Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

İqtibaslar

İqtisadiyyat haqqında
“İqtisadiyyatın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsul 1998-2003-cü illərdə 60 faiz artdı. Ölkəyə böyük
həcmdə kapital qoyuluşu təmin edildi, sərmayələr cəlb olundu. İndi hamı bilir ki, xarici sərmayənin qoyuluşu üzrə
adambaşına düşən paya görə Azərbaycan nəinki MDB ölkələri arasında qabaqcıl yerdədir, eyni zamanda, Şərqi
Avropa məkanında da liderliyi əldə edibdir. Bu, çox böyük göstəricidir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan o vaxt dünyada
riskli bir məkan sayılırdı, Azərbaycanda sabitlik hələlik tam bərqərar olunmamışdı. Digər tərəfdən Ermənistanın
işğalçılıq siyasəti nəticəsində 20 faiz torpaqlarımız işğal altında idi. Bütün bunlara baxmayaraq, Heydər Əliyevin
uzaqgörən, müdrik siyasətinin nəticəsində xarici sərmayənin cəlb edilməsi mümkün olmuşdur. Sərmayələr, ilk
növbədə, neft sektoruna yatırılıbdır və neft sektorunda əldə olunan uğurlar təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada
tanınır və təqdir edilir.”
Andiçmə mərasimində nitqindən
(31 oktyabr 2003-cü il)
***
“1996-cı ildən isə iqtisadi dirçəliş dövrü başlandı. O vaxtdan etibarən bizim ölkəmiz dinamik inkişaf edir. İqtisadi
inkişafda böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. İndi hamıya məlumdur ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən regionun
lideridir, biz iri həcmdə xarici sərmayələri ölkəyə cəlb edə bildik və adambaşına sərmayələrin qoyuluşu baxımından
keçmiş sovet ölkələri içərisində lider mövqeyindəyik.”
Fransa Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda görüşündə nitqindən
(23 yanvar 2004-cü il)
***
“Azərbaycanda Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə aparılan genişmiqyaslı özəlləşdirmə proqramı uğurla həyata
keçirilir. Kənd təsərrüfatında, ticarətdə, nəqliyyatda, xidmət sektorunda və digər sahələrdə özəlləşdirmə, demək olar
ki, başa çatıbdır. Bu sahələrdə özəl sahibkarlığın həcmi artıb, bəzi hallarda 100 faiz, bəzi hallarda 95 faiz təşkil edir.”
Bakı Biznes Mərkəzinin təntənəli açılış mərasimində giriş nitqindən
(2 fevral 2004-cü il)
***
“Sənayenin, kənd təsərrüfatının illik artımı, ticarətin sərbəstləşdirilməsi və ÜDM-də özəl sektorun payının 74 faiz
olması faktı sübut edir ki, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri Azərbaycanda tamamilə tətbiq olunur.”
Rusiyanın İTAR-TASS agentliyində mətbuat konfransında çıxışından
(7 fevral 2004-cü il)
***
“Yol iqtisadiyyatın, iqtisadi inkişafın əsas amillərindən biridir. Əgər müasir infrastruktur, yol olmasa, iqtisadiyyat
inkişaf edə bilməz. Xüsusilə, regional iqtisadiyyat çox böyük çətinliklərlə üzləşə bilər. Bizim məqsədimiz isə ondan
ibarətdir ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi, hər bir regionu sürətlə və hərtərəfli inkişaf etsin. Əlbəttə, bu məqsədə
çatmaq üçün, ilk növbədə, müasir yollar olmalıdır.”
Ələt-Qazıməmməd avtomobil yolunun təntənəli açılışı mərasimində nitqindən
(28 fevral 2004-cü il)
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“Bu gün Azərbaycanın bütün iqtisadi göstəriciləri onu göstərir ki, ölkə çox dinamik surətdə inkişaf edir. Bütün
iqtisadi göstəricilərə görə - ümumi daxili məhsulun artımı - inflyasiyanın səviyyəsi, əhalinin pul gəlirləri, adambaşına
düşən xarici sərmayənin həcmi - ölkəmiz MDB məkanında liderlər sırasındadır.”
YAP İdarə heyətinin iclasında nitqindən
(4 mart 2004-cü il)
***
“Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqlara milyardlarla dollar məbləğində sərmayə qoyulmuşdur ki, bu da
artıq öz müsbət nəticəsini verir, gələcəkdə isə iqtisadiyyatımıza gəlirlərin çox böyük axınına gətirib çıxaracaqdır.”
Birinci Azərbaycan-Rusiya iqtisadi forumunda nitqindən
(6 aprel 2004-cü il)
***
“...Azərbaycan xarici sərmayəçiləri ölkəyə də cəlb edə bildi... Bu layihələr çox uğurla həyata keçirilir. Bunun bir
neçə səbəbi var. Birincisi, qeyd etdiyim kimi, yaxşı sərmayə mühitidir, sərmayəçilərin arxayınlığıdır. Sonra yerli və
xarici işçi heyətinin peşəkarlığıdır. Xarici sərmayəçilərlə yerli rəsmilər arasındakı işgüzar əməkdaşlığın yaranmasıdır.
Layihələrin həyata keçirilməsinin əsas elementi olan şəffaflıqdır. Azərbaycanın neft və qaz sahələrindəki bütün
fəaliyyəti olduqca açıq və şəffaf tərzdə həyata keçirilir. Biz hasilat sənayelərində şəffaflıq təşəbbüsünün fəal
iştirakçısıyıq. Azərbaycanda neft sənayesindən alınan bütün gəlirlərin Neft Fonduna yığılması bu şəffaflığın
göstəricisidir. Nəhayət, ölkədəki ictimai-siyasi sabitlikdir. Çünki sərmayəçilər şəraitin sabitliyinə əmin olmadan,
iqtisadiyyatın artımını görmədən, ölkənin demokratik istiqamətdə hərəkətini hiss etmədən milyardlarla dollarını heç
zaman risk altına qoymazlar.”
Varşavada Avropa İqtisadi Sammitində nitqindən
(28 aprel 2004-cü il)
***
"Regionlara xüsusi diqqət yetiririk ki, yalnız paytaxt yox, əsas şəhərlər yox, bütün ölkə, Azərbaycanın bütün
bölgələri hərtərəfli, dinamik inkişaf etsin. Ən ucqar kəndlər də iqtisadi inkişafı öz həyat tərzlərində hiss etməlidir.
Yalnız bütün əhalimiz özünün daha yaxşı yaşadığını hiss etdiyi bir vaxtda, hökumətimiz vəzifəsini yerinə yetirmiş
hesab edə bilər. Budur, bizim məqsədimiz - vətəndaşlara eyni şərait yaratmaq".
AŞPA-nın yaz sessiyasındakı iclasında çıxışından
(30 aprel 2004-cü il)
***
"Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf proqramı, regional inkişaf proqramı qəbul edilmişdir. Bu proqramlar
Azərbaycanın hər bir bölgəsinin, rayonunun, kəndinin inkişaf etdirilməsinə imkan verəcəkdir. Bu, Heydər Əliyevin
siyasətidir".
Milli Məclisdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
abidəsinin təntənəli açılış mərasimində çıxışından
(7 may 2004-cü il)
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““Yeni İpək yolu” adlandırılan TRASECA Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropa arasında nəqliyyat əlaqələrini
inkişaf etdirmək üçün TASİS tərəfindən həyata keçirilən proqramdır və qədim zamanlardan tarixi İpək yolunun
üzərində strateji mövqedə duran Azərbaycan bu layihədə Avropa Birliyinin ən əsas tərəfdaşıdır.”
Fransanın “La letr diplomatik” jurnalına müsahibəsindən
(6 iyul 2004-cü il)
***
"Azərbaycanda yaradılmış bu gözəl sərmayə mühitindən istifadə edərək həm xarici, həm də yerli sahibkarlar
Azərbaycana sərmayə qoyurlar, yeni müəssisələr, fabriklər açırlar. Bu, olduqca əlamətdar bir hadisədir, onu göstərir
ki, ölkəmiz inkişaf edir, güclənir və iqtisadiyyatımızın inkişafı düzgün istiqamətdə gedir.
"AZBENTONİT" MMC-nin açılış mərasimində nitqindən
(14 iyul 2004-ci il )
***
“...gəmiçiliyin proqramında daha böyük işlər nəzərdə tutulubdur. Yəni gəmiçilik öz infrastrukturunu
müasirləşdirir. Bu, çox vacibdir. Çünki gələcəkdə Xəzər dənizində yük daşımaların həcmi, xüsusilə neft və neft
məhsullarının daşınması artacaqdır. Böyük İpək yolunun bərpası çərçivəsində Şərq-Qərb enerji dəhlizinin fəaliyyəti
nəticəsində, əlbəttə, gəmilərə böyük ehtiyac olacaqdır. Əgər nəzərə alsaq ki, gələn il Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri
istismara veriləcək, görərik ki, tankerlərə doğrudan da, böyük ehtiyac var və biz bu işləri əvvəlcədən görürük.”
"Prezident Heydər Əliyev" tankerinin istismara verilməsinə
həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqindən
(3 noyabr 2004-cü il)
***
“Dəmir yol nəqliyyatında böyük işlər görülür. Mənə verilən məlumata görə, son beş il ərzində 200 kilometrdən
artıq dəmir yol xətti demək olar ki, yenidən qurulub, yeni sərnişin qatarları, dəmir, beton, şpal zavodu istismara
verilibdir. Əlbəttə, bu da çox vacibdir. Çünki dəmir yolu, həm sərnişin daşımaları, həm də yük daşımaları baxımından
çox böyük əhəmiyyətə malikdir.”
"Prezident Heydər Əliyev" tankerinin istismara verilməsinə
həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqindən
(3 noyabr 2004-cü il
***
"Ölkədə aparılan islahatlar, sosial-iqtisadi proqramların həyata keçirilməsi, regional proqramların yerinə
yetirilməsi bizə imkan verdi ki, ölkə iqtisadiyyatı müxtəlif istiqamətlərdə sürətlə inkişaf etsin",
Astara rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə nitqindən
(9 noyabr 2004-cü il)
***
“Azərbaycanda sahibkarlara çox gözəl münasibət var. Mən özəl sektorun nümayəndələri ilə dəfələrlə görüşlər
keçirmişəm, onları dəstəkləmişəm və istəyirəm hamı bilsin ki, bu dəstək var və bundan sonra da olacaqdır.
Azərbaycanın inkişafı bu istiqamətdə olmalıdır. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə sadiqdir.”
Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Biznes Forumunda nitqindən
(18 noyabr 2004-cü il)
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"Biz iqtisadi siyasətimizi elə qurmalıyıq ki, sanki Azərbaycanda neft yoxdur, sanki Azərbaycan neft ölkəsi
deyildir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı, yeni texnologiyaların tətbiq olunması, müasir yanaşmanın həyatda öz əksini
tapması bizim gələcək uğurlarımızın əsasını qoyacaqdır".
Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında yekun nitqindən
(7 dekabr 2004-cü il)
***
Azərbaycan hökuməti özəl sektora daim dəstək verməyə çalışır və biz bunu yalnız sözdə deyil, əməli işimizlə də
göstəririk".
Londonda "Azərbaycanda ticarət və sərmayə" mövzusunda konfransda nitqindən
(14 dekabr 2004-cü il)
***
“..regionların inkişafı proqramının, sosial-iqtisadi inkişaf proqramının məqsədi də məhz budur: insanlarımızın həyat
səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, yeni iş yerləri açmaq, sosial məsələləri həll etmək, xalqımızın rahat yaşaması üçün şərait
yaratmaq.”
Siyəzən rayon Mərkəzi Klinik Xəstəxanasının açılış mərasimində nitqindən
(24 dekabr 2004-cü il)
***
“2005-ci ildə sahibkarlara kömək, yardım daha böyük həcmdə olacaqdır. Əgər 2004-cü ildə Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondu vasitəsilə 100 milyard manat kredit ayrılmışdısa, 2005-ci ildə bu məbləğ iki dəfə artırılaraq, 200 milyard
manata çatdırılacaqdır.”
"Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət Proqramı"nın
icrasının bir illiyinə həsr olunmuş konfransda giriş nitqindən
(12 fevral 2005-ci il)
***
“Güclü bank sektoru Azərbaycanda iqtisadi inkişafın güclənməsi üçün çox mühüm amildir. Banklar güclü olsa,
banklarda kifayət qədər vəsait olsa, əlbəttə, bu vəsait kredit şəklində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün
işləyəcəkdir.”
"Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət Proqramı"nın
icrasının bir illiyinə həsr olunmuş konfransda yekun nitqindən
(12 fevral 2005-ci il)
***
"Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri layihələrinin həyata keçirilməsində fəal rol oynayır
və hesab edirəm ki, gələcəkdə tranzit ölkə kimi bizim bölgədəki və dünyadakı mövqelərimiz daha da güclənəcəkdir".
Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında
yük terminalının açılışı mərasimində nitqindən
(24 mart 2005-ci il)
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“Mən hesab edirəm ki, neft sektorundan sonra nəqliyyat sektoru ölkəmiz üçün ən mühüm sektordur və burada
inkişaf perspektivləri çox gözəldir. Biz bütün bu imkanlarımızdan istifadə edərək, nəqliyyat sektorunu da sürətlə
inkişaf etdirəcəyik.”
Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında
yük terminalının açılışı mərasimində nitqindən
(24 mart 2005-ci il)
***
“2005-ci ilin birinci rübünün göstəriciləri də yaxşıdır. Ümumi daxili məhsul 10,8 faiz, sənaye istehsalı 10,3 faiz
artıbdır. Əhalinin pul gəlirləri 24 faiz, əmək haqqı təxminən 23 faiz, banklara qoyulan əmanətlərin həcmi 52 faiz
artıbdır. Bəzi hallarda belə fikirlər səslənir ki, Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsi o qədər də yüksək sürətlə
yaxşılaşmır. Amma əgər üç ay ərzində banklara qoyulan əmanətlər 52 faiz artıbsa, bu, onu göstərir ki, insanlar nə
qədər gəlir əldə ediblər. ... Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmi bəyanatında, açıqlamasında deyilir ki, 2005-ci ildə
Azərbaycan ümumi daxili məhsulun artımına görə nəinki bölgədə və yaxud postsovet məkanında, hətta dünyada lider
olacaqdır. Əgər biz bu rəqəmi 14-15 faiz səviyyəsində nəzərdə tuturduqsa, indi görürük ki, daha da yüksələ, təxminən
18-20 faizə çata bilər.”
2005-ci ilin birinci rübünün iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə nitqindən
(20 aprel 2005-ci il)
***
"Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, görüləcək tədbirlər nəticəsində əldə olunacaq böyük həcmdə vəsait bizə imkan
verəcək ki, ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirək, regionları, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirək. Amma əgər insan amili
olmasa, əlbəttə ki, biz istədiyimizə nail ola bilmərik. Ona görə yenə də deyirəm, insanların qayğıları ilə yaşamaq
lazımdır, onlara diqqət göstərmək lazımdır və problemləri həll etmək lazımdır".
Ölkədə sosial-iqtisadi inkişaf məsələsinə həsr olunmuş müşavirədə nitqindən
(4 may 2005-ci il )
***
"...yoxsulluğun azaldilması üçün müasir infrastrukturun yaradilması da vacibdir. Biz bu istiqamətdə də böyük
addımlar atırıq. Beynəlxalq maliyyə qurumlarının köməyi ilə Azərbaycanda yol layihələri həyata keçirilir, yeni müasir
yollar tikilir, digər infrastrukturun yaranması üçün işlər görülür".
Yoxsulluğun azaldilması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət
proqramının icrasına dair illik konfransda nitqindən
(12 may 2005-ci il)
***
“Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı elə sürətlə inkişaf edir ki, bizdə maliyyə qıtlığı yoxdur, əksinə, əlavə vəsaitlər
yaranıbdır. Əlbəttə ki, ilk növbədə, bu vəsaiti Azərbaycanda ən çətin, ən ağır şəraitdə yaşayan insanların həyat
səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəltməliyik.”
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli ilə bağlı müşavirədə yekun nitqindən
(21 iyun 2005-ci il)
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"Azərbaycanın gələcəyini bölgələr müəyyən edəcəkdir. Bölgələrdə güclü insan potensialı var. Biz gərək burada
güclü iqtisadi potensial da yaradaq və əminəm ki, buna nail olacağıq".
Ağdaş şəhər stadionunun açılışında nitqindən
(7 iyul 2005-ci il)
***
“Bu ilin büdcəsi təxminən 2 milyard 200 milyon dollardır. Gələn ilin büdcəsi minimum 3 milyard dollar
olmalıdır. Bu o deməkdir ki, təxminən 1 milyard dollar əlavə vəsait olacaq ki, biz bunu Azərbaycanın inkişafına sərf
edəcəyik.”
Heydər Əliyev parkında Quba rayonunun sakinləri ilə görüşdə nitqindən
(25 iyul 2005-ci il)
***
"Yol həyat deməkdir, yol inkişaf deməkdir. Bu, həm bölgənin inkişafı üçün çox mühüm bir amildir, eyni
zamanda, insanlarımızın rahatlığı üçün də çox vacib bir vasitədir.
Azərbaycanın hər bir bölgəsi mənim üçün doğmadır, əzizdir, mənim Vətənimdir. Azərbaycanın ən ucqar
rayonlarından biri olan Lerikin inkişafına da çox böyük diqqət göstərilir".
Lerik rayonunun ictimaiyyəti ilə görüşdə nitqindən
(9 sentyabr 2005-ci il)
***
"Qeyri-neft sektorunun inkişafı, kənd təsərrüfatının inkişafı - bunlar Azərbaycanın gələcəyini müəyyən edən
amillərdir".
Yardımlı rayonunun sakinləri ilə görüşdə nitqindən
(10 sentyabr 2005-ci il)
***
“Biz regional inkişaf və sosial-iqtisadi inkişaf proqramları tərtib etmişik. Həmin proqramlara uyğun olaraq, yeni
elektrik stansiyaları, yeni supaylama sistemləri, şosselər və hava limanları, məktəb və xəstəxanalar, bütün sosial
infrastruktur tikiləcək və mövcud olanlarda təmir işləri aparılacaqdır. Çünki həmin infrastrukturun böyük hissəsi sovet
vaxtından qalan köhnəlmiş infrastrukturdur. İndi isə onlar yeniləşməlidir.”
Azərbaycan-Latviya Biznes forumunda nitqindən
(4 oktyabr 2005-ci il)
***
“Güclü iqtisadiyyat, yeni iş yerlərinin açılması, iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun
inkişafı, sahibkarlığın inkişafı və sosial məsələlərin həlli bizim əsas məqsədlərimizdir.”
Sabirabad şəhərində zona müşavirəsində yekun nitqindən
(7 oktyabr 2005-ci il)
***
"Bölgələrdə iş yerlərinin açılması, infrastrukturun yaranma-sı, elektrik stansiyalarının tikilməsi, yolların
salınması, qaz xətlərinin, su kəmərlərinin çəkilməsi, artezian quyularının qazılması - bütün bunlar bölgələrdə yeni
şərait yaradır".
Azərbaycan Gənclərinin IV Forumunun yekun toplantısında nitqindən
(14 oktyabr 2005-ci il)
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PREZİDENT KİTABXANASI

İqtibaslar

***
“Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra öz pul vahidini də tətbiq etmişdir. Bizim manatımız
müstəqilliyimizi əks etdirən çox mühüm əlamətlərdən biri idi.
Üzərində Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, keçmişini, bu gününü və gələcəyini əks etdirən təsvirlər
mövcuddur. Ümid edirəm ki, uzun illər, onilliklər ərzində bu manat Azərbaycan xalqına, vətəndaşlarına xidmət
edəcək, ölkəmiz daha da zənginləşəcək və Azərbaycan iqtisadiyyatı daha da inkişaf edəcəkdir".
Azərbaycanın yeni manatının təqdimat mərasimində nitqindən
(28 dekabr 2005-ci il)
***
“Biz sahibkarlığın inkişafına da böyük diqqət göstəririk və hər il büdcədə sahibkarlığın inkişafına çox böyük
məbləğdə pul vəsaiti nəzərdə tutulur. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün kredit şəklində lazımi
tədbirlər görülür.”
“İSR Holdinq” şirkətlər qrupuna daxil olan “Park İNN Azərbaycan”
mehmanxanasının təntənəli açılış mərasimində nitqindən
(30 dekabr 2005-ci il)
***
“Bizim enerji təhlükəsizliyimiz çox yüksək səviyyədə təmin olunacaq və Azərbaycan gələcək illərdə bölgə üçün,
region üçün, Avropa istehlakçıları üçün çox önəmli enerji mənbəyi olan ölkəyə çevriləcəkdir.”
Astarada modul tipli elektrik stansiyasının açılış mərasimində nitqindən
(3 fevral 2006-cı il)
***
"Azərbaycanda aparılan uğurlu iqtisadi siyasət, bizim neft strategiyamızın müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsi və
maliyyə nizam-intizamının möhkəmlənməsi, şəffaflığın təmin olunması bizə imkan verir ki, maliyyə resurslarımız çox
sürətlə artsın".
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının 2-ci ilinə həsr olunmuş konfransda giriş nitqindən
(17 fevral 2006-cı il)
***
"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".
Bakının və şəhərətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirədə yekun nitqindən
(27 fevral 2006-cı il)
***
“2001-ci ildə ulu öndərimiz o tarixi qərarı qəbul etdi ki, Neft Fondundan ilkin ödəmələr məhz qaçqın-köçkün
qardaşlarımızın, bacılarımızın həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilsin. İlk şəhərciklər də salındı və
yadımdadır, 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində Biləsuvarda böyük şəhərciyin açılışında iştirak etmişdim.”
Ağdam rayonunda Bənövşələr qəsəbəsinin açılış mərasimində nitqindən
(1 mart 2006-cı il)
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İqtibaslar

***
“İqtisadi siyasətimizi konkret inkişaf proqramlarına əsaslanmaqla həyata keçiririk. Həmin proqramlar bu
yaxınlarda qəbul edilmişdir və uğurla həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatı, regional inkişaf, yolların tikintisi, enerji
sahəsi, təhsil, səhiyyə sahəsi - bütün bunlar inkişafın əsas elementləridir. Bütün sektorlar, bütün layihələrimiz və
planlarımız konkret proqramlara əsaslanır.”
Tokioda Azərbaycan-Yaponiya iqtisadi forumunda nitqindən
(8 mart 2006-cı il)
***
"...iqtisadiyyat hər bir inkişafın təməl daşıdır. Əgər güclü iqtisadiyyat yoxdursa, sosial proqramları və eyni
zamanda, müstəqil xarici siyasəti həyata keçirmək mümkün deyildir. Xüsusən də bu, beynəlxalq ictimaiyyət üçün yeni
olan ölkədən ötrü olduqca vacibdir".
Tokio Beynəlxalq Münasibətlər institutunda çıxışından
(8 mart 2006-cı il)
***
“Bizim iqtisadiyyatımız dünyada ən yüksək sürətlə artır. Keçən il iqtisadi artım 26 faizdən çox olub və bu,
dünyada ən yüksək göstəricidir. 2005-ci ildə Azərbaycanda sənaye istehsalı 33 faizdən çox artıbdır. Bu da dünyada ən
yüksək göstəricidir. Keçən il əhalinin pul gəlirləri 27 faiz artmışdır. Son iki il yarım ərzində Azərbaycanda 340 min
yeni iş yeri açılmışdır. Bu, işsizliyin aradan qaldırılmasına böyük kömək göstərir. Azərbaycanda iki il bundan əvvəl
yoxsulluğun səviyyəsi 49 faiz idi, yəni keçən ilin sonuna 29 faizə düşübdür. Yenə də bu, böyük rəqəmdir. Mən
demişəm, nə üçün Azərbaycan vətəndaşları yoxsulluq şəraitində yaşamalıdırlar? Prezident seçiləndən sonra vəzifə
qoymuşam ki, Azərbaycanda bir nəfər də yoxsul insan olmamalıdır. Biz buna nail olacağıq.”
Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayında nitqindən
(16 mart 2006-cı il)
***
"Azərbaycanda xəstəxanalar, məktəblər, elektrik stansiyaları tikilir, qaz kəmərləri, su kəmərləri, yollar çəkilir. Bu
inkişaf hər sahəni əhatə edir, cəmiyyətimizin bütün istiqamətlərində özünü büruzə verir. Mən istəyirəm ki, bu inkişaf
daha da sürətlə getsin, qısa bir müddət ərzində biz daha da ciddi irəliləyişə nail ola bilək və buna da əminəm. Biz buna
nail olacağıq".
Bakıda Novruz Bayramı münasibətilə ümumxalq şənliyində nitqindən
(22 mart 2006-cı il)
***
"Biz istəyirik ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsində yeni, müasir tələblərə cavab verən infrastruktur yaradılsın,
elektrik xətləri, qaz kəmərləri, su kəmərləri çəkilsin, yollar salınsın, müasir nəqliyyat infrastrukturu möhkəmlənsin".
Qax rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə nitqindən
(13 aprel 2006-cı il)
***
“Ölkəmizin əlverişli iqlimi var. Dünyada olan 11 iqlim qurşağından 9-u Azərbaycanda mövcuddur. Münbit
torpaqlar bütün növ kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsinə imkan yaradır. Dediyim kimi, əhalinin yarısı kənd
yerlərində yaşayır. Kənd təsərrüfatı sahəsində çox böyük potensial var.”
ABŞ-a səfəri çərçivəsində Beynəlxalq Münasibətlər Şurasında görüşündən
(26 aprel 2006-cı il)
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***
“İnsanın yaxşı həyatını təmin edən amillərdən biri də ekoloji vəziyyət, sağlamlıq və təbiətin, ətraf mühitin
qorunmasıdır.”
Ölkəmizdə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məsələlərinə
həsr olunmuş müşavirədə yekun nitqindən
(3 iyul 2006-cı il)
***
"Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı uğurla icra edilir. Siz bölgələrdə tez-tez olursunuz, yəqin özünüz də
görürsünüz ki, bizim rayonlarımızın siması dəyişir. Yeni binalar, məktəblər, xəstəxanalar, idman qurğuları, sənaye
müəssisələri tikilir, sahibkarlıq inkişaf edir. Miqrasiya, yəni rayonlardan şəhərə miqrasiya meyilləri azalır".
Milli Məclisin 2006-cı il payız sessiyasının açılışında nitqindən
(2 oktyabr 2006-cı il)
***
“Son illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında müşahidə olunan müsbət meyillər 2007-ci ilin birinci rübündə də
davam edir. İqtisadiyyatımız çox yüksək sürətlə artır. Son üç ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada analoqu olmayan
sürətlə artmışdır - 2005-ci ildə 26 faiz, 2006-cı ildə 35 faiz. 2007-ci ilin birinci rübündə isə Azərbaycanda ümumi
daxili məhsul istehsalı təxminən 40 faiz artmışdır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar öz
səmərəsini verir və bizim müəyyən etdiyimiz bütün proqramlar vaxtlı-vaxtında icra olunur.”
Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunmuş iclasda giriş nitqindən
(13 aprel 2007-ci il)
***
“Bizim artıq nəqliyyat sektorunda da gözəl nəticələrimiz var. Bu yaxınlarda tikintisinə başlanacaq Bakı-TbilisiQars dəmir yolu da böyük regional əhəmiyyətə malikdir. Avropanı Asiya ilə birləşdirəcək bu dəmir yolu ilə daşınacaq
yüklərin həcmi kəskin şəkildə artacaq və bütövlükdə bütün dost ölkələr üçün yeni imkanlar yaradacaqdır.”
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşündə çıxışından
(25 iyun 2007-ci il)
***
“2007-ci ildə də iqtisadiyyatımız uğurla inkişaf edir və dünyada analoqu olmayan sürətlə artır. İlin ilk yarısında
ümumi daxili məhsulun artımı 35 faiz təşkil etmişdir. Bu, dünyada ən yüksək göstəricidir. İqtisadiyyatımızın 2005-ci
ildə 26 faiz, 2006-cı ildə isə 35 faiz artması onu göstərir ki, Azərbaycanda son illər ərzində aparılan uğurlu iqtisadi
islahatlar öz gözəl nəticələrini verməkdədir.”
Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin birinci yarısında sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(1 avqust 2007-ci il)
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***
“Qazlaşdırma sahəsində də işlər gedir. Bu vaxta qədər qazlaşdırılmayan rayonlara qaz xətləri çəkilir. Xüsusilə bu
növbəti altı ayda biz Bakı kəndlərinin qazlaşdırılmasına daha da böyük fikir verməliyik. Nəzərə alsaq ki, bu, Bakının
ətraf qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı proqramında da öz əksini tapıb, gərək çalışmalıyıq ki, ilin sonuna qədər,
yaxud da uzaqbaşı, gələn ilin birinci yarısında Bakının bütün qəsəbələrinin qaz problemləri həll edilsin.”
Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin birinci yarısında sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında yekun nitqindən
(1 avqust 2007-ci il)
***
“İlk dəfədir ki, müstəqillik əldə olunandan sonra 2007-ci ildə yerli investisiyalar xarici investisiyaları
üstələyibdir. Bu, nəyi göstərir?! Həm Azərbaycan dövlətinin gücünü, Azərbaycanda sahibkarlıq sinfinin yaranmasını,
həm də ölkədə mövcud olan çox gözəl investisiya mühitinin olmasını. Mən heç şübhə etmirəm ki, növbəti illərdə yerli
investisiyalar xarici investisiyalardan daha da çox olacaqdır. Artıq buna imkanımız var və biz bunu edirik. İldən-ilə
artan büdcə xərcləri bu imkanları yaradır.”
Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzinin təməliqoyma mərasimində nitqindən
(10 sentyabr 2007-ci il)
***
“Büdcə xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə artırılır. Deyə bilərəm ki, bu sahədə də, büdcə xərclərinin artım
dinamikasına görə də Azərbaycan dünyada birinci ölkələr sırasındadır. Son dörd il ərzində büdcə xərcləri on dəfə artıb
və 2008-ci ilin icmal büdcəsi 12 milyard dollara bərabərdir. Bu, bizə imkan verir ki, ölkə qarşısında duran əsas
vəzifələri həll edək. İnfrastruktur məsələlərini, sosial məsələləri həll edək, böyük iqtisadi, nəqliyyat, enerji layihələrini
öz gücümüz hesabına həyata keçirək. Bu, ölkəyə iqtisadi müstəqillik verir, əlavə imkanlar yaradır və beləliklə,
Azərbaycan bölgədə öz mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirir. Bunda həm siyasi, həm diplomatik, həm
də, əlbəttə ki, enerji və iqtisadi amillər böyük rol oynayır.”
Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
2008-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(11 yanvar 2008-ci il)
***
“Bir daha 2003-cü ilə qayıtmaq istəyirəm. Prezident seçkiləri ərəfəsində verdiyim bəyanatlardan biri də ondan
ibarət idi ki, biz Azərbaycanda regionların inkişafına diqqət göstərməliyik. Orada ilk növbədə, iş yerləri açmalıyıq ki,
işsizlik aradan qaldırılsın və insanlar yaşadıqları rayonlarda, kəndlərdə, qəsəbələrdə qalsınlar və orada gözəl
infrastruktur yaradılmalıdır. Demək olar ki, beş ilə nəzərdə tutulmuş proqramı biz dörd il ərzində yerinə yetirmişik.”
Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
2008-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(11 yanvar 2008-ci il)
***
“..nəqliyyat sektorunda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi ilə yeni bir mərhələ başlayır. Azərbaycan tranzit
ölkəyə çevriləcəkdir. Bu layihənin çox böyük həm siyasi, həm iqtisadi, həm də regional mənası var.”
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının
dördillik yekunlarına həsr olunmuş konfransda giriş nitqindən
(11 fevral 2008-ci il)
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***
“Düz dörd il bundan əvvəl, 2004-cü il fevralın 11-də “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət proqramı” qəbul edilmişdir. Bu proqramın ilkin konturları hələ 2003-cü ildə prezident seçkiləri
ərəfəsində mənim tərəfimdən təqdim edilmişdi. Bu, demək olar ki, mənim iqtisadi proqramımın vacib tərkib hissəsi
idi. Prezident seçkilərindən 3-4 ay sonra proqram tərtib edilmiş və təsdiq olunmuşdu. Deyə bilərəm ki, son dörd il
ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişafı üçün regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı çox
böyük rol oynamışdı. Bu dörd il ərzində bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatı çox yüksək sürətlə inkişaf etmişdir.”
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının
dördillik yekunlarına həsr olunmuş konfransda giriş nitqindən
(11 fevral 2008-ci il)
***
“Bizim büdcəmiz həm investisiyayönümlü, həm də sosialyönümlüdür. İldən-ilə, ildə bir neçə dəfə maaşlar,
pensiyalar artırılır, sosial obyektlər tikilir. Nəhəng infrastruktur layihələri ilə bərabər, sosial infrastrukturun yaranması
Dövlət İnvestisiya Proqramında böyük yer tutur. Bu, bizi xoşbəxt gələcəyə aparan yoldur.”
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının
dördillik yekunlarına həsr olunmuş konfransda giriş nitqindən
(11 fevral 2008-ci il)
***
“Bakını yüksək keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək üçün Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri tikilməkdədir. Bu layihə
də uzun illər müzakirə predmeti olmuşdur və müəyyən səbəblər üzündən icra edilmirdi. Ancaq biz bunu icra etməyə
başladıq. Çox rəmzi xarakter daşıyan odur ki, bu, Neft Fondunun hesabına icra olunur. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəmərinin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş gəlirləri biz Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisinə yönəltmişik.”
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının
dördillik yekunlarına həsr olunmuş konfransda giriş nitqindən
(11 fevral 2008-ci il)
***
“Azərbaycanda bu il nəqliyyatın intellektual idarəetmə sistemi tətbiq olunmalıdır. Mən Koreya Respublikasında
rəsmi səfərdə olduğum zaman bu sistemlə tanış oldum, onunla xüsusilə maraqlandım. Sonra müqavilə imzalandı və
indi o sistem Azərbaycanda tətbiq olunacaqdır. Bu, şəhər nəqliyyatına böyük dərəcədə kömək göstərəcəkdir.”
Ölkəmizdə avtomobil yolları şəbəkəsinin inkişafına həsr olunmuş müşavirədə giriş nitqindən
(12 mart 2008-ci il).
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***
“Bütün bu mühüm sahələr içərisində su təchizatı xüsusi yer tutur. Azərbaycan bütün dövrlərdə müəyyən dərəcədə
bu sahədə özünü tam şəkildə təmin edə bilməmişdi. Çünki bizim su mənbələrimiz məhduddur. Ancaq keçmişdə və bu
gün böyük işlər görülmüşdür. Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında 1971-ci ildə su kəməri tikilmiş, Kür
çayının suyu Bakıya çatdırılmışdır. Onun təşəbbüsü ilə Kür çayının suyunu Bakıya gətirən ikinci kəmər də tikilməyə
başlanmış və 1988-ci ildə başa çatdırılmışdı. Ancaq şəhərimiz böyüyür, ölkənin əhalisi artır və nəinki Bakıda, bütün
şəhər və rayonlarında su problemi mövcuddur. Bu problem həmişə olub, su və kanalizasiya problemləri bütün
dövrlərdə bizə əziyyət veribdir.
Hazırda məndə olan məlumata görə, indi Bakı şəhərinin təxminən 40 faizi suyu fasilələrlə alır. Bu, müasir şəhər
üçün dözülməz bir vəziyyətdir.”
Ölkəmizdə su təchizatı, meliorasiya, irriqasiya və kanalizasiya
sistemlərinin inkişafı ilə bağlı layihələrə dair iclasda giriş nitqindən
(29 aprel 2008-ci il).
***
“Bu yaxınlarda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xətti ilə layihə icra olunmağa başlamışdır. Buna xüsusi
vəsait ayrılmışdır və mən bu məsələyə özüm şəxşən nəzarət edirəm. Bu su təchizatı baxımından ən problemli olan
kəndlərdə modul təmizləyici qurğuların quraşdırılması, və əhalinin təmiz su ilə təmin olunması layihəsidir. Bu, çox
böyük əhəmiyyət daşıyan layihədir. Bunun üstünlüyü ondadır ki, çox qısa müddət ərzində biz vəziyyəti yaxşılaşdıra
bilmişik. Artıq 50 kənddə bu qurğular quraşdırılmışdır və indi o kəndlərdə yaşayan insanlar təmiz su içirlər. İndi
televiziyada bu barədə xəbər verilir və göstərilir ki, bu vaxta qədər onlar hansı suyu içirdilər. İnsanlar əziyyət
çəkirdilər, təmizlənməmiş, çirklənmiş suyu dədə-baba üsulu ilə duruldurdular.”
Ölkəmizdə su təchizatı, meliorasiya, irriqasiya və kanalizasiya
sistemlərinin inkişafı ilə bağlı layihələrə dair iclasda giriş nitqindən
(29 aprel 2008-ci il)
***
“Enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat təhlükəsizliyi məsələləri ilə yanaşı, indi vəzifə qoyulubdur ki, ərzaq
təhlükəsizliyi tam şəkildə, maksimum dərəcədə təmin olunsun, Azərbaycan özünü tam sığortalanmış hiss etsin. Çünki
bu gün dünyada gedən proseslər bəzi hallarda ona gətirib çıxarır ki, hətta bazar iqtisadiyyatı prinsipləri tətbiq
olunduğu halda da, bəzi məhsulların idxal edilməsində problemlər yarana bilər. Biz artıq bunun ilkin əlamətlərini
görmüşük və bəri başdan bütün tədbirləri görməliyik ki, Azərbaycanın bütün tələbatları maksimum dərəcədə yerli
istehsal sahəsində formalaşsın və Azərbaycanın güclü ixrac potensialı yaradılsın. Bütün bu görülən işlər ölkəmizi
gücləndirir.”
Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində
Yeni Azərbaycan Partiyasının IV qurultayında nitqindən
(2 avqust 2008-ci il)..
***
“Son doqquz ay ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı öz dinamik inkişafını davam etdirmişdir. Bizim iqtisadi artım
sürətimiz, həmişəki kimi, çox yüksək olmuşdur və ümumi daxili məhsul doqquz ay ərzində 15 faiz artmışdır. Nəzərə
alsaq ki, son dörd il ərzində Azərbaycan iqtisadi inkişaf sürətinə görə dünyada birinci nömrəli ölkədir, bu, çox yüksək
göstəricidir. Bizim iqtisadi inkişafımız çox sürətli olubdur və belə yüksək sürətin saxlanılması onu göstərir ki, bizim
bütün islahatlarımız həm konkret məsələlərin həllinə yönəldilib, həm də ölkəmizin uzunmüddətli inkişafını təmin edir.
Sənaye istehsalının artımı 12 faiz təşkil etmişdir, kənd təsərrüfatında artım 8 faizdən çox olmuşdur. Bizi narahat
edən yeganə məsələ inflyasiyanın yüksək olmasıdır. İnflyasiya 21 faiz təşkil edir. Ancaq əhalinin pul gəlirləri 34 faiz
təşkil edir. Yəni bir daha bunu göstərir ki, inflyasiyanın yüksək olması əhalinin pul gəlirlərinin daha da yüksək sürətlə
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olması ilə tənzimlənir. Ancaq, əlbəttə ki, biz növbəti illərdə də inflyasiyanın səviyyəsinə çox ciddi fikir verməliyik.
Bunun müxtəlif səbəbləri var. Bu barədə çoxlu danışılıbdır. Həm dünyada gedən böhranlı hadisələr, həm enerji
daşıyıcılarının qiymətlərinin qalxması və digər səbəblər. Hər halda, Azərbaycanda iqtisadi və sosial sahələrdə
islahatların aparılması bu mənfi halı maksimum dərəcədə aşağı endirir.”
Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin doqquz ayında sosial-iqtisadi inkişafın
yekunlarına həsr olunmuş geniş iclasında giriş nitqindən
(13 oktyabr 2008-ci il)
***
“Azərbaycanda beş il ərzində sənaye istehsalı 2,7 dəfə artıbdır. Bu onu göstərir ki, bizim ümumi daxili məhsulun
artmasının əsas hissəsi sənaye ilə bağlıdır. Bizim siyasətimiz, Azərbaycanda çox böyük sənaye potensialının
yaradılması, sənayeləşdirmə layihələrinin icra olunması artıq bunun əyani sübutudur.
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2003-cü ildə 1 milyard 200 milyon dollar idi. 2008-ci ildə Azərbaycanın icmal büdcəsi
15 milyard dollardan çoxdur. 2009-cu ilin proqnozlarına görə Azərbaycanın icmal büdcəsi 17-18 milyard dollar təşkil
edəcəkdir. Yəni bu rəqəmlər hər şeyi göstərir. 2003-2008-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına təxminən 44 milyard
dollar investisiya qoyulmuşdur. Deyə bilərəm ki, bütün müstəqillik illərində Azərbaycana investisiya qoyuluşu 57
milyard dollar olubdur. Onun 44 milyardı, yəni 77 faizi son beş il ərzində təmin edilibdir. 2003-cü ildə Azərbaycanın
valyuta ehtiyatları 1 milyard 600 milyon dollar təşkil edirdi. 2008-ci ilin oktyabr ayında təxminən 17 milyard dollardır
və ilin sonuna qədər daha da artacaqdır. Yəni bu, çox böyük nailiyyətdir, çox böyük göstəricidir.”
Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin doqquz ayında sosial-iqtisadi inkişafın
yekunlarına həsr olunmuş geniş iclasında yekun nitqindən
(13 oktyabr 2008-ci il)
***
“2009-cu ilin dövlət büdcəsi təsdiq edilibdir. Dünyada mövcud olan maliyyə və iqtisadi böhrana, neftin
qiymətinin 4-5 dəfə aşağı düşməsinə baxmayaraq, 2009-cu ilin dövlət büdcəsi 2008-ci ilə nisbətən həcm baxımından
daha da böyükdür. Dövlət büdcəsinin xərcləri 15,4 milyard dollar, icmal büdcə isə 18,4 milyard dollar təşkil edir. Bu
büdcə bizə imkan verəcək ki, 2009-cu ildə bütün sosial məsələlər öz həllini tapsın, infrastruktur layihələri uğurla
davam etdirilsin və ölkə üçün lazım olan bütün tədbirlər görülsün.”
Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ildə sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına
həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(16 yanvar 2009-cu il).
***
“Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında Azərbaycanın 2008-ci ildə dünyada bir nömrəli islahatçı ölkə
elan olunması göstərdiyimiz səylərə verilən yüksək qiymətdir. Bu, yerli və xarici sərmayədarları Azərbaycandakı
imkanlara daha diqqətlə baxmağa sövq edir.”
Davosda Azərbaycan üzrə qarşılıqlı biznes əlaqələri qrupunun forumunda çıxışından
(30 yanvar 2009-cu il).
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***
“Son beş il ərzində Azərbaycana təxminən 40 milyard dollar sərmayə yatırılmışdır. Xarici və yerli sərmayələr
qanunla qorunur. Gələn illər ərzində, təbii olaraq, biz iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna daha çox sərmayə qoyacağıq.
İqtisadiyyatın inkişafına təkan vermək məqsədi ilə olduqca güzəştli kreditlərin ayrılması ilə özəl sektora dəstəyimizi
davam etdirəcəyik. Bütün məqsədlərimizə nail olmaq üçün gələcəkdə görüləcək işlər çoxdur. Təcrübəmiz göstərir ki,
güclü siyasi iradə və regional əməkdaşlıq, eləcə də siyasi və iqtisadi islahatlar nəticəsində planlaşdırdıqlarımıza
nisbətən qısa müddət ərzində nail olmaq mümkündür.”
Davosda Azərbaycan üzrə qarşılıqlı biznes əlaqələri qrupunun forumunda çıxışından
(30 yanvar 2009-cu il).
***
“Artıq Azərbaycanda həm qızıl filizinin daşınması, emal edilməsi və həm də son məhsula çevrilməsi prosesi baş
verir. Bu, doğrudan da, böyük hadisədir. Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, gələcək iqtisadi inkişaf üçün çox mühüm bir
addımdır. Bu, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün də çox böyük təkan verəcəkdir.”
Gədəbəy qızıl-mis emalı zavodunun fəaliyyətə başlaması ilə bağlı mərasimdə nitqindən
(26 may 2009-cu il)
***
“Bu gün bizim elektrik enerjisi resurslarımız ölkə tələbatından təxminən min meqavat çoxdur. Bu yaxınlarda
istifadəyə veriləcək yeni stansiyaların fəaliyyəti nəticəsində bu rəqəm daha da artacaqdır. Belə olan halda, biz bundan
sonra mütləq alternativ enerji mənbələrinin yaranmasına çalışmalıyıq. İlk növbədə, kiçik çaylarda mini su elektrik
stansiyaları tikilməlidir.
Bununla bərabər, külək və günəş enerjisindən səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. Bizdə həm külək kifayət
qədərdir, həm də günəş. Belə gözəl təbii imkanlardan biz səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. Bu sahəyə yerli və xarici
özəl şirkətləri də cəlb etmək olar. Əgər belə bir maraq olarsa, - bildiyimə görə, həm xarici, həm də yerli şirkətlər belə
maraq göstərir, - bu sahədə özəl qurumlar da fəaliyyət göstərə bilərlər.”
Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına həsr olunmuş geniş iclasında yekun nitqindən
(22 iyul 2009-cu il)
***
“Son illər ərzində Azərbaycanın enerji potensialının gücləndirilməsi işində çox böyük addımlar atılıb. 2006-2009cu illərdə, son dörd ildə Azərbaycanda on yeni elektrik stansiyası tikilmişdir. Azərbaycanda ümumi stansiyaların sayı
isə on doqquzdur. Onlardan onu son dörd il ərzində tikilibdir. Tikilmiş on stansiyanın enerji potensialı 2100
meqavatdır. Azərbaycanın ümumi enerji potensialı isə 6400 meqavatdır. Yəni biz son dörd il ərzində Azərbaycanın
enerji potensialını 30-40 faiz artıra bilmişik və bu proses davam edir. Gələcəkdə yeni stansiyaların tikintisi nəzərdə
tutulub.”
Sumqayıt Elektrik Stansiyasının istifadəyə verilməsi mərasimində çıxışından
(19 noyabr 2009-cu il)
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***
“Dünya İqtisadi Forumu – dünyanın mötəbər beynəlxalq təşkilatı Azərbaycanı rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 51ci yerə layiq gördü və bu, MDB məkanında birinci yerdir. Yəni, iqtisadiyyatımız bütün MDB məkanında ən rəqabət
qabiliyyətlidir, ən çoxşaxəlidir, ən müasirdir, ən güclüdür. Bu, reallıqdır. Biz bu reallıqlarla haqlı olaraq fəxr edirik.”
Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına
həsr olunmuş iclasında yekun nitqindən
(18 yanvar 2010-cu il).
***
“Biz neft-qaz, enerji sahəsində uğurlu investisiya siyasətimizi aparmaqla bütün başqa sahələrə də investisiyaların
cəlb olunmasına nail olduq. Bu gün mən bu rəqəmləri səsləndirdim, keçən il 9 milyard dollardan çox investisiya
qoyulmuşdur. Bu il, hesab edirəm ki, investisiya qoyuluşu davam etdiriləcəkdir. Bu gün Azərbaycan ilə iş görmək,
investisiya qoymaq, yaxud da ki, podratçı kimi işləmək istəyən şirkətlərin sayı artır. Bizim tərəfdaşlarımız dünyanın
aparıcı şirkətləridir. Bütün bu amillər ölkəmizin bundan sonra da uzunmüddətli dayanıqlı inkişafını təmin edəcək,
Azərbaycanın bütün sahələrinin inkişafını təmin edəcək, enerji amilindən asılılığımızı azaldacaqdır.”
Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına həsr olunmuş iclasında yekun nitqindən
(18 yanvar 2010-cu il).
***
“Mən 2009-cu ildə Azərbaycanda iqtisadi inkişafı aydın şəkildə əks etdirən bəzi rəqəmləri söyləyə bilərəm.
ÜDM-in artımı 9,3 faiz, sənaye istehsalının artımı 8,6 faiz, inflyasiya dərəcəsi isə yalnız 1,5 faiz olmuşdur. 2009-cu
ildə neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə baxmayaraq, müstəqil neft fondumuz daha çox vəsait toplaya
bilmişdir. Bu rəqəmlər aydın şəkildə göstərir ki, iqtisadiyyatımız hadisələrin gözlənilməz inkişafına tab gətirə bilir.
Təbii ki, biz də iqtisadi böhrandan əziyyət çəkmişik. Lakin biz bütün ehtiyatlarımızı səfərbər etməyə nail olmuşuq.”
İsveçrəyə işgüzar səfəri çərçivəsində Dünya İqtisadi Forumunun
“Qlobal enerji mənzərəsi” mövzusunda iclasında çıxışından
(28 yanvar 2010-cu il)
***
“2009-cu ilin ən mühüm elementlərindən biri də odur ki, regionumuzdakı digər ölkələrdən fərqli olaraq milli
valyutamız dəyərini itirmədi, sabit qaldı. Bu isə insanların sosial müdafiəsi üçün böyük bir dəstək idi.”
İsveçrəyə işgüzar səfəri çərçivəsində Dünya İqtisadi Forumunun
“Qlobal enerji mənzərəsi” mövzusunda iclasında çıxışından
(28 yanvar 2010-cu il)
***
“...artıq bizdə müxtəlif yerlərdə “Bir pəncərə” sistemi tətbiq olunur. Sahibkarların fəaliyyətini yüngülləşdirmək,
əsassız tələblərin qarşısının alınması üçün bu, çox vacib məsələdir. Biz müasir uçot sisteminə keçirik. Yəni bütün
sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də müasirləşmə gedir, ən qabaqcıl meyarlar, texnologiyalar və təcrübə tətbiq
olunur.”
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda yekun nitqindən
(12 mart 2010-cu il)
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***
“Bizim, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatımızın bütün sahələri, o cümlədən nəqliyyat sektoru da inkişaf edir. Nəqliyyat
sektorunda çox böyük nailiyyətlər vardır. Nəqliyyatın bütün növləri üzrə konkret layihələr, proqramlar vardır və onlar
icra edilir. Bütün bölgələrdə avtomobil yolları tikilir, avtonəqliyyat sistemi yaxşılaşdırılır. Metro tikintisi
Azərbaycanda son illərdə sürətlə gedir. Son illərdə ildə bir yeni stansiya istismara verilir və hazırda Bakıda bir neçə
istiqamətdə işlər aparılır. Dəmir yolunun modernləşməsi istiqamətində konkret addımlar atılır. Beynəlxalq maliyyə
qurumları ilə məsələlər həll olunub və dəmir yolunun modernləşməsi prosesi Azərbaycanda sürətlə gedəcəkdir.
Ölkəmizdə hava nəqliyyatının inkişafı üçün kifayət qədər şərait yaradılıbdır. Son illərdə bir neçə şəhərdə müasir
beynəlxalq aeroportlar tikilibdir. Yeni müasir təyyarələr, helikopterlər alınır. Dəniz nəqliyyatının inkişafı üçün
praktiki işlər aparılır. Bu yaxınlarda Zığda yeni dəniz limanının açılışında iştirak edirdik. Bu, bizə imkan verəcək ki,
bu sahədə də müasir standartlara çataq. Eyni zamanda, hazırda Bakının mərkəzində fəaliyyət göstərən dəniz limanı
köçürüləcək, bu sahə sakinlərin sərəncamına veriləcək və Bakımız daha da gözəlləşəcəkdir.”
Bakıda müasir standartlara cavab verən gəmiqayırma
zavodunun təməlqoyma mərasimində nitqindən
(19 mart 2010-cu il).
***
“Azərbaycanın uğuru ondan ibarətdir ki, 2004-2009-cu illərdə iqtisadiyyatımız 2,8 dəfə artmışdır. Bunun
üzərində əlavə iqtisadi artıma nail olmaq bir daha göstərir ki, apardığımız siyasi, iqtisadi və sosial islahatlar öz
nəticələrini verməkdədir. İlin birinci rübündə iqtisadiyyat 5,4 faiz artmışdır. Sənaye istehsalı 5,6 faiz, sevindirici haldır
ki, qeyri-neft sektoru 2,8 faiz, kənd təsərrüfatı 1,5 faiz artmışdır. İnflyasiya cəmi 3,8 faiz təşkil etmişdir ki, bu da öz
növbəsində, sosial məsələlərin həlli üçün bizə əlavə imkanlar yaradır. Demək olar ki, qiymət artımı çox az
səviyyədədir. Nəzərə alsaq ki, əhalinin pul gəlirləri artır, - bunun ən gözəl göstəricisi banklara qoyulan əmanətlərin 30
faizdən çox artmasıdır, - görərik ki, inflyasiyanın bu aşağı səviyyədə saxlanması insanların rifah halına mənfi təsir
göstərmir.
Bir sözlə, bütün makro-iqtisadi göstəricilərimiz bir daha sübut edir ki, Azərbaycanın seçdiyi yol düzgün yoldur.
Azərbaycan öz müsbət inkişafını gücləndirir və davam etdirir.”
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(14 aprel 2010-cu il).
***
“Azərbaycan rəqabətqabiliyyətliliyinə görə mötəbər beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən MDB məkanında
birinci yeri tutmazdı. Məhz ona görə biz birinci yeri tutmuşuq ki, iqtisadiyyatımız çoxşaxəlidir, bir sektordan asılı
deyildir. Neft-qaz sənayesi, güclü neft-qaz potensialımız, o sektora cəlb edilən investisiyalar, onlardan düzgün istifadə
edilməsi bizə imkanlar yaratdı ki, iqtisadiyyatımızı şaxələndirək. Bu gün biz buna nail ola bilmişik və dünya
miqyasında rəqabətqabiliyyətliliyinə görə Azərbaycan 51-ci yerdədir. Bu, çox böyük uğurdur, böyük nəticədir.”
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(14 aprel 2010-cu il).
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***
“Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı böyük tarixə və ənənələrə malikdir. Xəzər hövzəsində Azərbaycan dənizçiləri
xüsusi fəaliyyətə malikdirlər və son illər ərzində tankerlər, quru yük gəmiləri alınmışdır. Beləliklə, Xəzərdə rolumuz
artmaqdadır. Yəni, bütün nəqliyyat infrastrukturunun genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi sahəsində çox fəal və
böyük işlər görülmüşdür.”
Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kompleksinin
təməlqoyma mərasimində çıxışından
(3 noyabr 2010-cu il)
***
“Şəhər nəqliyyatının inkişafı üçün son illər ərzində çox böyük işlər görülmüşdür. Bakıda 170 kilometr yeni yollar
salınmış və təmir olunmuşdur, 15 yol ötürücüsü, 30 piyada keçidi tikilmişdir, bəzilərində hələ tikinti davam edir.
Bakıda ən müasir standartlara cavab verən nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi mərkəzi yaradılır. Mərkəz işə
düşəndən sonra əminəm ki, nəqliyyatın tənzimlənməsi prosesi daha da uğurla gedəcəkdir.
Şəhər nəqliyyatının inkişafı və müasir standartlara cavab verməsi üçün ölkəmizə 2300-dən çox sərnişin avtobusu
gətirilmişdir. Bu, həm insanlara daha yaxşı şərait yaradır, həm də ki, tıxac probleminin həlli üçün çox mühüm bir
vasitədir.”
Bakı Metropoliteninin perspektiv inkişaf planının
müzakirəsinə həsr olunmuş iclasda giriş nitqindən
(4 noyabr 2010-cu il)..
***
“Bakı Metropoliteninin çox böyük tarixi vardır. Sovet İttifaqında Bakı birinci şəhərlərdən idi ki, metro
stansiyaları açılmışdır. İlk stansiyalar Bakıda 1967-ci ildə istismara verilmişdir. Ondan sonrakı dövrdə bu proses
sürətlə getmişdir. 1970-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Bakıda metro stansiyalarının tikintisi
çox sürətlə gedirdi.”
Bakı Metropoliteninin perspektiv inkişaf planının
müzakirəsinə həsr olunmuş iclasda giriş nitqindən
(4 noyabr 2010-cu il)..
***
“Oğuz-Qəbələ zonasında təmiz su mənbələrinin mövcudluğu haqqında hələ bir neçə onillik bundan əvvəl məsələ
qaldırılmış və o bölgədən Bakıya suyun gətirilməsi üçün təkliflər irəli sürülmüşdü. Ancaq o illərdə bu layihəni
reallaşdırmaq mümkün olmamışdı. Biz bu gün müstəqil Azərbaycanda şəhərimiz, ölkəmiz üçün çox böyük əhəmiyyət
kəsb edən bu layihəni həyata keçirdik. Bu, böyük nailiyyətdir, böyük qələbədir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan
dövləti, müstəqil Azərbaycan hər şeyə qadirdir. Biz ölkəmizi gücləndirmək, ölkəmizdə iqtisadi islahatların uğurla
aparılması üçün bütün tədbirləri görürük, insanların sağlamlığı, rifah halının yaxşılaşdırılması üçün əlimizdən gələni
edirik.”
Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin istifadəyə verilməsi mərasimində çıxışından
(28 dekabr 2010-cu il).
***
“Biz regionlarda çox iş görə bilmişik. Biz 2004-cü ildən regional inkişaf proqramlarını həyata keçiririk –
infrastruktur, sosial infrastruktur yaradır, yollar, elektrik stansiyaları tikirik ki, insanlar regionlarda qalıb yaşasınlar və
nə Bakıya, nə də başqa ölkələrə miqrasiya etməsinlər. Deməliyəm ki, daxili miqrasiya prosesi praktik olaraq aradan
qalxmaqdadır. Ölkənin modernləşdirilməsi, iqtisadiyyatın gələcəkdə bizə böyük artım verəcək sektorlarına, ilk
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növbədə, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsinə sərmayələr qoyulması baxımından da çox iş
görülmüşdür. Biz kosmik sənaye yaradırıq. Gələn il Azərbaycanın ilk süni peyki orbitə çıxarılacaqdır. Yəni, biz daim
irəliyə baxırıq, ola bilsin ki, bir neçə addım irəliyə baxırıq. Bizim külli miqdarda neft və qaz ehtiyatlarımızın olmasına,
çoxlu gəlirimizin olmasına baxmayaraq, istəyirik ki, Azərbaycanın davamlı inkişafı neftin qiymətindən və yaxud
hasilatımızın həcmindən asılı olmasın. “Qara qızıl”ın insan kapitalına çevrilməsi bizim təcrübəmizdə, sadəcə, şüar
deyil, real vəziyyətdir. Ona görə də mən vəziyyəti qısaca bu cür xarakterizə edərdim.”
“Mir” Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinə müsahibəsindən
(15 fevral 2011-ci il)
***
“Ölkəmizin bütün bölgələrində inkişaf var. Haradasa işlər daha sürətlə, haradasa bir az ləng gedir. Amma bu,
artıq dönməz prosesə çevrilibdir. Nəzərə alsaq ki, bizim proqramımız bütün rayonların inkişafını əhatə edir, bu gün
hələ ki həllini gözləyən məsələlər, növbəti illərdə, əlbəttə ki, öz həllini tapacaqdır. Biz elə etməliyik ki, 2013-cü ilə
qədər, ikinci Dövlət Proqramı başa çatanda qarşıda duran bütün vəzifələr icra edilsin. Əslində, əgər ikinci Dövlət
Proqramı tam şəkildə icra olunarsa, ölkənin qarşısında duran əsas iqtisadi, infrastruktur və sosial məsələlər öz həllini
tapmış olar.”
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nı icrasının ikinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda yekun nitqindən
(1 mart 2011-ci il).
***
“Bu gün Azərbaycan regionda iqtisadi cəhətdən aparıcı dövlətdir. Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 75 faizi
Azərbaycanda formalaşır. Azərbaycanda iqtisadi sahədə, enerji sahəsində atılan addımlar nəinki ölkənin inkişafını
şərtləndirir, regional proseslərə də çox güclü təsir göstərir. Getdikcə regiondakı rolumuz artacaqdır.”
Bakıda Novruz bayramı münasibətilə ümumxalq şənliyində nitqindən
(19 mart 2011-ci il)
***
“Bir sözlə, ölkə qarşısında duran əsas vəzifələr öz həllini tapmaqdadır. Ölkə iqtisadiyyatı öz dayanıqlığını, eyni
zamanda, dünyada hökm sürən maliyyə və iqtisadi böhran zamanı göstərmişdir. Hətta böhranlı illərdə iqtisadiyyatımız
artmışdır və bütün investisiya layihələri icra edilmişdir. Keçən il ölkə iqtisadiyyatına 16 milyard dollar sərmayə
qoyulmuşdur. Hesab edirəm ki, bu il bu rəqəm daha da böyük olacaqdır. Bu il büdcəmizə edilən əlavələr, yəni
dürüstləşmə nəticəsində tarixdə ilk dəfə Azərbaycan büdcəsi 20 milyard dollardan çox olacaqdır. Bu, böyük
nailiyyətdir, böyük göstəricidir. Nəzərə alsaq ki, 2003-cü ilin dövlət büdcəsi cəmi 1,2 milyard dollar idi, biz əyani
şəkildə görərik ki, son 7-8 il ərzində bu istiqamətdə böyük işlər görülmüşdür. Büdcəmizin artımı bizə imkan verir ki,
Azərbaycanda həm infrastruktur layihələri icra edilsin, həm də sosial məsələlər öz həllini tapsın. Son illər ərzində
maaşlar və pensiyalar bir neçə dəfə artırılmışdır. Bu gün pensiyaların orta həcmi əməkhaqqının orta həcminin 40
faizini təşkil edir. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan özünü dünyaya sosial dövlət kimi təqdim edir. Bizim siyasətimiz
məhz bundan ibarətdir.”
28 May - Respublika Günü münasibətilə rəsmi qəbulda nitqindən
(27 may 2011-ci il).
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***
“Mən bölgələrdə olarkən Prezidentin Ehtiyat Fondundan hər bir rayona vəsait ayırıram ki, orada abadlıq işləri
uğurla aparılsın. Çünki biz əsas infrastruktur layihələrini mərkəzləşdirilmiş qaydada icra edirik. Qazlaşdırma,
kanalizasiya xətləri, içməli su, elektrik enerjisi – bütün bu işləri mərkəzi idarələr dövlət büdcəsi hesabına icra edirlər.
Yerlərdə isə indi kənd yollarının tikintisi, şəhərlərin, rayonların abadlığı ilə yerli icra orqanları məşğuldurlar. Ona görə
vəsait ayrılır.”
Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına həsr olunmuş iclasında yekun nitqindən
(24 oktyabr 2011-ci il)
***
“2011-ci ildə ölkə qarşısında duran bütün sosial və iqtisadi vəzifələr uğurla icra edilibdir. Elə bir vəzifə yoxdur
ki, icra olunmamış qalsın. Yəni, nəzərdə tutduğumuz bütün planlar həyatda öz əksini tapıb və beləliklə, 2011-ci ildə
ölkəmizin uğurlu inkişafı davam etmişdir.
Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
2012-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(16 yanvar 2012-ci il).
***
“Birinci rübdə sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması təşəbbüsü irəli sürülmüşdür. Bu, çox ədalətli və
müsbət təşəbbüsdür. Mən hesab edirəm ki, müstəqil Azərbaycan dövləti sovet dövründə yığılan əmanətlərə
cavabdehlik, məsuliyyət daşımır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlətinin güclü sosial siyasətini və yenə də
deyirəm, insan amilinin diqqət mərkəzində olduğunu bir daha nəzərə alaraq qərar verildi və mənim tərəfimdən
Sərəncam imzalandı ki, batmış əmanətlərə görə kompensasiya ödənilsin. Deyə bilərəm ki, bu, çox əhəmiyyətli
kompensasiyadır. Postsovet məkanında bir neçə ölkədə buna oxşar təşəbbüslər irəli sürülmüşdür. Ancaq deyə bilərəm
ki, Azərbaycandan başqa heç bir yerdə cəmi iki il ərzində bu məbləğ qaytarılmayıb. Biz kompensasiya üçün təxminən
bir milyard manat həcmində vəsait nəzərdə tutmuşuq və iki il ərzində bu vəsaitin insanlara verilməsi prosesi təşkil
edilməlidir.”
Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(16 aprel 2012-ci il).
***
“Biz olduqca ciddi iqtisadi layihələri həyata keçirmişik. Bu isə, gündəliyimizin çox mühüm hissəsi olub. Çünki
biz planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçməli idik. İyirmi illik dövr ərzində bazar iqtisadiyyatının payı
ümumi daxili məhsulda 80 faizi ötüb. Bu gün isə biz inkişafı və iqtisadi islahatların nəticələrini həqiqətən hiss edirik.
Son on ildən az müddətdə ümumi daxili məhsul 3 dəfə artmışdır. Sənaye istehsalı da 3 dəfə artmışdır. Yoxsulluq
səviyyəsi təxminən 50 faizdən 7,6 faizə düşmüşdür. İşsizlik səviyyəsi 5,4 faizdir. Biz “Holland sindromu”na məruz
qalmadıq və yalnız enerji sektorundan asılı olmamaq məqsədilə iqtisadiyyatımızı şaxələndirdik.”
Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunmasının 20-ci ildönümü və
2012-2013-cü illər üçün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına
qeyri-daimi üzv seçilməsi münasibətilə rəsmi qəbulda çıxışından
(3 may 2012-ci il)
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***
“Sənaye inkişafımız ilə bağlı bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. İri sənaye müəssisələrinin şəhər mərkəzindən
çıxarılması prosesi gedir, getməlidir. Bakı sakinləri bu prosesin müsbət nəticələrini görürlər. Biz vaxtı ilə köhnəlmiş,
ekoloji cəhətdən təhlükəli sənaye müəssisələrini şəhərin mərkəzindən çıxarırıq, yeni yerlərə köçürürük. Eyni zamanda,
köhnəlmiş müəssisələrin fəaliyyətə davam etməsi də lüzumsuzdur. Biz yeni, güclü sənaye potensialı yaradırıq.
Əlbəttə, çalışmalıyıq ki, ən qabaqcıl texnologiyalar tətbiq edilsin. Şəhərin mərkəzində - köçürülən köhnəlmiş sənaye
müəssisələrinin yerlərində ictimai istifadə üçün yerlər yaradılmalıdır. Parklar, avtomobil dayanacaqları, bağçalar
salınmalıdır ki, insanlar üçün daha da yaxşı şərait yaradılsın. Yaşıllıq zolaqları, ağaclar əkilməlidir. Bu il iki
milyondan artıq ağac əkilmişdir. Əvvəlki dövrdə daha da çox idi. Çünki “Ekologiya ili” çərçivəsində hər yerdə bu
proses gedirdi. Ancaq mən “Ekologiya ili” başa çatdıqda demişdim ki, hesab edin ki, “Ekologiya ili” bu gün də davam
edir, sabah da davam edəcək, hər il bizdə “Ekologiya ili” olmalıdır. Çünki bu, həyatımızdır, sağlamlığımızdır,
gələcəyimizdir. Yəni, bu proses davam etdirilir və bu prosesin müsbət nəticələri vardır.”
Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında yekun nitqindən
(11 iyul 2012-ci il).
***
“...son illər ərzində ölkəmizdə su və kanalizasiya layihələri icra edilir, bu proses geniş vüsət almışdır. Vəzifə
qoyulmuşdur ki, bir neçə ildən sonra Azərbaycanın bütün su və kanalizasiya layihələri başa çatsın. Buna böyük
ehtiyac var idi. Çünki bildiyiniz kimi, bölgələrdə ümumiyyətlə su qıtlığı daim hökm sürürdü, kanalizasiya layihələri
ümumiyyətlə yox idi. Ancaq görülmüş tədbirlər nəticəsində və qəbul edilmiş proqramlar çərçivəsində bu layihələrin
icrası nəzərdə tutulur.
Şirvan-Muğan su kəməri də bu böyük proqramın tərkib hissəsidir. Bu gün təməl daşını qoyduğumuz layihə
əminəm ki, gələn ilin sonuna qədər başa çatacaq və beləliklə, altı rayonun su problemi demək olar ki, həll olunacaqdır.
Bu layihə Hacıqabul, Şirvan, Biləsuvar, Neftçala, Salyan və Sabirabad rayonlarının 121 kəndini və beş şəhərini əhatə
edəcəkdir. Beləliklə, bu layihənin və digər bölgələrdə su layihələrinin icra edilməsi nəticəsində uzun illər problem
olaraq qalan su məsələsi öz həllini tapacaqdır.”
Hacıqabul rayonunda Şirvan-Muğan qrup su kəmərinin
təməlqoyma mərasimində çıxışından
(16 iyul 2012-ci il).
***
“İqtisadi göstəricilərə nəzər saldıqda, düşünürəm ki, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə nail ola bilmişik. Bu, bir
sıra rəqəmlərdə də özünü göstərmiş, xüsusilə də bu ilin altı ayının göstəricilərində öz əksini tapmışdır. Qeyri-enerji
sektorunda ümumi daxili məhsulun həcmi 10 faizdən çox artmışdır. Ümumilikdə son 8 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı
üç dəfə artıbdır. Yaşayış səviyyəsi yaxşılaşıb, yoxsulluq səviyyəsi təxminən 50 faizdən 7 faizə düşüb, işsizlik
səviyyəsi 5,4 faiz təşkil edir. Xarici borc ümumi daxili məhsulun təxminən 7 faizi həcmindədir. Biz 9,3 milyon əhalisi
olan ölkədə bir milyondan artıq yeni iş yeri açmışıq, işsizlik 5-10 il bundan əvvəl olduğu kimi, ciddi problem deyildir.
Beynəlxalq maliyyə institutları da nailiyyətlərimizi və problemlərimizi yaxından izləyir. Şadıq ki, maliyyə böhranı
dövründə üç aparıcı reytinq agentliyi - “Standard & Poors”, “Fitch” və “Moody’s” Azərbaycanın kredit reytinqini
qaldırıbdır. Davos İqtisadi Forumunun dünya ölkələrinin rəqabətlilik göstəricisi üzrə sonuncu siyahısında Azərbaycan
46-cı yerdədir. Bu da region ölkələri, bütün qonşularımız arasında ən yüksək göstəricidir.”
Fransaya işgüzar səfəri çərçivəsində Parisdə MEDEF-in üzvü olan iş adamları ilə görüşdə çıxışından
(19 sentyabr 2012-ci il)
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***
“İnfrastruktur layihələri arasında qazlaşdırma, kənd yolları, içməli su, əlbəttə, kanalizasiya məsələləri prioritet
təşkil edir. Elektrik xətlərinin çəkilişi məsələləri də prioritet olmalıdır. Biz elektrik enerjisi ilə bağlı son illər ərzində
çox ciddi tədbirlər görmüşük, böyük güclər yaradılıbdır, elektrik stansiyaları tikilibdir. Ancaq paylayıcı xətlər bir çox
hallarda istənilən səviyyədə deyildir. Ona görə, hesab edirəm ki, artıq əsas yükü paylayıcı xətlərə yönəltməliyik,
xüsusilə bölgələrdə. Çünki Bakı şəhərində görülən tədbirlər nəticəsində bu məsələ demək olar ki, əsaslı şəkildə öz
həllini tapmışdır. Yeni infrastruktur layihələrinin icrası nəticəsində artıq çox mükəmməl sistem yaranmaqdadır.
Bölgələrdə isə paylayıcı xətlər lazımi səviyyədə deyildir. Mən də bunu görürəm – bəzi hallarda taxta dirəklər
üzərində. Külək əsən kimi həmin dirək aşır, xətt qırılır və insanlar əziyyət çəkirlər. Mən dəfələrlə bu barədə fikirlərimi
bildirmişəm. Hesab edirəm ki, gələn il artıq bu sahədə də ciddi dönüş ili olmalıdır. Biz bu məsələ ilə bağlı kompleks
tədbirlər görməliyik. Hökumətə tapşırıram ki, konkret proqram təşkil edilsin. İnvestisiya Proqramında bölgələrin
paylayıcı xətlərinin bərpası, yenidən qurulması məsələsi də ayrıca maddə ilə öz əksini tapmalıdır.”
Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında yekun nitqindən
(10 oktyabr 2012-ci il)
***
“Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə 900 milyon manatdan çox vəsait ayrılmışdır. Təkcə bu il bu
məbləğ 200 milyon manatdır. Gələn il 300 milyon manat olacaqdır. Bu, bölgələrin inkişafına verilən ən böyük
töhfələrdən biridir. Çünki hər bir layihə ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə xidmət göstərir. Hər bir layihə
iqtisadiyyatımızın real sektoruna qoyulan investisiyalardır. Bu investisiyaların mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
investisiyalar ilk növbədə dövlət siyasətinə uyğun şəkildə qoyulur, digər tərəfdən dövlətlə özəl sektor arasında yeni,
çox sağlam münasibətlər formalaşır. Çünki Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə həyata keçirilən layihələrin
demək olar ki, hamısı həm dövlətin, həm özəl sektorun kapitalı hesabına həyata keçirilir. Verilən güzəştli kreditlər və
eyni zamanda, sahibkarların öz vəsaiti artıq bu tərəfdaşlığı möhkəmləndirir.”
Beyləqanda Aran və Yuxarı Qarabağ bölgələrində fəaliyyət
göstərən sahibkarlarla görüşdə giriş nitqindən
(28 oktyabr 2012-ci il)
***
“İnvestisiyalar baxımından biz hazırda çox böyük bir sərmayə layihəsi – Türkiyədə neft-kimya və neft emalı
kompleksi layihəsini həyata keçiririk. Bu kompleks bizə təxminən 17 milyard dollar sırf Azərbaycan investisiyaları
hesabına başa gələcəkdir. Gürcüstanda, Ukraynada da fəal sərmayə qoyuruq, İsveçrədə, Rumıniyada sərmayə
qoymağa başlamışıq, lap yaxın vaxtlarda isə Rusiyada investisiya proqramlarına başlamışıq. Belə ki, Rusiyada iri
investisiya layihələri – daşınmaz əmlaka və Rusiyanın ən iri kommersiya strukturlarının səhmlərinə sərmayə
qoyacağıq. Azərbaycan şirkətləri Rusiyada kənd təsərrüfatı məhsullarının emalına da sərmayə qoymağa başlamışlar,
artıq ilk layihələr vardır. Belə ki, xarici investisiyalarımızın spektrini genişləndiririk.”
“Rossiya-24” telekanalına müsahibəsindən
(22 dekabr 2012-ci il)
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***
“Ötən 10 ildə biz iqtisadiyyatımızı 3 dəfə artırdıq və əsasən şaxələndirdik, müasir sosial-iqtisadi infrastruktur
yaratdıq, qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafını təmin etdik. 2003-cü ildə 1,5 milyard dollar olan dövlət büdcəsini
2013-cü ildə 25 milyard dollara çatdırdıq. Ölkədə bir milyondan çox yeni iş yeri yaradıldı, əhalinin işsizlik səviyyəsi
5,1 faizə salındı. 2003-cü ildə Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 49 faiz təşkil edirdisə, 2012-ci ildə bu rəqəm 6 faizə
endirildi. Bu, yoxsulluqla mübarizə sahəsində dünyada ən yüksək göstəricilərdən biridir. Azərbaycan iqtisadiyyatına
bütövlükdə 140 milyard dollar həcmində sərmayə qoyuldu, ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 46 milyard dolları
ötdü.”
Böyük Britaniyanın nüfuzlu “The Buisness Year” jurnalına müsahibəsindən
(4 aprel 2013-cü il)
***
“Nəqliyyat təhlükəsizliyi üçün Azərbaycan indi əsas rol oynayır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun başa
çatdırılması bölgənin, qitənin, qitələrin nəqliyyat xəritəsini dəyişdirəcəkdir. Yenə də Azərbaycan burada
təşəbbüskardır və əsas tərəfdaşdır.”
Yeni Azərbaycan Partiyasının V qurultayında nitqindən
(7 iyun 2013-cü il)
***
“Tarixdə ilk dəfə olaraq Xəzər dənizi Aralıq dənizi ilə birləşdi və bu tarixi hadisə özlüyündə böyük bir nailiyyət
idi. Ancaq, eyni zamanda, digər mühüm layihələrin icrasına gətirib çıxarmışdır və bu gün nəqliyyat və energetika
sektorlarındakı işləri bir-birindən ayırmaq mümkün deyildir. Qədim İpək yolunun bərpası artıq reallıqdır. Biz bu İpək
yolunu zənginləşdiririk, yeni infrastruktur layihələri ilə təkmilləşdiririk.”
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının III Zirvə toplantısında nitqindən
(16 avqust 2013)
***
“Gəmiqayırma zavodunun tikintisi tarixi hadisədir. Çünki Azərbaycanda heç vaxt gəmiqayırma zavodu
olmamışdır. Sovet dövründə bir neçə gəmi təmiri zavodu olmuşdur. Ancaq biz gəmilərin alınması ilə əlaqədar bütün
işləri xarici tərəfdaşlarla həll edirdik, o cümlədən müstəqillik dövründə - son on il ərzində deyə bilərəm ki,
Azərbaycan xaricdən 19 gəmi almışdır. Onların içində bərələr, tankerlər, yük gəmiləri vardır. Təsəvvür etmək çətin
deyildir ki, bu məqsədlər üçün nə qədər böyük vəsait ayrılmışdır. Bundan sonra isə artıq Azərbaycanda işləyəcək bizə
lazım olan bütün növ gəmiləri ölkəmizdə istehsal edəcəyik.”
Bakı gəmiqayırma zavodunun açılış mərasimində nitqindən
(20 sentyabr 2013-cü il)
***
“Mən əvvəlki çıxışlarımda da qeyd etmişəm ki, Azərbaycanın bir neçə əsas sənaye mərkəzi olmalıdır. Bakının
Qaradağ rayonu, Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərləri. Əlbəttə ki, digər şəhər və rayonlarımızda sənaye işləri
gedəcəkdir, amma əsas mərkəzlər bunlardır.”
Bakı gəmiqayırma zavodunun açılış mərasimində nitqindən
(20 sentyabr 2013-cü il)
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“...regional inkişaf proqramının qəbul olunması, ölkə iqtisadiyyatına qoyulan sərmayə, xarici sərmayə üçün
yaradılan şərait bizim dinamik inkişafımızı təmin edib.”
Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair
Dövlət Proqramının icrasının yekunlarına həsr olunmuş konfransda giriş nitqindən
(23 dekabr 2013-cü il)
***
“...bizim hərbi potensialımız, orduda aparılan islahatlar, yeni prinsiplər, döyüş taktikası ilə bağlı yeni yanaşmalar
tamamilə yeni bir situasiyanın yaranmasına gətirib çıxarır.”
Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
2014-cü ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasda giriş nitqindən
(9 yanvar 2014-cü il)
***
“Azərbaycan sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyata malikdir. Son 10 ildə iqtisadiyyatımız 3 dəfə artıb və
iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinə görə Davos İqtisadi Forumu Azərbaycanı dünyada 39–cu yerə layiq görüb. Bu,
əsasən islahatların və təbii sərvətlərimizin düzgün istifadə edilməsi, insan kapitalına və infrastruktura yenidən
sərmayələrin qoyulması və biznes imkanlarının yaxşılaşdırılması sayəsində mümkün olub.”
Davosda keçirilən “Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya:
qlobal iqtisadiyyata yol” mövzusunda qəbulda çıxışından
(23 yanvar 2014-cü il)
***
“Son on il ərzində ölkəmizə 160 milyard dollar investisiya cəlb edilmişdir.”
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransda giriş nitqindən
(5 fevral 2014-cü il)
***
“Son on il ərzində Azərbaycan dünyada ən sürətli templərlə inkişaf etmişdir. İqtisadiyyat 3,4 dəfə artmışdır. Heç
bir başqa ölkədə son on il ərzində iqtisadiyyat bu qədər artmamışdır. Bunun başlıca səbəbi aparılan islahatlar,
ölkəmizdə hökm sürən sabitlik, ictimai asayişdir.”
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransda giriş nitqindən
(5 fevral 2014-cü il)
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“2004-cü ildə əgər birinci proqram qəbul edilməsəydi, bugünkü Azərbaycan reallıqları tam fərqli ola bilərdi.
Regionların inkişafı, sahibkarlara verilən dəstək, qeyri-neft sektorunun inkişafı, idxaldan asılılığımızın azaldılması,
ixrac potensialının yaradılması son illərin əlamətidir.
...iqtisadiyyat 3,4 dəfə, sənaye istehsalı 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,5 dəfə artmışdır. Ölkədə bir milyon 200 min iş
yeri açılmışdır ki, onların 900 mini daimi iş yeridir. Yoxsulluq təqribən 50 faizdən 5,3 faizə düşmüşdür. İşsizlik 5 faiz
təşkil edir.”
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransda giriş nitqindən
(5 fevral 2014-cü il)
***
“...bu ilin investisiya proqramında kifayət qədər vəsait nəzərdə tutulur. Elektrik xətlərinin, elektrik təsərrüfatının,
yenilənməsi, qazlaşdırma, su-kanalizasiya xətlərinin, kənd yollarının, şəhərlərarası yolların tikintisi davam
etdiriləcəkdir.”
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransda yekun nitqindən
(5 fevral 2014-cü il)
***
“Azərbaycan iqtisadiyyatı sağlam iqtisadiyyatdır, makroiqtisadi sabitlik qorunur və əhalinin pul gəlirləri son 10 il
ərzində inflyasiyanı daim üstələyirdi, bir neçə dəfə üstələyir. Ona görə növbəti illərdə sürətli inkişaf templərini
saxlamaq və onları artırmaq üçün makroiqtisadi vəziyyət sabit olmalıdır, olacaqdır. Buna tam nəzarət edilir və
beləliklə, uğurlu inkişafımız üçün gözəl əlavə imkanlar yaranacaqdır.”
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransda yekun nitqindən
(5 fevral 2014-cü il)
***
“Bu gün bizim təcrübəmiz, vəsaiti iqtisadiyyatın real sektoruna yönəltmək, investisiyaları cəlb etmək və
infrastruktur layihələrini icra etmək siyasətimiz hesab edirəm ki, dünya miqyasında artıq bir nümunə kimi qəbul
edilir.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(13 aprel 2014-cü il)
***
“Əhalinin banklarda əmanətləri 20 faizdən çox artmışdır. Bu da çox müsbət göstəricidir. Bu, ilk növbədə onu
göstərir ki, insanların maddi vəziyyəti yaxşılaşır. Digər tərəfdən, bu hal banklara inamın təzahürüdür. Eyni zamanda,
bu, imkan verir ki, banklarımız ölkəmizin iqtisadi inkişafında daha da fəal iştirak etsinlər və əvvəlki toplantılarda
dediyim kimi, iqtisadiyyatın real sektoruna daha çox kredit resurslarını yönəltsinlər. Çünki belə olan halda işlərimiz
daha da sürətlə gedəcəkdir.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(13 aprel 2014-cü il)
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“Bakı və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı Proqramı qəbul edilib. Bu Proqram 2016-cı ildə başa
çatacaqdır. O vaxta qədər Bakının qəsəbələrində bütün infrastruktur layihələri icra ediləcəkdir. Qazlaşdırma tam axıra
çatdırılacaqdır, elektrik enerjisi ilə təminat daha da yaxşı olacaqdır, içməli su, kanalizasiya, kənd yollarının tikintisi
layihələri icra ediləcəkdir. İş yerləri açılacaq, məktəblər, xəstəxanalar, tibb məntəqələri tikiləcəkdir. Yəni, hər bir
qəsəbədə bu proqram öz nəticəsini göstərəcəkdir.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(13 aprel 2014-cü il)
***
“Özəl sektor gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını təmin edəcəkdir. Biznes mühitinin
yaxşılaşdırılması, yerli və xarici investorlar üçün daha da əlverişli vəziyyətin yaradılması daim diqqət mərkəzindədir.
Əminəm ki, mənim Sərəncamımda nəzərdə tutulan müddəaların icra edilməsi nəticəsində biz bu sahədə daha da yaxşı
nəticələr əldə edəcəyik.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(13 aprel 2014-cü il)
***
“İlin birinci rübündə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair üçüncü Dövlət Proqramı qəbul edildi. Biz ikinci
Proqramın yekunlarını fevral ayında müzakirə etmişik. Üçüncü Proqramın qəbul edilməsi əminəm ki, qalan sosial və
iqtisadi məsələlərin növbəti beş il ərzində həlli üçün bizə böyük dəstək olacaqdır. Bu da əvvəlki proqramlar kimi çox
müfəssəl bir sənəddir. Proqramda bütün məsələlər öz əksini tapıbdır. Hər bir rayon üzrə konkret vəzifələr, tapşırıqlar
vardır. Təbii ki, icra mexanizmləri, maliyyə resursları da bu Proqramı dəstəkləyir. Əminəm ki, 2018-ci ilə qədər bu
Proqramın icrası nəticəsində bölgələrdə əsas sosial infrastruktur, iqtisadi məsələlər öz həllini tapacaqdır.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(13 aprel 2014-cü il)
***
“Bu gün bizim öz maliyyə imkanlarımız vardır. Onları biz yaratmışıq, gərgin iş, düşünülmüş siyasət nəticəsində,
enerji sektorunun inkişafı sayəsində. Eyni zamanda, biz bu gün istənilən məbləği ölkə iqtisadiyyatına cəlb edə bilərik.
Ancaq bir daha demək istəyirəm və hesab edirəm ki, xarici borcumuzun ümumi daxili məhsulumuzda səviyyəsi bir
rəqəmlə ölçülməlidir. Bu gün bu, 8 faizdir. Yəni, bu səviyyədə qalsa, hesab edirəm ki, gələcək üçün də və
imkanlarımızın genişlənməsi üçün də bu, məqbul bir səviyyədir.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(13 aprel 2014-cü il)
***
“...iqtisadiyyat inkişaf etdirilmək üçün şaxələndirilməlidir. Çünki əlbəttə, təbii sərvət hesab edilən neft və qaz
uğurlarımızın aparıcı meyarı olub. Hazırda şaxələndirilmə bizim əsas prioritetimizdir. Çünki neft və qaz sektoru
hesabına çox iş yerləri açılmır. Buna görə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, sosial infrastruktura yatırımlar uzaq
bölgələrdə belə lazımi həyat tərzini təmin edir, hər bir şəhərə genişzolaqlı internet çıxışını yaradır. Üç min orta

25

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

İqtibaslar

məktəbin, beş yüz xəstəxananın tikilməsi və digər amillər cəmiyyətimizə tamamilə yeni mühit yaratmaq imkanını
verdi. İlk addım olaraq, biz xaricə miqrasiyanı, yəni, Azərbaycandan digər ölkələrə axını dayandırdıq. Bu, sonra
ölkədaxili miqrasiya, yəni, insanların kiçik kənd yerlərindən Bakıya axını ilə əvəzləndi. İndiki məqsəd isə bu
miqrasiyanı da dayandırmaqdır. Bu məsələ də ilbəil öz həllini tapır.”
II Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunun rəsmi açılışında nitqindən
(28 aprel 2014-cü il)
***
“Azərbaycan iqtisadi inkişaf göstəricilərinə görə dünyanın lider ölkələrindən birinə çevrildi və daha da gücləndi.
Düşünülmüş proqramlar əsasında həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ümumi daxili məhsul 3,4 dəfə,
iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə, büdcə gəlirləri 16 dəfə artdı, strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi isə 50
milyard dolları keçdi. Ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcmi isə 170 milyard dolları ötmüşdür.”
“The Business Year” nəşrinə müsahibəsindən
(14 may 2014-cü il)
***
“Hazırda qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri mövcud potensiala əsaslanaraq Azərbaycanı güclü sənaye
dövlətinə çevirməkdir. Artıq sənayenin şaxələndirilməsi və modernləşdirilməsi istiqamətində müəyyən işlər
görülmüşdür. Biz mövcud təbii və iqtisadi resursları istehsalat dövriyyəsinə cəlb edirik, yeni istehsal sahələri və
sənaye parkları yaradırıq, innovasiyaların tətbiqini sürətləndiririk. Buna görə də 2014-cü il “Sənaye ili” elan olunmuş,
cari ildə həyata keçiriləcək tədbirlərin ümumi planı hazırlanmış və təsdiq edilmişdir. Eyni zamanda, “Sənayenin
inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın hazırlanması və təsdiq olunması nəzərdə tutulur.”
“The Business Year” nəşrinə müsahibəsindən
(14 may 2014-cü il)
***
“2004-2008 və 2009-2013-cü illəri əhatə edən iki Dövlət Proqramının qəbul edilməsi, həmin proqramlara əlavə
olaraq 250-yə yaxın sərəncamın imzalanması və icrası bölgələrdə böyük dönüş yaratmış, regionların sosial-iqtisadi
mənzərəsini tamamilə dəyişmişdir. Nəticədə bölgələrdə kommunal xidmətlərin və sosial infrastrukturların keyfiyyəti
yüksəlmiş, sahibkarlıq mühiti yaxşılaşmış, investisiya qoyuluşu artmış, minlərlə yeni müəssisə fəaliyyətə başlamış,
900 mini daimi olmaqla 1,2 milyondan çox iş yeri yaradılmışdır. Son 10 il ərzində regionlarda ümumi məhsul
buraxılışı 3,2, sənaye istehsalı 3,1 dəfə artmışdır. Azərbaycanın bölgələri, bütün yaşayış məntəqələri abadlaşmış və
müasirləşmişdir. Deyə bilərəm ki, regionların inkişafında, ümumiyyətlə, Azərbaycanın iqtisadi potensialının
gücləndirilməsində bu proqramların çox böyük rolu olmuşdur.”
“The Business Year” nəşrinə müsahibəsindən
(14 may 2014-cü il)
***
“Düşünülmüş proqramlara əsaslanan məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində son 10 ildə ümumi daxili məhsul 3,4
dəfə, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə, büdcə gəlirləri 16 dəfə artmış, həmçinin strateji valyuta ehtiyatlarının
həcmi 50 milyard ABŞ dollarını keçmişdir. Milli iqtisadiyyata 170 milyard ABŞ dollarından artıq sərmayə
yatırılmışdır.”
“Neurope.eu” informasiya portalına müsahibəsindən
(1 iyul 2014-cü il)
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“Dünya İqtisadi Forumunun 2013-2014-cü il üzrə Qlobal Rəqabətlilik Hesabatına əsasən Azərbaycan dünya
ölkələri arasında 39-cu sıradadır.”
“Neurope.eu” informasiya portalına müsahibəsindən
(1 iyul 2014-cü il)
***
“2004-2008-ci və 2009-2013-cü illəri əhatə edən iki Dövlət Proqramı, bu proqramlara əlavə olaraq 250 sənədin
imzalanması və həyata keçirilməsi regionların inkişafında dönüş nöqtəsi olmuş və bölgələrimizin sosial-iqtisadi
mənzərəsini dəyişmişdir. Nəticədə regionlardakı ictimai xidmətlərin keyfiyyəti və sosial infrastruktur əsaslı dərəcədə
təkmilləşmiş, biznes mühiti daha əlverişli olmuş, sərmayələr artmış, minlərlə yeni müəssisə istifadəyə verilmiş və 900
mini daimi olmaqla, 1,2 milyondan artıq yeni iş yeri yaradılmışdır. Son 10 ildə regionlarda məhsul buraxılışı 3,2 dəfə,
sənaye istehsalı isə 3,1 dəfə artmışdır. Azərbaycanın bütün regionları və qəsəbələri abadlaşmış və müasirləşmişdir.”
“Neurope.eu” informasiya portalına müsahibəsindən
(1 iyul 2014-cü il)
***
“Ölkəmizdə çox gözəl investisiya şəraiti vardır. Xarici və daxili investorlar Azərbaycana inamla yanaşırlar.
Daxili sabitlik, xalqla iqtidar arasındakı birlik, cəmiyyətdə ölkəmizin gələcəyi ilə bağlı nikbin fikirlərin üstünlük təşkil
etməsi, əlbəttə ki, dinamik iqtisadi inkişafımıza təkan verir.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(10 iyul 2014-cü il)
***
“...son on il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyat olmuşdur. Bu
layihə bizim üçün yeni imkanlar açır. Son 10 il ərzində bizim ümumi daxili məhsulumuz 3 dəfədən çox, büdcə xərcləri
20 dəfə artmışdır. Xarici dövlət borcu ümumi daxili məhsulumuzun cəmi səkkiz faizini təşkil edir. İşsizlik 5 faizə
düşmüşdür, yoxsulluq 5 faizdən bir qədər çoxdur. Bu yaxınlarda Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına
görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətliliyinə görə dünyada 38-ci yerdədir. Bu, bizim üçün çox böyük
nailiyyətdir və onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çoxşaxəli şəkildə inkişaf edir.”
“Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyinə və “Cənub” qaz dəhlizinin təməlinin
qoyulmasına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxışından
(20 sentyabr 2010-cu il)
***
“İnvestisiyalar böyük həcmdə qoyulur. İlin əvvəlindən 19 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur. Onlardan 11
milyardı daxili sərmayədir.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(8 oktyabr 2014-cü il)
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“Bizim kifayət qədər valyuta ehtiyatlarımız var. İlin əvvəlindən maliyyə resurslarımız 3 milyard 600 milyon
dollar artıb. Bütövlükdə bizim 53 milyard dollardan çox valyuta ehtiyatlarımız var ki, bu da dünya miqyasında çox
böyük göstəricidir. Adambaşına düşən valyuta ehtiyatlarımız isə, hesab edirəm ki, dünya miqyasında ən yüksək
səviyyədədir.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(8 oktyabr 2014-cü il)
***
“Doqquz ayda bütün infrastruktur layihələri uğurla icra edilmişdir və bu proses davam etdirilir. Regionların
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı uğurla icra edilmişdir. Yüz mindən çox yeni iş yeri açılmışdır, onlardan 80
mini daimi iş yerləridir. Proqramın əvvəlindən, 2004-cü ildən bu günə qədər 1 milyon 300 min yeni iş yeri açılmışdır.
Bu da imkan vermişdir ki, işsizlik kəskin şəkildə aşağı düşsün və bu gün 5 faiz səviyyəsindədir. Bəzi inkişaf etmiş
ölkələrdə işsizlik 25, 30 faizdir, gənclər arasında isə 50 faizə çatır. Ancaq Azərbaycanda işsizliklə bağlı problemlər öz
həllini tapır və burada əlbəttə ki, dövlət investisiyaları, gözəl sərmayə iqlimi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması
faktorları öz rolunu oynayır.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(8 oktyabr 2014-cü il)
***
Xəzər dənizində ən böyük beynəlxalq ticarət limanı yaradılacaq. Onun illik yükaşırma imkanı 25 milyon ton yük
və bir milyon konteynerdir. Bu, Xəzərdə ən böyük liman olacaqdır və Xəzərdə yük daşımalarının həcminin artırılması
gözlənilir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi başa çatır. Liman hazırdır. Gəmiqayırma zavodu keçən ilin sentyabr
ayında istifadəyə verilmişdir.
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında yekun nitqindən
(8 oktyabr 2014-cü il)
***
“Ölkə iqtisadiyyatı uğurla inkişaf etmişdir. Keçən ilin əvvəlində qarşıya vəzifə qoyulmuşdur ki, həm ümumi
daxili məhsul, eyni zamanda, qeyri-neft sektorumuz artsın. Bu iki əsas vəzifə tam şəkildə təmin edilmişdir.
İqtisadiyyatımız təxminən 3 faiz artmışdır. Bu, bugünkü dünyada çox gözəl göstəricidir. Bəzi ölkələrdə artım da
yoxdur, əksinə, tənəzzül müşahidə edilir. Artım olan ölkələrdə bu, 1 faizə qədərdir.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında giriş nitqindən
(10 yanvar 2015-ci il)
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“Ölkə iqtisadiyyatına 27 milyard dollar investisiya qoyulmuşdur. Onlardan 16 milyardı daxili sərmayədir. Bu da
çox sevindirici haldır. Son illər ərzində daxili sərmayələr qoyulan investisiyaların həcmində üstünlük təşkil edir. Eyni
zamanda, qoyulan 11 milyard dollar xarici sərmayə göstərir ki, Azərbaycan xarici investorlar üçün cəlbedici ölkə kimi
qalır. İndiki şəraitdə, dünyada və bölgədə müşahidə olunan çox ağır vəziyyəti nəzərə alaraq 11 milyard dollar xarici
investisiyaları cəlb etmək böyük uğurumuzdur.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında giriş nitqindən
(10 yanvar 2015-ci il)
***
“Azərbaycanda “Sənaye ili” elan edilmişdir və 230-dan çox sənaye müəssisəsi yaradılmışdır. 123 min yeni iş yeri
açılmışdır ki, onlardan təxminən 100 mini daimi iş yeridir. Bu proses də sürətlə getməlidir. Çünki Azərbaycanda yeni
iş yerlərinin yaradılmasına hələ də ehtiyac var. İşsizlik hələ var, eyni zamanda, sürətli iqtisadi inkişaf demoqrafik
vəziyyətə müsbət təsir etmişdir. Keçən il Azərbaycanda əhalinin sayı 116 min nəfər artmışdır. Odur ki, yeni iş
yerlərinin yaradılması daimi proses olmalıdır. Bu, belədir və bu il də bu istiqamətdə əlavə tədbirlər görüləcəkdir.”
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında giriş nitqindən
(10 yanvar 2015-ci il)
***
“Əgər biz 2004-cü ilə nəzər salsaq görərik ki, son 11 il ərzində Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi və sosial
baxımdan ən sürətlə inkişaf edən ölkə olmuşdur. Bütün göstəricilər bunu təsdiq edir. Sadəcə olaraq bəzi rəqəmləri
qeyd etmək istərdim. 2004-cü ildən bu günə qədər ümumi daxili məhsulumuz 3,4 dəfə artmışdır. Bu, dünya
miqyasında rekord göstəricidir. Sənaye istehsalı 2,7 dəfə artmışdır. On bir il ərzində ölkə iqtisadiyyatına 180 milyard
dollar investisiya qoyulmuşdur. 2004-cü ildə bizim valyuta ehtiyatlarımız 1,8 milyard dollar idisə, bu gün 50 milyard
dollardan çoxdur.”
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda nitqindən
(27 yanvar 2015-ci il)
***
“Davos Dünya İqtisadi Forumu ölkələrin iqtisadiyyatlarının rəqabətqabiliyyətliliyinə görə Azərbaycanı 38-ci yerə
layiq görübdür. İldən-ilə bizim yerimiz yaxşılaşır. Biz daha bir pillə qalxmışıq və dünya miqyasında
rəqabətqabiliyyətliliyə görə 38-ci yeri tutmaq hesab edirəm ki, gənc dövlət üçün böyük nailiyyətdir və bu yeri biz
neftə, qaza görə yox, məhz düşünülmüş islahatlara görə qazanmışıq.”
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında giriş nitqindən
(10 aprel 2015-ci il)
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“Bizim iqtisadi siyasətimiz düşünülmüş siyasətdir, milli maraqlar və daxili resurslar üzərində qurulubdur. Ona
görə Azərbaycanın xarici dövlət borcu çox aşağı səviyyədədir. Dünya miqyasında biz bu göstəriciyə görə ən qabaqcıl
yerdəyik. Bu, bizə iqtisadi müstəqillik verir, eyni zamanda, biz Azərbaycana istənilən məbləğdə xarici bazarlardan
maliyyə resursları da cəlb edə bilərik. Sadəcə olaraq, hesab edirəm ki, buna böyük ehtiyac yoxdur. Təbii ki, müəyyən
mənada biz bunu edirik. Amma daha çox öz işlərimizi, ölkədə görüləsi olan işləri daxili imkanlar hesabına təmin
edirik.”
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında giriş nitqindən
(10 aprel 2015-ci il)
***
“Ölkəmizin ümumi inkişafı bundan sonra daha çox sahibkarlığın inkişafından asılı olacaq. Əlbəttə, dövlət
inhisarında olan strateji sahələr dövlətin əlində qalmalıdır. Bu, strateji nəqliyyat infrastrukturu, neft-qaz sektoru,
strateji enerji infrastrukturudur.”
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında yekun nitqindən
(10 aprel 2015-ci il)
***
“Bu il “Kənd təsərrüfatı” ili elan edilmişdir. Bu da bu sahəyə göstərilən diqqətin təzahürüdür. Sənaye, kənd
təsərrüfatı hər bir ölkənin uğurlu iqtisadi inkişafını təmin edən sahələrdir. Xüsusilə Azərbaycan kimi ölkənin - bizim
əhalimizin təxminən yarısı bölgələrdə, kəndlərdə yaşayır. Ərzaq təhlükəsizliyi bizim üçün prioritetdir.”
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında yekun nitqindən
(10 aprel 2015-ci il)
***
“İxrac - kənd təsərrüfatının ixracı və sənaye məhsullarının ixracı gələcəkdə iqtisadiyyatımızın əsas hərəkətverici
qüvvəsi olacaqdır. Çünki ixrac ölkəyə valyuta resurslarını gətirir. Bizim valyuta resurslarının mənbəyi neft-qazdır. Elə
etməliyik ki, ərzaq məhsulları, sənaye, tikinti materialları, hazır məhsullar istehsal edək, ixrac edək.”
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında yekun nitqindən
(10 aprel 2015-ci il)
***
“Biz şaxələndirmə siyasəti, sərmayələr və müasir infrastrukturun, əlverişli işgüzar mühitin yaradılması sayəsində
özümüzü neftin qiymətinin qeyri-sabitliyindən qoruya bilmişik. Azərbaycan xarici sərmayələr üçün açıq ölkədir.
Müstəqillik illəri ərzində Azərbaycana 200 milyard ABŞ dollarından çox xarici sərmayə yatırılmışdır. Ötən il 27
milyard, yəni, 30 faiz birbaşa xarici sərmayə qoyulmuşdur. Beləliklə, Azərbaycan xarici investorlar üçün cəlbedici
ölkədir.”
III Qlobal Bakı Forumunun rəsmi açılış mərasimində nitqindən
(28 aprel 2015-ci il)

30

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

İqtibaslar

***
“Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankına 1999-cu ildə qoşulmuşdur. O vaxtdan bəri bizim çox səmərəli
əməkdaşlığımız olmuşdur və biz Asiya İnkişaf Bankının iqtisadiyyatımızın müasirləşməsi, əhalimizin yaşayış
standartlarının yaxşılaşdırılmasında xalqımızın səylərinin davamlı dəstəklənməsinə görə Asiya İnkişaf Bankına
təşəkkürümüzü bildiririk. Əminəm ki, bizim səmərəli əməkdaşlığımız davam edəcəkdir, çünki Azərbaycanda hələ də
islahatların aparılması, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və iqtisadiyyatımızın real sektorunda sərmayələrin qoyuluşu
sahəsində görüləcək işlər çoxdur.
Bu günədək Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən Azərbaycana 1.5 milyard dollar məbləğində vəsait ayrılmışdır və
dediyim kimi, xalqımız bu layihələrdən bəhrələnmiş və həmin vəsait davamlı iqtisadi inkişafımıza xidmət etmişdir.”
Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 48-ci illik toplantısının açılış sessiyasında nitqindən
(4 may 2015-ci il)
***
“Bizim bütün siyasətlərimiz regional əməkdaşlığa yönəlir. Biz hər zaman qarşılıqlı faydalı vəziyyət yaratmağa
çalışırıq. Məsələn, enerji sahəsində istehsalçı, tranzit və istehlakçı dövlətlər arasında, yalnız belə olan halda layihələr
uğurlu ola bilər. Eyni zamanda, biz heç vaxt enerji resurslarımızı təzyiq aləti və ya əsaslandırılmamış üstünlük, yaxud
mənfəət əldə edilməsi üçün istifadə etməmişik. Əksinə, biz hər zaman tərəfdaşlarımızı, tranzit və istehlakçı ölkələri
dəstəkləyirik. Bununla da vahid məqsəd ətrafında ölkələr ailəsi yaranır ki, bu məqsəd hər birimiz üçün faydalı olan
layihənin reallaşdırılmasıdır.”
Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 48-ci illik toplantısının açılış sessiyasında nitqindən
(4 may 2015-ci il)
***
“Qara qızıl adlandırdığımız neftin insan kapitalına çevrilməsi dövlət siyasətimiz olmuşdur və heç zaman bizim
iqtisadiyyatımız bugünkü qədər şaxələndirilmiş olmamışdır. Bizim hədəfimiz elə bir dayanıqlı iqtisadiyyat
yaratmaqdır ki, burada neft amili başlıca rol oynamasın. O, yalnız maliyyə ehtiyatlarının artırılmasına xidmət etməlidir
ki, bizim üçün bu, siyasi və iqtisadi təhlükəsizlik məsələsidir. Bu da öz növbəsində maliyyə bazarlarında hər hansı
gözlənilməz hadisədən sığortalanmaq deməkdir.”
Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 48-ci illik toplantısının açılış sessiyasında nitqindən
(4 may 2015-ci il)
***
“...sürətli inkişaf illəri olan son 10 il ərzində görülmüş işlərlə bağlı bir neçə rəqəmi xatırlatmaq istərdim. Ümumi
daxili məhsul 3 dəfə artmışdır, xarici borcumuz olduqca aşağı səviyyədədir, ümumi daxili məhsulun təqribən 10
faizini təşkil edir. Biz milyardlarla xarici sərmayə cəlb edə bilmişik, müstəqillik illərində bu rəqəm 200 milyard
dollara bərabər olmuşdur. Ötən il ərzində bu rəqəm 27 milyard dollar təşkil etmişdir. Biz görürük ki, bu rəqəm
artmaqdadır və ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, bu vəsaitin 70 faizi yerli sərmayədir. Bununla belə, Azərbaycan
xarici sərmayələr üçün çox cəlbedici ölkə olaraq qalır. Biz 9 milyondan artıq əhaliyə malik olduğumuz ölkədə 1
milyondan artıq iş yeri yaratmağa müvəffəq olmuşuq. Bunun nəticəsində işsizlik çox aşağı səviyyəyə, təqribən 5 faizə
enmişdir. Bizim ən böyük nailiyyətimiz isə düşünürəm ki, yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə bağlıdır. On-on beş il
öncə bu göstərici 50 faizə bərabər idisə, bu gün həmin rəqəm 5 faizdir. Bu, onu nümayiş etdirir ki, Holland
sindromuna, iqtisadiyyatın birtərəfli inkişafına düçar olmadıq. Biz qara qızılı insan kapitalına çevirə bildik.”
Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 48-ci illik toplantısının açılış sessiyasında nitqindən
(4 may 2015-ci il)

31

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

İqtibaslar

***
“Bizim çox gözəl investisiya mühitimiz var. Xarici və yerli sərmayələr dövlət tərəfindən qorunur. Əgər belə
olmasaydı, Azərbaycana bu qədər sərmayə yatırılmazdı. Biz sərmayə qoyuluşunda da dinamikanı görürük. Son vaxtlar
daha çox yerli sərmayə qoyulur. Qoyulan ümumi vəsaitin təxminən 70 faizi daxili vəsaitdir. Bu, onu göstərir ki,
Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək templərini saxlayır.”
Vyetnam Respublikasının Prezidenti Çıonq Tan Şanqın ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində
Vyetnam İnformasiya Agentliyinin Avropadakı müxbirinə müsahibəsindən
(14 may 2015-ci il)
***
“Müstəqillik illərində qarşımızda duran ən vacib məsələlərdən biri liberal, güclü, rəqabətədavamlı və modern
iqtisadi sistemin yaradılması olmuşdur. 1993-cü ildən sonrakı dövrdə ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilməyə başlanmış liberal iqtisadi islahatların davam etdirilməsi, iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin
müəyyənləşdirilməsi və onların inkişafının stimullaşdırılması, investisiyaların təşviqi, məqsədli dövlət proqramlarının
reallaşdırılması nəticəsində qısa zamanda iqtisadi sahədə strateji hədəflərə nail olunmuşdur. Son 10 ildə iqtisadiyyatın
3 dəfədən çox artması, işsizlik və yoxsulluq problemlərinin əsaslı şəkildə həlli, sosial və iqtisadi infrastrukturun
yenidən qurulması, əhalinin rifahının davamlı yüksəlişi və əldə olunmuş digər uğurlu nəticələr hər bir dövlət üçün
inqilabi sıçrayış kimi səciyyələndirilə bilər.”
"The Business Year" jurnalına müsahibəsindən
(22 may 2015-ci il)
***
“2014-cü il “Sənaye ili” elan olunduqdan sonra “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 20152020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” qəbul olunmuş, sənayenin modernləşdirilməsi və strukturunun təkmilləşdirilməsi,
qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının artırılması, yüksək əlavə dəyər yaradan rəqabətqabiliyyətli, elmtutumlu və
innovativ istehsalın genişləndirilməsi, yeni istehsal sahələri ilə bağlı ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanmışdır.
“Sənaye ili” çərçivəsində 200-dək, o cümlədən 40-dan çox orta və iri müəssisə açılmışdır.”
"The Business Year" jurnalına müsahibəsindən
(22 may 2015-ci il)
***
“Son 11 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 180 milyard dollardan artıq investisiya qoyulmuşdur. Bu, ölkədə
yaradılmış sabitliyin, normal biznes mühitinin nəticəsidir. Ötən il ölkə iqtisadiyyatına 27 milyard dollar investisiya
yatırılmışdır ki, bunun da 11 milyardı xarici sərmayədir. Bu da bir daha göstərir ki, Azərbaycan xarici investorlar üçün
cəlbedici ölkə kimi qalır.”
"The Business Year" jurnalına müsahibəsindən
(22 may 2015-ci il)
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“Azərbaycan hazırda “Cənub” qaz dəhlizinin icrası ilə məşğuldur. Bu, nəhəng enerji layihəsidir. Bu layihənin
ümumi dəyəri 45 milyard dollara bərabərdir. Burada “Şahdəniz-2” qaz yatağının ikinci fazasının işlənməsi məsələsi öz
həllini tapacaq. Eyni zamanda, 3 yeni qaz kəməri çəkiləcəkdir. Cənubi Qafqaz qaz kəməri - Azərbaycanı Gürcüstanla
birləşdirən, TANAP - Türkiyə ərazisindən keçən və TAP - Türkiyə sərhədindən İtaliya sərhədlərinə qədər uzanan
üçüncü qaz layihəsidir. “Şahdəniz-2” qaz yatağının işlənməsi ilə bərabər bu dörd nəhəng layihə “Cənub” qaz dəhlizini
formalaşdırır və burada Azərbaycan öz liderlik funksiyalarını uğurla yerinə yetirir.”
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Çexiya Prezidenti
Miloş Zemanın birgə mətbuat konfransındakı bəyanatından
(16 sentyabr 2015-ci il)
***
“Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyanın 40 ən rəqabətcil iqtisadiyyatlardan biridir. Davos Dünya İqtisadi Forumunun
hesablamalarında qlobal rəqabətə davamlılıq indeksinə görə, biz 38-ci yerdəyik. Bu nəticəni biz qısa müddət ərzində
əldə etmişik. Müstəqilliyimizi bərpa etdiyimiz vaxt iqtisadiyyat 100 faiz dövlət sektorunda formalaşırdı. Hazırda
iqtisadiyyatın, ümumi daxili məhsulun 80 faizindən çoxu özəl sektor tərəfindən təmin edilir.”
Bakıda keçirilən Azərbaycan-Çexiya biznes forumundakı çıxışından
(16 sentyabr 1015-ci il)
***
“Ölkələrin iqtisadiyyatlarının rəqabət qabiliyyətliliyinə görə Azərbaycan 40-cı yerdədir. MDB məkanında yenə
də birinci yerdədir və bu, əslində görülən işlərin bariz nümunəsidir. Biz çalışmalıyıq ki, iqtisadi islahatları daha da
dərinləşdirək və iqtisadiyyatı liberallaşdırmaq üçün əlavə tədbirlər görək.
“Fitch” reytinq agentliyinin də yüksək qiyməti bizi sevindirir. Bu, ədalətli yanaşmadır. Azərbaycanda görülən
işlərin nəticəsidir ki, “Fitch”, - baxmayaraq, bölgədə iqtisadi-maliyyə böhranı davam edir və dərinləşir, - Azərbaycana
iqtisadi sahədə 3B investisiya reytinqini vermişdir. 3B reytinqi çox yüksək nəticədir. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, daha
da yüksək reytinqlərə nail olaq.”
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasındakı nitqindən
(12 oktyabr 2015-ci il)
***
“İqtisadiyyat üçün əsas problemlərdən biri də inhisarçılıqdır. Əfsuslar olsun ki, biz bu sahədə də hələ ciddi
nəticələrə nail ola bilməmişik, həm istehsalda, həm də idxalda. Burada da, bilmirəm bu nə psixologiyadır ki,
düşünürlər, əgər mən bu məhsulu istehsal edirəmsə, başqası gərək istehsal etməsin. Başqasına da imkan vermək
lazımdır ki, rəqabət olsun. Rəqabət olmasa, inkişaf da olmaz, keyfiyyətli məhsullar da olmaz.”
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasındakı nitqindən
(12 oktyabr 2015-ci il)
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“İlk növbədə sərmayəni iqtisadiyyatın real sektoruna - istehsal sahələrinin yaradılmasına, kənd təsərrüfatına,
sənayenin inkişafına və xidmət sektoruna yatırmalıdırlar. Dövlət qurumları isə - həm mərkəzi dövlət orqanları, həm
yerlərdəki icra orqanları onlar üçün bütün şəraiti yaratmalıdırlar. Onların işinə müdaxilə etməməlidirlər, əksinə, onları
təşviq etməlidirlər və mütəmadi qaydada məlumat verməlidirlər ki, hər bir bölgə üzrə nə qədər investisiya qoyulubdur,
investisiyanın mənbəyi nədir.”
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasdakı yekun nitqindən
(9 yanvar 2016-cı il)
***
“Regionlarımız abadlaşıb, şəhərlərimiz gözəlləşib. İndi hər bir bölgəyə səfər edərkən gözəllik, abadlıq görürsən.
Bütün bunları biz etdik. Bunlar bizim siyasətimiz nəticəsində mümkün olmuşdur. Bu, bir daha onu göstərir ki,
tutduğumuz yol düzgün yoldur və bu təşəbbüslərin yerinə yetirilməsi artıq tam yeni bir vəziyyət yaratdı.”
Qeyri-neft ixracatçılarının respublika müşavirəsindəki giriş nitqdən
(16 aprel 2017-ci il)
***
“Valyuta ehtiyatlarımız xarici borcdan 4-5 dəfə çoxdur. Ona görə, istənilən ölkə, bax, bu vəziyyəti özü üçün
arzulaya bilər.”
28 May – Respublika Günü münasibətilə rəsmi qəbuldakı nitqdən
(25 may2017-ci il)
***
“Bizim iqtisadiyyatı sabit və proqnozlaşdırılan edə bilən əsaslı maliyyə resurslarımız var və maliyyə resursları
xarici borcdan 5 dəfə çoxdur. “
Azərbaycan-Latviya biznes forumunun açılışı mərasimindəki nitqdən
(16 iyul 2017-ci il)
***
“Son iyirmi il ərzində Azərbaycana 200 milyard dollardan çox investisiya qoyulmuşdur. İqtisadiyyatımız
rəqabətqabiliyyətlidir.”
Azərbaycan-Latviya biznes forumunun açılışı mərasimindəki nitqdən
(16 iyul 2017-ci il)
***
“2009-cu ildə Azərbaycan Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında “Dünyanın aparıcı islahatçı ölkəsi”
kimi qiymətləndirilmişdir. Davosun Dünya İqtisadi Forumunun 2016-2017-ci illər üzrə qlobal rəqabətə davamlılıq
hesabatında” Azərbaycan 138 ölkə sırasında 37-ci yer tutmuşdur.”
BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasının açılışındakı nitqdən
(19 sentyabr 2017-ci il)
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“Ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafını ancaq bu amillər - qeyri-neft sektoru, sahibkarlıq, idarəetmədə aparılan
və aparılacaq islahatlar müəyyən edəcək. Ona görə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, mütərəqqi beynəlxalq təcrübənin
Azərbaycana gətirilməsi, maliyyə, fiskal siyasətində ən qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməyimiz inkişafımız
üçün əsas amillər olacaqdır. Deyə bilərəm ki, bu siyasət artıq öz nəticəsini vermişdir.”
Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında nitqindən
(9 fevral 2018-ci il)
***
“Ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafını ancaq bu amillər - qeyri-neft sektoru, sahibkarlıq, idarəetmədə aparılan
və aparılacaq islahatlar müəyyən edəcək. Ona görə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, mütərəqqi beynəlxalq təcrübənin
Azərbaycana gətirilməsi, maliyyə, fiskal siyasətində ən qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməyimiz inkişafımız
üçün əsas amillər olacaqdır.”
Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında nitqindən
(08 fevral 2018)
***
“Son 15 il ərzində Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlərdən biri yoxsulluğun və işsizliyin kəskin azalması olub.
Yoxsulluq səviyyəsi 49 faizdən 5,4 faizə düşmüş, işsizlik 5 faiz səviyyəsindədir. Biz, həmçinin nəzərə almalıyıq ki,
son 15 il ərzində Azərbaycan əhalisi 1,5 milyon nəfər artmışdır. Buna görə, yeni iş yerlərinin açılması bizim üçün
daimi prosesdir. Əlbəttə, bunun üçün bizə maliyyə ehtiyatları, münbit sərmayə mühiti lazımdır. Son 15 il ərzində biz
ölkəmizə 230 milyard dollardan artıq vəsaiti birbaşa sərmayə kimi cəlb edə bilmişik. İqtisadi nəticələrimiz dünyanın
aparıcı maliyyə, o cümlədən iqtisadi təsisatlarının hesabatlarında yer alır. Davos Dünya İqtisadi Forumu ölkələrin
rəqabət qabiliyyəti baxımından Azərbaycanı 35-ci yerdə qərarlaşdırıb. İnklüziv inkişaf indeksinə görə, Azərbaycan
inkişaf edən ölkələr sırasında üçüncü yerdədir.”
Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının nazirlər
konfransının açılış mərasimində nitqindən
(5 aprel 2018-ci il)
***
“Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyi istiqamətində son illər atılan addımlar böyük təqdirə layiqdir.
Mən dəfələrlə demişəm, bu gün də demək istəyirəm ki, Davos İqtisadi Forumunun hesablamalarında
rəqabətqabiliyyətliliyə görə 35-ci yerə yüksəlməyimiz tarixi nailiyyətdir. Biz bu gün dünyanın 35 ən
rəqabətqabiliyyətli ölkəsindən biriyik və haqlı olaraq bununla fəxr edirik.”
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci rübünün yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında yekun nitqindən
(9 aprel 2018)
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“İqtisadiyyat son 15 il ərzində 3,2 dəfə artıbdır. Bu, çox böyük göstəricidir. Əlbəttə ki, bu göstəricinin tərkibində
neft amili xüsusi yer tutur. Ancaq bununla bərabər, bizim qeyri-neft ixracımız 15 il ərzində dörd dəfədən çox artıbdır.
Bu da onu göstərir ki, bizim islahatlarımız böyük səmərə verir.”
“Sənaye istehsalı 2,6 dəfə artmışdır. Valyuta ehtiyatlarımız 24 dəfə artmışdır, bu gün 44 milyard dollara
bərabərdir. Ölkəmizə 230 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub. Ölkəmizdə çox gözəl investisiya iqlimi vardır.
Xarici və yerli sərmayə ölkəmizə bundan sonra da qoyulacaqdır. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu Azərbaycanı
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 35-ci yerə layiq görübdür. İnkişafda olan ölkələr arasında inklüziv inkişaf indeksinə
görə biz üçüncü yerdəyik.”
Andiçmə mərasimində nitqindən
(18 aprel 2018-ci il)
***
“Son 15 il ərzində iqtisadi inkişaf baxımından Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır.
Bizim iqtisadiyyatımız üç dəfədən çox artmışdır. Aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, Davos İqtisadi Forumu Azərbaycanı
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə dünyada 35-ci yerə layiq görübdür, inkişaf edən ölkələr arasında isə biz 3-cü yerdəyik.
Bizim çox böyük iqtisadi resurslarımız var. Bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 5 dəfə böyükdür.”
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş
təntənəli mərasimdə nitqindən
(10 may 2018-ci il)
***
Biz güclü iqtisadiyyat qura bilmişik, bu gün heç kimdən asılı deyilik, özümüz öz taleyimizin sahibiyik və iqtisadi
sahədə böyük uğurlar əldə etmişik. Son 15 ilin göstəriciləri bunu əyani sübut edir. İqtisadi baxımdan 15 il ərzində
Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci dövlət yoxdur. Hətta böhranlı illərdə də biz öz iqtisadi gücümüzü qoruya
bilmişik. Deyə bilərəm ki, biz böhrandan az itkilərlə çıxa bilmişik.
***
Son hesablamalara görə, Azərbaycan dünya miqyasında rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 35-ci yerdədir. Yol
infrastrukturunun inkişafına görə 36-cı yerdədir. İnkişaf edən ölkələr arasında inklüziv inkişaf indeksinə görə 3-cü
yerdədir. Ümumi infrastrukturun inkişafına görə dünya miqyasında 26-cı yerdədir. Xalqın iqtidara dəstəyinə görə
dünya miqyasında 20-ci yerdədir. Bax, bu rəqəmlər əyani şəkildə göstərir ki, Azərbaycan hansı böyük uğurlara imza
atıb.
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında nitqindən
(8 iyul 2018-ci il)
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