki, günü bu gün
Azərbaycan öz tərəfindən maliyyə öhdəliyi götürməyə hazırdır və
artıq gələcək konsorsiumun konturları görünməkdədir. Bu yol
bizə çox lazımdır. Bu yol Asiyanı Avropa ilə birləşdirir və yolun
tikintisi hər cəhətdən Azərbaycanın nilli maraqlarının daha da
dolğun şəkildə təmin olunmasına xidmət göstərəcəkdir.
Digər infrastruktur layihələri də icra edilir. Azərbaycanda
elə bir sahə, - istər sosial, istər iqtisadi layihələr, istər infrastruktur
layihələri, - yoxdur ki, orada inkişaf olmasın. Yenə də deyirəm,
biz işimizi proqram şəklində aparırıq. Arzu edirəm ki, bu müsbət
meyillər gələcəkdə daha da güclənsin.
Sağ olun.
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Azərbaycanın ali məktəblərində böyük quruculuq işləri
gedir:
Dövlət İqtisad Universitetinin yeni korpusunun açılışı
mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
- Əziz müəllimlər!
Əziz tələbələr, əziz dostlar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin yeni korpusunun açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uğurlar arzulayıram.
Bu gün universitetin həyatında çox gözəl və əlamətdar bir
gündür. Yeni, gözəl korpus tələbələrin sərəncamına verilir. Mən
bu gün bu gözəl bina ilə hərtərəfli tanış oldum və gördüm ki,
sözün əsl mənasında, ən yüksək dünya standartlarına cavab verən
binadır. Bunun xarici görünüşü çox gözəldir və ən önəmlisi isə,
burada quraşdırılan avadanlıq ən müasir tələblərə cavab verir. Bu,
çox vacibdir. Çünki ölkəmiz müasirləşir, dünya birliyinə
inteqrasiya edir, Azərbaycanın iqtisadi potensialı artır. Biz çox
istəyirik ki, gənc nəsil dünyanın ən müasir standartlarına cavab
verən şəraitdə oxusun, bilikli, savadlı olsun.
Azərbaycanda indi ali məktəblərdə böyük quruculuq işləri
gedir. Bu yaxınlarda Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin yeni
terapevtik klinikasının təməl daşını qoyduq. Başqa ali
məktəblərdə də fauna oxşar proseslər gedir. Yəni, Azərbaycanda
bütövlükdə təhsil sahəsi müasirləşir, yeniləşir. Həm təhsilin
maddi-texniki bazası möhkəmlənir, həm də tədris prosesi müasirləşir. Bu sahəyə çox böyük diqqət verməliyik. Maddi-texniki
bazanın möhkəmləndirilməsi işlərində Azərbaycanın iqtisadi
imkanları, ildən-ilə artan büdcəmiz, investisiya xərclərinin
artırılması aparıcı rol oynayır. Əlbəttə, dövlət siyasəti ondan
ibarətdir ki, ilk növbədə, təhsil sahəsinə böyük diqqət göstərilir.
Ancaq tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi, əlbəttə ki, sizdən müəllimlərdən asılıdır, rəhbərlikdən asılıdır. Mən istəyirəm ki,
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həm maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, həm də tədris
prosesinin müasirləşməsi paralel şəkildə aparılsın. Məhz o
təqdirdə biz istədiyimizə nail ola biləcəyik. Tələbələr yaxşı
şəraitdə oxuyacaqlar. Müəllimlərin iş şəraiti yaxşı olacaq və bilikli
gənc nəsil yetişəcəkdir. Bax, bu binada, İqtisad Universitetinin
yeni korpusunda bütün bunlara nail olmaq mümkündür. Bu
binanın timsalında demək olar ki, Azərbaycanın bütövlükdə təhsil
sahəsindəki inkfşaf strategiyası həyatda öz əksini tapır.
Burada informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına çox
böyük yer ayrılıbdır. Bu gün mən Moskva Dövlət Universitetində,
Bilkənd Universitetində Azərbaycan gəncləri ilə, orada oxuyan
tələbələrlə video-bağlantı yaratdım. Eyni zamanda, Gəncədə
fəaliyyət göstərən Azərbaycan Texnologiya Universitetinin
tələbələri ilə də. Yəni bunlar gözəl imkanlardır. Kitabxana ilə
tanış oldum , dünyanın istənilən aparıcı ali məktəblərinin
kitabxanalarına daxil olmaq mümkündür, bu imkanlar var. Beləliklə, burada oxuyan tələbələr dünyada gedən bütün prosesləri
izləmək iqtidarında olacaqlar.
Əsas məsələ odur ki, biz dünyada mövcud olan ən müsbət
təcrübəni götürək, Azərbaycanda tətbiq edək, mövcud olan vəziyyətə uyğunlaşdıraq. Beləliklə, gənc nəsil peşəkar kadrlara çevriləcəkdir. Mən sizi bu gözəl nailiyyətlə bağlı bir daha təbrik
etmək istəyirəm. Universitetin rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm ki, onlar bu işi çox yüksək səviyyədə
aparırlar.
Təhsil bizim gələcəyimizdir, inkişaf perspektivlərimizi
müəyyən edən ən başlıca sahədir. Təsadüfi deyil ki, təhsil
sahəsinə Azərbaycanda indi çox böyük diqqət gostərilir. Orta
məktəblərdə böyük quruculuq işləri gedir. Azərbaycanda son illər
ərzində 1200-dən artıq məktəb tikilibdir, yüzlərlə məktəb təmir
olunur və bu proses gələn il də davam etdiriləcəkdir. Bütün
məktəblərdə kompüterləşmə prossesi gedir ki, uşaqlar gənc yaşlarından artıq kompüterlə tanış olsunlar və sonra ali məktəblərə
daxil olanda bu, onlar üçün yenilik olmasın. Ali məktəblərdə də
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təhsil prossesinin inkişafında böyük işlər görülmətidir. Bir daha
demək istəyirəm ki, bu sahədə aparılan işlər bütövlükdə məni
qane edir, ancaq əlbəttə ki, islahatlar davam etdirilməlidir. Ən
qabaqcıl, dünya miqyaslı ali məktəb heç vaxt əldə edilmiş
nailiyyətlərlə kifayətlənmir. Bu , daimi islahat tələb edən sahədir.
Əlbəttə ki, dünyada elmi-texniki tərəqqinin bütün yeniliklərini
bilmək, onları qavramaq , qabaqcıl ali məktəblərlə əlaqə yaratmaq
təhsil prosesinin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır.
Azərbaycan da bu yolu seçibdir.
Biz beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində də çox uğurlu addımlar atırıq, Bolonya prosesinə qoşulmuşuq. Bolonya prosesi
çərçivəsində tələbə mübadiləsi daha sürətlə getməlidir. Azərbaycan gəncləri dünyanm aparıcı ali məktəblərində oxumalıdırlar.
Bilirsiniz ki, bunu təşkil etmək üçün bu yaxınlarda xüsusi sərəncam da imzalanmışdır və bu il ilk tələbələr dünyanın aparıcı ali
məktəblərinə göndəriləcəkdir. Orada dövlət vəsaiti hesabına təhsil
alacaq , sonra Vətənə dönəcəklər. Lap tutaq ki, bəziləri Vətənə
dönməsə də, yenə Azərbaycan elçiləri olacaqlar və gec-tez yenə
də onlar Vətənə qayıdacaqlar. Çünki xalqımız çox vətənpərvər
xalqdır və biz hamımız öz Vətənimizi çox sevirik , gənclərimiz də
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alırlar. Bu , böyük bir inkişaf
prosesinin başlanğıcıdır. Mən əminərn ki, biz qarşıda duran bütün
vəzifələrə nail olacağıq. Azərbaycanda çox peşəkar kadr təbəqəsi,
bütün müasir tələblərə cavab verən kadrlar yaranacaqdır. Bu
sahəyə böyük diqqət göstərilir.
Bildiyiniz kimi, indi dünyada gedən proseslər onu göstərir
ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr dünyada öz yerini daha
da möhkəm tuturlar, öz siyasətini daha da cəsarətlə aparırlar.
İqtisadi müstəqillik siyasi müstəqilliyə öz töhfəsini verir. İqtisadi
cəhətdən heç kimdən asılı olmayan ölkə öz siyasətini də müstəqil
şəkildə apara bilər və Azərbaycanın timsalında biz bunu görürük.
Bizə yeni, bilikli, dünyada biznes mühitini yaxşı bilən
peşəkar menecerlər lazımdır. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı o qədər sürətlə gedir ki, hər sahədə yeni kadrlar lazımdır. Bildiyiniz
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kimi, bəzi hallarda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdə, yaxud da Azərbaycan şirkətlərində menecer vəzifələrinə
xaricdən rnütəxəssislər dəvət olunur. Bəlkə də, ilkin mərhələ də
buna ehtiyac var, amma mən hesab edirəm ki, ən aparıcı
vəzifələrdə Azərbaycan kadrları olmalıdırlar. Bunu etmək üçün
onların bilik səviyyəsi yüksək olmalıdır, onlar dünya miqyasında
biznes menecmentinin nə olduğunu yaxşı bilməlidirlər və öz
peşəkarlığını göstərməlidirlər. Bax, Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin bu işdə çox böyük əməyi var və çox böyük töhfəsi
olacaqdır.
Bu gün rektor Şəmsəddin Hacıyev mənə məlumat verdi ki,
əmək yarmarkalarında universitetin məzunlarına çox böyük maraq, çox böyük tələbat var. Həm dövlət qurumları, həm özəl
şirkətlər görəndə ki, bilikli, savadlı gənc mütəxəssislər var,
əlbəttə, onları çox böyük həvəslə işə cəlb edirlər. İndi Azərbaycanda iqtisadi artım o səviyyəyə çatıb ki, bizdə maaşlar da
qalxır, biznes imkanları yaxşılaşır, investisiya mühiti inkişaf edir.
İndi ölkəmizdə iqtisadi artım bu gün dünyada analoqu olmayan
sürətlə gedir və siz də bunu çox yaxşı bilirsiniz. Bizim vəzifəmiz
ondan ibarətdir ki, bu gözəl dinamikanı daha da yüksəldək.
İqtisadi proqramların həyata keçirilməsi, siyasi xəttin uğurla
davam etdirilməsi eyni zamanda, gənc, peşəkar kadrların
yetişdirilməsi ilə müşayiət olunmalıdır. Məhz bu təqdirdə biz
istəyimizə nail ola biləcəyik.
Bizim çox zəngin neft-qaz ehtiyatlarımız var. Ulu öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış və uğurla davam etdirilən neft strategiyamız Azərbaycana həm ölkə daxilində, həm də
beynəlxalq əməkdaşlıq müstəvisində çox böyük nailiyyətlər gətiribdir. Bizim iqtisadi uğurlarımız sosial məsələlərin həllinə də öz
təsirini göstərir. Bütün bunlarla bərabər, humanitar sahəyə böyük
diqqət göstərilməlidir və ilk növbədə, təhsilə. Mən buna bir də
qayıtmaq istəyirəm, tam əminəm ki, bizim gələcəyimiz təhsillə
bağlıdır. Neft, qaz Tanrıdan verilən böyük nemətdir, biz bundan
uğurla və məharətlə istifadə edirik. Amma gec-tez, bu təbii
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sərvətlər tükənəcək və bilik, zəka, səviyyə isə ölkəmizin dayanıqlı
inkişafını uzun illər bundan sonra təmin edəcəkdir. Ən inkişaf
etmiş ölkələrin təcrübəsinə baxsaq görərik ki, o ölkənin
inkişafında ən aparıcı rol oynayan neft-qaz deyil, bilikdir, elmitexniki tərəqqidir, yeni texnologiyalardır. Bizdə də belə olmahdır.
Biz də buna hazırıq. Belə gözəl təhsil ocaqları var.
İndi informasiya-kommunikasiya texnologiyararına böyük
diqqət göstərilir və Azərbaycan bu sahədə regionda artıq liderlik
mövqelərini gücləndirir. Yəni bütün imkanlar var. Ölkəmizdə çox
gözəl ab-hava var. Çox gözəl işlər görülür. Bütün ölkə, həm Bakı
şəhərimiz, həm də rayonlar hər bir sahədə və hər bir istiqamətdə
yeniləşir. Mən bu gözəl gündə sizinlə bərabər bu yeniliklərə
sevinirəm. Bir daha demək istəyirəm ki, bu gün burada
gördüklərim məni çox sevindirir. Mən arzu edirəm
ki,
Azərbaycanın bütün ali məktəbləri bu səviyyədə olsun.
Ancaq bu o demək deyil ki, siz bu görülən işlərlə kifayətlənməlisiniz. Daha da inamla irəliyə getməliyik. Bütün Azərbaycan xalqı indi çox sürətlə gedən bütün bu gözəl işləri görür.
Olkəmiz çox sürətlə inkişaf edir və bu inkişafda hər bir vətəndaşın
öz payı vardır. Xüsusilə də müəllimlərin, gənc nəslin. Belə olan
halda, ölkəmizin gələcəyi çox parlaq və uğurlu olacaqdır.
Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha ürəkdən
təbrik edirəm. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
Azərbaycan.- 2006.- 9 oktyabr.- S.1
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