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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Azәrbaycan iqtisadi inkişaf,
ciddi islahatlar yolundadır
Fevralın 3-dә “Azәrbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illәrdә sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlәt Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına hәsr olunan konfrans keçirilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev konfransda iştirak edib.
Dövlәtimizin başçısı konfransda giriş nitqi söylәdi vә bildirdi ki, bu gün
biz Azәrbaycan regionlarının dördüncü sosial-iqtisadi inkişafı Dövlәt
Proqramının icrasının birinci ilinin yekunlarını müzakirә edәcәyik, bu il
görülәcәk işlәr haqqında danışacağıq. Proqram bir il bundan әvvәl qәbul
edildi. Dördüncü proqram әvvәlki dövrlәrdә qәbul edilmiş proqramların
mәntiqi davamıdır. Üç proqram çәrçivәsindә böyük işlәr görülmüşdür.
Ancaq hәlә dә görülәsi işlәr çoxdur. Hesab edirәm ki, dördüncü proqram
çәrçivәsindә ölkә qarşısında duran әsas infrastruktur vәzifәlәri icra olunacaq vә belәliklә, ölkәmizin gәlәcәk inkişafı üçün daha gözәl imkanlar
yaranacaqdır.
Keçәn il әrzindә proqramın icrası ilә bağlı bütün lazımi tәdbirlәr görülüb. Deyә bilәrәm ki, proqram artıqlaması ilә icra edilib. Proqramda nәzәrdә tutulmuş mәsәlәlәr hәll olunub. Ancaq bәzi mәsәlәlәrdә müәyyәn lәngimәlәr var. Ona görә bu mәsәlәlәrin hәllinә xüsusi diqqәt göstәrilmәlidir.
Hesab edirәm ki, proqramın bu il icra edilәcәk bütün tәdbirlәri hәyatda öz
әksini tapacaq.
Bütövlükdә keçәn il ölkәmiz uğurla inkişaf edibdir. Azәrbaycan inkişaf, sabitlik yolu ilә getmişdir. Dünyada gedәn proseslәr isә әlbәttә ki, bizi
dә narahat edir. Dünyada yeni münaqişә ocaqları, yeni gәrginlik yerlәri
yaranır. Mövcud problemlәr öz hәllini tapmır, әksinә, yeni problemlәr
әlavә olunur. Demәk olar ki, dünyanın bütün yerlәrindә - Avropada, Afrikada, Asiyada, Latın Amerikasında, bizim bölgәmizdә, postsovet mәkanında müәyyәn gәrginlik müşahidә olunur. Bәzi hallarda bu gәrginlik daha
şiddәtli formalar alır. Ancaq Azәrbaycan uzun illәr әrzindә sabitlik yolu ilә
gedir. Ölkәmizdә mövcud olan sabitlik Azәrbaycan xalqının iradәsi ilә
tәmin edilir. Bizim apardığımız siyasәt xalq tәrәfindәn dәstәklәnir. Siyasәt
konkret işlәrlә ölçülür. Bizim siyasәtimizin tәmәlindә konkret işlәr, real
inkişaf, söz yox, әmәl dayanır vә verilәn hәr bir söz hәyatda öz әksini tapır.
Ona görә dә xalq tәrәfindәn bizә göstәrilәn etimad yüksәk sәviyyәdәdir vә
sabitliyin, әmin-amanlığın әsas şәrtlәri mәhz budur.
Hesab edirәm ki, keçәn il iqtisadi sahәdә yaxşı nәticәlәr әldә edilib.
Azәrbaycan indi iqtisadi inkişaf, ciddi islahatlar yolundadır. İslahatlar
cәmiyyәt tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirilir. Çünki bu islahatlar insanların
hәyat sәviyyәsini yaxşılaşdırır, ölkәmizin iqtisadiyyatını sürәtlәndirir, ölkәmizdә mövcud olan xoşagәlmәz problemlәrin hәllindә isә çox önәmli
rol oynayır. Adәtәn çox köklü iqtisadi vә siyasi islahatlar böyük problemlәr dә gәtirir. Yәni, bu islahatlar bәzi hallarda, daha doğrusu, bir çox hallarda insanların hәyat tәrzinә mәnfi tәsir göstәrir. Azәrbaycanda isә islahatlar ardıcıl şәkildә aparılır. Bu, düşünülmüş siyasәtdir. Sadәcә olaraq, biz
indi islahatların yeni mәrhәlәsinә qәdәm qoymuşuq. Ona görә hәm iqtisadi sahәdә, hәm siyasi sahәdә aparılan islahatlar xalqımızın, dövlәtimizin
maraqlarına xidmәt edir. Eyni zamanda, çox ciddi struktur vә kadr islahatları aparılmışdır.
Bütün bunlar bir daha onu göstәrir ki, bizim siyasәtimizdә әsas mәqsәd
dövlәtimizin möhkәmlәnmәsi, xalqımızın daha yaxşı yaşaması, sabitliyin
tәmin edilmәsidir. Biz bütün bu mәqsәdlәrә çatırıq. Keçәn il әldә edilmiş
iqtisadi vә sosial nailiyyәtlәr bunu bir daha tәsdiqlәyir. İqtisadiyyatımız 2,2
faiz artmışdır. Hesab edirәm ki, bu, yaxşı nәticәdir. Neftin qiymәti sabitdir,
ancaq Azәrbaycanda neft hasilatı bir qәdәr aşağı düşüb. Ümumi daxili
mәhsulun 2,2 faiz artması, hesab edirәm ki, yaxşı nәticәdir. Xüsusilә
nәzәrә alsaq ki, qeyri-neft sektorunda artım 3,5 faizdir. Sәnaye istehsalı 1,5
faiz artıb. Bunun da sәbәbi mәhz neftin hasilatı ilә bağlıdır. Ancaq bizim
әsas prioritetimiz olan qeyri-neft sektoru 14 faizdәn çox artıb. Burada,
әlbәttә ki, keçәn il istismara verilmiş nәhәng sәnaye müәssisәlәrinin fәaliyyәtә başlaması, eyni zamanda, kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması xüsusi rol oynayıb. Biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasını Dünya Bankı da qeyd edir. “Doing Business” hesabatında
Azәrbaycan keçәn il 20 әn islahatçı ölkә sırasına daxil edilibdir. Əlbәttә ki,
bütün biznes qurumları bunu görür, hiss edirlәr. Vergi vә gömrük inzibatçılığı, biznes dairәlәrinә göstәrilәn dövlәt dәstәyi, әlbәttә ki, qeyri-neft sәnayesindә dә özünü büruzә verir.
Belәliklә, 14 faizdәn çox artan qeyri-neft sәnayemiz yeni iş yerlәrinin
yaradılması demәkdir. Qeyd etmәliyәm ki, keçәn il 98 min yeni iş yeri
yaradılmışdır. Mәn bunu dәfәlәrlә demişәm, bir daha demәk istәyirәm ki,
bu, daimi proses olmalıdır. Çünki Azәrbaycanda әhali yüksәk templәrlә
artır vә iqtisadiyyat, iqtisadi inkişaf, o cümlәdәn iş yerlәrinin yaradılması
demoqrafik inkişafı daim üstәlәmәlidir. Buna görә biz daim bu mәsәlәyә
xüsusi diqqәt vermәliyik. Ancaq o da hәqiqәtdir ki, hәr bir iş yerinin
yaradılması üçün hәm dövlәt, hәm dә özәl sektor tәrәfindәn böyük vәsait
tәlәb olunur. Çünki iş yerlәrinin yaradılması elә boş yerә olmur, gәrәk
infrastruktur, şәrait, imkanlar olsun. Özәl sektor, әlbәttә ki, iş yerlәrini
yaradan әsas sektor olaraq öz sözünü deyir vә demәlidir.
Belәliklә, әsas iqtisadi göstәricilәr bunlardır. Əgәr buraya ölkәmizә
qoyulan sәrmayәni әlavә etsәk, mәnzәrә daha gözәl olacaqdır. Keçәn il
ölkәmizә 13,5 milyard dollar sәrmayә qoyulubdur. Azәrbaycan hәm xarici,

hәm daxili investorlar üçün çox cәlbedici mәkandır. Bu sәrmayәlәrin bir
hissәsi dövlәt investisiyalarıdır. Bu da tәbiidir. Çünki hәlә ki, iqtisadi
artımda dövlәt investisiyaları önәmli rol oynayır. Xüsusilә nәzәrә alsaq ki,
hәlә dә infrastruktur layihәlәri ilә bağlı görülәsi işlәr vardır. Ona görә hәm
dövlәt, hәm yerli, hәm dә xarici şirkәtlәr ölkәmizә 13,5 milyard dollar
hәcmindә vәsait qoyublar. Hesab edirәm ki, bu, çox yüksәk nәticәdir.
Makroiqtisadi vәziyyәt tam sabitdir. İnflyasiya cәmi 2,5 faiz tәşkil
etmişdir, әhalinin gәlirlәri isә 7,4 faiz. Yәni, hәmişә olduğu kimi, әhalinin
gәlirlәri inflyasiyanı üstәlәmişdir. Valyuta ehtiyatlarımız 6,4 milyard dollar
artmışdır. Bu, deyә bilәrәm ki, son illәr әrzindә rekord göstәricidir. Baxmayaraq ki, büdcәmiz rekord hәddә çatmışdır, biz yenә dә valyuta ehtiyatlarımızı artırmışıq. Bu, daim belә olubdur. Hәtta bizim üçün әn ağır, böhranlı
illәrdә, - o vaxt ki, dünya bazarlarında neftin qiymәti dörd dәfә düşmüşdü,
- yenә dә biz valyuta ehtiyatlarımızı artırmışdıq. Ancaq keçәn il 6,4 milyard dollar hәcmindә artım, әlbәttә ki, düşünülmüş siyasәti әks etdirir. Biz
vәsaitimizә qәnaәt edirik. Ancaq strateji әhәmiyyәt daşıyan layihәlәrә dövlәt investisiyaları qoyuruq. Eyni zamanda, valyuta ehtiyatlarımızın idarә
edilmәsindәn dә daha böyük vәsait әldә edirik. Burada bir çox amillәr
özünü göstәrir. Çünki bu gün Azәrbaycan dünya miqyasında çox böyük

Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdri gәnc liderlәrlә görüşüb
Fevralın 1-dә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti
general-polkovniki Sәfәr Mehdiyevlә gәnc liderlәrin görüşü keçirilib.
bax sәh. 3

hörmәtә malik bir ölkәdir, hәm siyasi müstәvidә, hәm iqtisadi sahәdә, biznesin inkişafı baxımından. Mәnim bu yaxınlarda 14-cü dәfә Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirakım vә Forum çәrçivәsindә apardığım danışıqlar vә iştirak etdiyim tәdbirlәr bir daha göstәrir ki, Azәrbaycana
hәm böyük maraq, hәm dә böyük rәğbәt var. İyirmidәn çox görüş keçirildi.
Onu deyә bilәrәm ki, bütün görüşlәr qarşı tәrәfin tәşәbbüsü ilә hәyata
keçirildi. Yәni, bunu ona görә deyirәm ki, ölkәmizin inkişafına maraq doğrudan da böyükdür. Azәrbaycanda iş görmәk istәyәn şirkәtlәrin sayı artır.
Bilirsiniz ki, Davos Forumunda iştirak edәn şirkәtlәr dünya miqyasında әn
böyük şirkәtlәrdir. Yәni, oraya - Foruma daxil olmaq üçün bir çox meyarlar
olmalıdır. Onlardan biri dә әlbәttә ki, şirkәtlәrin kapitallaşdırılmasıdır.
Belәliklә, bu böyük sәrmayә qoyuluşu vә valyuta ehtiyatlarımızın
artımı bir daha göstәrir ki, biz düzgün yoldayıq vә bu yolla gedәcәyik.
Yanvar ayını nәzәrә alsaq, bizim valyuta ehtiyatlarımız artıq 52 milyard
dollara çatıbdır, tәkcә keçәn ay әrzindә 1 milyard dollar artmışdır. Bu,
bizim strateji ehtiyatımızdır. Bu, bizim iqtisadi müstәqilliyimizi vә böyük
dәrәcәdә siyasi müstәqilliyimizi tәmin edir. Azәrbaycan bu gün dünyada
sayı o qәdәr dә çox olmayan o ölkәlәrdәndir ki, tam müstәqil siyasәt aparır.

davamı 2-ci sәh.

“Könüllü gömrükçü” dәstәsinin
üzvlәrinә sertifikatlar tәqdim olunub
Fevralın 3-dә Dövlәt Gömrük Komitәsindә fәaliyyәt göstәrәn ikinci “Könüllü gömrükçü” dәstәsinin üzvlәrinә
sertifikatların tәqdim olunması mәrasimi keçirilib.
bax sәh. 3

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Rәsmi xronika
Fevralın 3-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Azәrbaycan mәdәniyyәtinin inkişafında böyük xidmәtlәrinә vә uzunmüddәtli sәmәrәli ictimai-siyasi fәaliyyәtinә görә
Polad Bülbüloğluna “Heydәr Əliyev” ordenini tәqdim edib.
Polad Bülbüloğlunu 75 illik yubileyi münasibәtilә tәbrik edәn
Prezident İlham Əliyev dedi ki, siz Azәrbaycan mәdәniyyәtinin
inkişafına böyük töhfә vermisiniz. Nәinki Azәrbaycan miqyasında, hesab edirәm ki, dünya miqyasında siz әn görkәmli bәstәkarlardan birisiniz. Eyni zamanda, dövlәt xidmәtindә böyük nailiyyәtlәriniz olubdur, bu gün dә var. Sizin fәaliyyәtiniz dövlәt tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirilib.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın
4-dә Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Mәclisinin Sәdri
Vasif Talıbovu qәbul edib.
Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda 2019-cu ildә әldә olunmuş
uğurlar münasibәtilә Vasif Talıbovu tәbrik etdi. Dövlәtimizin
başçısı Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı vә tәhlükәsizliyi mәsәlәlәrinin daim onun diqqәt mәrkәzindә olduğunu vurğuladı.
Bu ilin yanvar ayında Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin
Sәrәncamı ilә Vasif Talıbov 60 illik yubileyi münasibәtilә “Şәrәf”
ordeni ilә tәltif edilib. Prezident İlham Əliyev “Şәrәf” ordenini
Vasif Talıbova tәqdim etdi.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın
5-dә Türkiyә Respublikasının Xarici İşlәr naziri Mövlud
Çavuşoğlunun başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul edib.
Nümayәndә heyәtini salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi
ki, sizi yenidәn görmәyimә çox şadam. Sabah Bakıda Xarici İşlәr
nazirlәri sәviyyәsindә çox önәmli toplantı keçirilәcәkdir. Bu, Zirvә Görüşündәn sonra Xarici İşlәr nazirlәrinin Bakıda keçirilәn birinci toplantısıdır. Bildiyiniz kimi, keçәn ildәn başlayaraq Azәrbaycan Türkdilli Dövlәtlәrin Əmәkdaşlıq Şurasına sәdrliyi öz
üzәrinә götürüb. Biz çalışacağıq ki, bir il әrzindә bu tәşkilatın sәdri kimi bütün üzv ölkәlәrin dәstәyi ilә fәal iş görәk vә bu ölkәlәr
arasındakı әmәkdaşlığı, dostluğu, qardaşlığı daha da möhkәmlәndirәk.
Sonra Prezident İlham Əliyev Azәrbaycan Respublikası ilә
Türkiyә Cümhuriyyәti arasında dostluq vә qarşılıqlı әmәkdaşlıq
әlaqәlәrinin möhkәmlәndirilmәsindә xüsusi xidmәtlәrinә görә
Mövlud Çavuşoğluna “Dostluq” ordenini tәqdim etdi.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın
5-dә Qırğız Respublikasının Xarici İşlәr naziri Çingiz Aydarbekovu qәbul edib.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, ötәn il ölkәlәrimiz arasında ikitәrәfli münasibәtlәrin inkişafı baxımından uğurlu olub. Beynәlxalq tәdbirlәr çәrçivәsindә Qırğızıstan Prezidentilә bir neçә dәfә
görüşdüyünü qeyd edәn dövlәtimizin başçısı bildirib ki, әmәkdaşlığın möhkәmlәnmәsi istiqamәtindә bu il dә mühüm tәdbirlәr
nәzәrdә tutulub.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın
6-da NATO Müttәfiq Qüvvәlәrinin Avropadakı Ali Komandanı
Tod Voltersin başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul edib.
Qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki, NATO
vә Rusiya hәrbi komandanları arasında görüşlәrin Bakıda keçirilmәsi artıq bir әnәnәdir. Biz görüş yeri kimi Azәrbaycanı seçdiklәrinә görә NATO vә Rusiyaya çox minnәtdarıq. Düşünürәm ki, bu,
çox doğru seçimdir. Eyni zamanda, bunu bizә olan etimadın, hörmәtin әlamәti hesab edirik. Çünki istәnilәn başqa bir ölkә seçilә
bilәrdi. Lakin Bakının seçilmәsi o demәkdir ki, bizim hәqiqәtәn
dә çox güclü tәrәfdaşlığımız var. Mәn әminәm ki, sizin bu gün
hәmkarınızla keçirәcәyiniz görüş çox sәmәrәli olacaq, dünyada
vә regionumuzda sülh vә sabitliyә xidmәt edәcәk.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın
6-da Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisiMüdafiә nazirinin birinci müavini Valeri Gerasimovun rәhbәrlik
etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul edib.
Nümayәndә heyәtini salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi
ki, sizin NATO-dakı hәmkarlarınızla mühüm görüşlәrin keçirilmәsi ilә әlaqәdar Azәrbaycana gәlişiniz müntәzәm xarakter daşıyır. Bakının Rusiya vә NATO-nun ali hәrbi komandanlığının әnәnәvi görüş yerinә çevrildiyinә görә bir daha Rusiya tәrәfinә minnәtdarlığımı bildirmәk istәrdim. Bu proses artıq üç ildir ki, davam
edir vә әlbәttә, Bakının seçimi bizim üçün çox әhәmiyyәtli vә dәyәrlidir. Biz bunu bizә etimad vә hörmәt әlamәti kimi qәbul edirik
vә әlbәttә, hәmçinin hesab edirik ki, bu görüşlәr hәm bizim regionda, hәm dә dünyada risklәri azaltmağa çox ciddi kömәk edir.
Buna görә regionda vә dünyada gәlәcәk vәziyyәt sizin hәmkarınızla bugünkü görüşünüzdәn asılı olacaq.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın
6-da Rusiya Federasiyasının TASS informasiya agentliyinin baş
direktorunun birinci müavini Mixail Qusmana “Şәrәf” ordenini
tәqdim edib.
Mixail Qusmanı salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki,
sizi keçmiş yubiley münasibәtilә tәbrik etmәk, sizә әn xoş
arzularımı çatdırmaq, cansağlığı, rifah, işinizdә yeni uğurlar arzulamaq istәrdim. Tәәssüf ki, siz yubileyinizi qeyd edәndә mәn
Bakıda deyildim, Davosda idim. Amma sizi telefon vasitәsilә tәbrik etmәk vә öz hisslәrimi bildirmәk, elәcә dә sizin Bakıda olduğunuz vaxt tәltif edildiyiniz yüksәk mükafatı sizә şәxsәn tәqdim
etmәyim üçün görüş haqqında razılaşmaq imkanım olub. Mәn
bilirәm ki, siz ad günlәrinizi, xüsusilә yubileylәrinizi hәmişә vәtәniniz Azәrbaycanda qeyd edirsiniz. Bu, artıq xoş әnәnәdir. Bu, bir
daha sizin öz Vәtәninizә, doğma torpağınıza, doğma şәhәrinizә
bağlılığınızı göstәrir.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın
6-da “Stadler Rail AG” şirkәtinin Direktorlar Şurasının sәdri Peter
Şpuleri qәbul edib.
Görüşdә “Azәrbaycan Dәmir Yolları” Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәti ilә “Stadler Rail AG” şirkәti arasında uğurlu әmәkdaşlığın
hәyata keçirildiyi qeyd olundu, bu şirkәtin istehsal etdiyi çox
müasir, rahat vә sürәtli qatarların Azәrbaycanda istifadәyә verilmәsinin ölkәmizin dәmir yolu sistemindә böyük dәyişikliklәrә
sәbәb olduğu vurğulandı.

2

. 8 fevral 2020-ci il

CUSTOMS NEWS ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

№ 4 (1160) .

Azәrbaycan iqtisadi inkişaf,
ciddi islahatlar yolundadır
әvvәli 1-ci sәh.
Müstәqil siyasәt aparmaq üçün bir çox amillәr olmalıdır - ölkәlәrin
әrazisi, onların potensialı, ümumi daxili mәhsulu, hәrbi qüdrәti vә s. Biz
bilirik ki, dünyada güc mәrkәzlәri hansı ölkәlәrdir. Əlbәttә, Azәrbaycan öz
hәcminә vә coğrafi әrazisinә görә böyük ölkәlәrlә rәqabәt apara bilmәz,
belә fikri dә yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq, müstәqil siyasәt aparmaq
üçün bizdә kifayәt qәdәr imkanlar var. Bunların başlıcası xalqın dәstәyidir,
bizim siyasәtimizә göstәrilәn dәstәk vә etimaddır. Əlbәttә ki, iqtisadi
göstәricilәrimiz, siyasi arenadakı fәaliyyәtimiz bizim gücümüzü artırır vә
Azәrbaycan ildәn-ilә daha da güclәnir vә güclәnәcәkdir.
Bizim ixracımız da, xüsusilә qeyri-neft sektorunda artıbdır, xarici ticarәt
dövriyyәsi dә artıbdır. Bir sözlә, iqtisadi sahәyә aid olan bütün mәsәlәlәr öz
hәllini tapıb.
Eyni zamanda, keçәn il sosial sahәdә çox böyük tәşәbbüslәr irәli
sürülmüşdür. Daha doğrusu, 2018-ci ilin ikinci yarısından artıq bu proqramlar hazırlanırdı vә 2019-cu ilin әvvәlindәn bu proqramların icrası başlanmışdır. Şәhid ailәlәrinә böyük mәblәğdә vәsait tәmin edilmişdir. Ümumiyyәtlә, 4,2 milyon insanın sosial vә maddi vәziyyәti yaxşılaşdırıldı. Çünki çox böyük sosial paket 4,2 milyon insanı әhatә edib. Minimum әmәkhaqqı tәxminәn 2 dәfә, minimum pensiya 70 faizdәn çox artmışdır. Hazırda minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyәtinә görә Azәrbaycan MDB mәkanında birinci yerdәdir. Bәzi müavinәtlәr 50 faiz, bәzi müavinәtlәr 2 dәfә
artırılıb, tәlәbәlәrin tәqaüdlәri artırılıb, şәhid ailәlәrinә birdәfәlik maddi
yardım göstәrilib, bundan әlavә, şәhid ailәlәrinin vә mәcburi köçkünlәrin
aylıq müavinәtlәri artırılıb. Yәni, bütün bunlar böyük vәsait tәlәb edәn
mәsәlәlәrdir vә bir neçә milyard manata başa gәlir. Ancaq biz bunu edirik.
İlk növbәdә, ona görә ki, siyasәtimizin mәrkәzindә Azәrbaycan vәtәndaşı
dayanır. İkincisi, ona görә ki, buna imkanımız var. Əgәr istәyimiz olsaydı,
imkanımız olmasaydı, bunu necә etmәk olardı? Bax, iqtisadi gücümüzü
toplayaraq bugünkü reallığı tәmin etdik ki, biz bunu edә bilirik. Deyә
bilәrәm ki, yaxın әtrafda bu cür sosial tәşәbbüs göstәrәn ikinci ölkә yoxdur.
Əgәr varsa, qoy mәnә desinlәr, yoxdur. Biz bunu ona görә edirik vә hesab
edirik ki, bu, düzgündür. Azәrbaycan xalqı ildәn-ilә daha yaxşı yaşamalıdır.
Bizim artan iqtisadi gücümüz ölkәmizin güclәnmәsinә, ilk növbәdә,
xalqımızın rifah halının yaxşılaşmasına yönәlmәlidir vә biz bunu edirik.
Ona görә sosial sahәdә görülmüş bu işlәr bir daha bizim siyasәtimizi әks
etdirir, bizim gücümüzü göstәrir vә bundan sonra da bu sahә daim diqqәt
mәrkәzindә olacaqdır.
Eyni zamanda, keçәn il sosial infrastrukturun yaradılması ilә bağlı
önәmli addımlar atıldı - 84 mәktәb, 60 tibb müәssisәsi tikildi vә tәmir edildi. Ona görә bu proses dә daim gedir. Biz mәktәblәrin böyük hissәsinin tәmirini başa çatdırmışıq. Amma hәlә dә qәzalı vәziyyәtdә olan mәktәblәr
var vә onların da tәmiri ilә bağlı gәlәcәk illәrdә konkret addımlar atılacaqdır.
İnfrastruktur layihәlәrinin icrası ilә ciddi mәşğul olmuşuq, xüsusilә
elektrik enerjisi sahәsindә. Bu sahәdә dә ciddi irәlilәyiş olubdur. Deyә bilәrәm ki, keçәn il biz әlavә 800 meqavat elektrik enerjisi ala bilmişik. Bunun
400 meqavatı yeni tikilmiş “Şimal 2” stansiyasının hesabına, 400 meqavatı
isә itirilmiş güclәrin bәrpası nәticәsindә әldә olunub. Çünki vaxtilә
stansiyaların düzgün istismar olunmaması sәbәbindәn bu güclәr itirilmişdi.
Ancaq hazırda bu işlәr aparılır vә 400 meqavat gücün daha çox hissәsi
Mingәçevir İstilik Elektrik Stansiyasında aparılan tәmir-bәrpa işlәrinin
hesabına әldә edilmişdir. Əlbәttә, digәr stansiyaların da itirilmiş güclәri
bәrpa edilib vә biz 400 meqavatı mәhz buradan әldә etdik. Bu proses
davam edir. Bu il dә tәqribәn hәmin rәqәm sәviyyәsindә generasiya gücü
bәrpa olunacaq. Biz indi elektrik enerjisini ixrac edәn ölkәyә çevrilmişik.
Qazlaşdırma prosesi dә davam etdirilib. Bu gün ölkәmizin demәk olar
ki, bütün yerlәrindә qazlaşdırma tәmin edilibdir. Qazlaşdırmanın sәviyyәsi
96 faizә çatıb. Bu da dünya miqyasında әn yüksәk göstәricilәrdәn biridir.
1300 kilometr avtomobil yolu salınıb. Min kilometr nәzәrdә tutulmuşdu.
Ancaq il әrzindә rayonlara sәfәrlәrim zamanı mәnә edilәn müraciәtlәr,
sonra vәtәndaşlar tәrәfindәn ünvanlanan mәktublar әsasında biz әlavә 300
kilometr yolun çәkilişinә nail olduq. Avtomobil yollarının keyfiyyәtinә görә bu gün Azәrbaycan dünyada 27-ci yerdәdir, bir çox inkişaf etmiş ölkәlәri
qabaqlayır. Əminәm ki, görülәcәk işlәr nәticәsindә daha da irәli gedәcәyik.
O cümlәdәn meliorativ tәdbirlәr infrastruktur layihәlәri arasında önәmli
yer tutur. Tәqribәn 80 min hektar torpağa suyun verilmәsi tәmin edilmişdir,
300-dәn çox subartezian quyusu qazılmışdır. Bu proses bu il dә davam
etdirilәcәk.
Bu infrastruktur layihәlәri dövlәt investisiya proqramı hesabına icra
edilmişdir. Bu, bir daha onu göstәrir ki, ölkәmizin dayanıqlı inkişafı üçün
gözәl zәmin yaradılır. Tәbii ki, bütün bu işlәr vә eyni zamanda, aparılan
islahatlar kәnd tәsәrrüfatının inkişafına da güclü tәkan verdi. Kәnd
tәsәrrüfatı istehsalı son illәrlә müqayisәdә rekord hәddә çatdı. Yәni, artım
tempi 7 faizdәn çox olmuşdur, xüsusilә bitkiçilikdә artım 10 faizdәn çoxdur. Bizim kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının ixracı artır. Daxili tәlәbat yerli
mәhsullar hesabına tәmin edilir. Çünki bütün bu işlәr bir-biri ilә sıx bağlı
olan mәsәlәlәrdir.
Keçәn il, eyni zamanda, nәqliyyat sahәsindә bizim böyük layihәlәrimiz
icra edilibdir. Onların arasında Bakıәtrafı dәmir yolu xәttinin çәkilişini
xüsusilә qeyd etmәk istәrdim. Biz vaxtilә “elektriçka” adlandırılan dәmir
yolu nәqliyyatını әn müasir sәviyyәdә bәrpa etmişik, әn aparıcı şirkәtin
istehsal etdiyi qatarları gәtizdirmişik. Qәsәbәlәrdә dәmir yolu stansiyaları
tikilibdir vә bu proses davam etdirilәcәk. Bu il artıq Bakıәtrafı dәmir yolunun çәkilişinin әsas mәrhәlәsi başa çatacaq, yәni, dairә birlәşәcәkdir. Ondan sonra hәlә ki, dәmir yolu olmayan qәsәbәlәrә dәmir yolunun çәkilişi
nәzәrdә tutulur. Eyni zamanda, qonşularla bizi birlәşdirәn dәmir yollarında
bәrpa işlәri aparılır ki, sürәt daha da artsın. Buna böyük dәrәcәdә nail olmuşuq, xüsusilә qәrb istiqamәtindә. Şimal vә cәnub istiqamәtindә görülәcәk
işlәr üçün hazırlıq aparılır vә bu il bu proses daha sürәtlә gedәcәkdir.
Əlbәttә ki, biz keçәn ilin uğurlarını qeyd edәrkәn TANAP layihәsinin
Avropa sәrhәdinә çatdırılmasını mütlәq qeyd etmәliyik. Bu, tarixi
hadisәdir, bu, tarixi layihәdir. Cәnub Qaz Dәhlizinin әsas hissәsi olan
TANAP demәk olar ki, tam istifadәyә verilmişdir. Keçәn ilin noyabr ayında biz Türkiyә-Yunanıstan sәrhәdindәki mәrasimdә bu layihәnin tam
istismara verilmәsini qeyd etmişdik. Ondan әvvәl TANAP-ın Türkiyәyә
çatdırılmasını qeyd etmişik. Bu, doğrudan da tarixi layihәdir. Bu layihә artıq Cәnub Qaz Dәhlizinin dördüncü seqmenti olan TAP layihәsinin uğurlu
inkişafını vә başa çatmasını şәrtlәndirir. Əminәm ki, bu il bu nәhәng infrastruktur layihәsi - uzunluğu 3500 kilometr olan, bir neçә ölkәni birlәşdirәn
Cәnub Qaz Dәhlizi tam istismara verilәcәkdir. Bu, bizim növbәti böyük
tarixi qәlәbәmiz olacaqdır.
İnfrastruktur layihәlәrinә gәldikdә, bu illәr әrzindә 33 elektrik stansiyası
tikildi, onların generasiya gücü 3 min meqavatdır. Əgәr bu stansiyalar
tikilmәsәydi, bu gün ölkәmizin yarısını qaranlıq bürüyәrdi, biz elektrik
enerjisini yenә dә idxal edәrdik vә buna böyük pullar verәrdik. Amma biz
bu stansiyaları tikmәklә, 3 min meqavat generasiya gücünü әldә etmәklә
bu gün elektrik enerjisini ixrac edirik. Keçәn il bu ixracdan ölkәmizә
tәqribәn 60-65 milyon dollar vәsait daxil olubdur.
2003-cü ildә Azәrbaycanda qazlaşdırmanın sәviyyәsi 51 faiz idi, rayonlarda ümumiyyәtlә qaz yox idi. Hazırda bu rәqәm 96 faizә çatıbdır. Elә
rayon yoxdur ki, orada qaz olmasın. Elә rayon yoxdur ki, orada qazlaşdırma tәqribәn 70 faizdәn aşağı olsun. Rayonlarda 100 faiz, 95 faizdir. 16
min 700 kilometr avtomobil yolu tikilmişdir. Bizi bütün qonşu ölkәlәrlә
müasir avtomobil magistralları birlәşdirir. Yüzlәrlә (bәlkә dә mindәn çox)
kәndin yolu abadlaşdırılıb.
Meliorativ tәdbirlәr. İki böyük su anbarı - Taxtakörpü vә Şәmkirçay tikilib. Bunlar olmasaydı, orada yerlәşәn rayonlarda su qıtlığı yaranacaqdı.
Əgәr Taxtakörpü su anbarı tikilmәsәydi, keçәn il Bakı şәhәrini su ilә tәmin
etmәk mümkün olmazdı. Çünki keçәnilki quraqlıq bәlkә dә tarixdә olmayıb. Biz mәhz Taxtakörpüdә yığılan suları Ceyranbatana ötürmәklә Bakını
fasilәsiz su ilә tәmin etdik. Bakıda heç kim hiss etmәdi ki, belә ciddi quraqlıq olub.
Bütün bu işlәri biz ona görә görürük ki, insanlar daha yaxşı yaşasınlar.
Hәr bir böyük layihәnin arxasında düşünülmüş siyasәt dayanır. Kәndlәrdә
su tәminatını yaxşılaşdırmaq üçün bu illәrdә 1500-dәn çox artezian quyusu
qazılmışdır vә bu proses davam etdirilir. Yüzlәrlә kәnddә modul tipli
sutәmizlәyici qurğular quraşdırılmışdır. Ona görә bizim proqramımızın
icrasında infrastruktur layihәlәri xüsusi yer tuturdu. Biz sosial tәşәbbüslәrlә
paralel olaraq, bu layihәlәri hәyata keçirmәklә bugünkü reallığı әldә etdik.
Azәrbaycan bu illәr әrzindә kosmik dövlәtә çevrilib. Bizim üç peykimiz
var, 16 il bundan әvvәl bu, bәlkә dә bizim yuxumuza da gәlmәzdi. Amma
bu gün bu, reallıqdır. Nәinki üç peykimiz var, hәtta iki ildәn sonra dünyanın
aparıcı tәdbiri - Dünya Astronavtika Konqresi dә Bakıda keçirilәcәk,
tәxminәn 50 ildәn sonra. Çünki birinci dәfә Sovet İttifaqında da yeganә

konqres 1973-cü ildә Bakıda keçirilmişdir. İndi 49 ildәn sonra bu tәdbir
yenә dә Bakıda, amma müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin paytaxtı olan
Bakıda keçirilәcәk.
Nәqliyyat sahәsindә. Yeddi aeroport tikildi. Onların altısı beynәlxalq
aeroportdur. Davosun hesabatında Azәrbaycan hava xidmәtlәrinә görә 11ci yerdәdir. Heydәr Əliyev Beynәlxalq Aeroportu artıq beşulduzlu aeroport
kimi tanınır. Dünyada belә aeroportların sayı tәqribәn 10-na yaxındır.
Onlardan biri dә Heydәr Əliyev Aeroportudur.
Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu tikildi. Bu, bizim tarixi qәlәbәmizdir.
Tәkcә ona görә yox ki, Ermәnistan әbәdi dalanda qaldı. Halbuki bu da
vacib mәsәlәdir. Ona görә ki, indi bu yol hәm böyük gәlir gәtirir, hәm dә
beynәlxalq әmәkdaşlığı genişlәndirir. İndi bu yol ilә onu tikmәyә başlayanda nәzәrdә tutulmayan yerlәrdәn dә yüklәr daşınır. Yәni, bu yol beynәlxalq
әmәkdaşlıq üçün çox önәmli infrastruktur layihәsinә çevrilib vә Azәrbaycan burada aparıcı ölkәdir. Şәrq-Qәrb vә Şimal-Cәnub nәqliyyat dәhlizlәrinin yaradılmasında biz xüsusi rol oynamışıq. Biz o ölkәyik ki, hәr iki
layihәdә iştirak edirik. Əlәt Beynәlxalq Dәniz Limanı Xәzәrdә әn böyük
dәniz limanıdır. Gәmiqayırma zavodu bizim üçün tankerlәr, yük gәmilәri
vә istәnilәn gәmini istehsal edә bilәr. İndi pulumuz Azәrbaycanda qalır,
xaricә getmir. Biz indi tankerlәri, yük gәmilәrini özümüz istehsal edirik.
Mәn ancaq 16 il әrzindә görülmüş işlәrin әsas mәqamlarını qeyd edirәm.
Energetika, neft-qaz sahәsindә - 2006-cı ildә Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft,
2007-ci ildә Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kәmәrlәri istifadәyә verildi. Bunlar
tikilmәsәydi, kim gәlib Azәrbaycanın neft sәnayesinә, özü dә dәnizdәn
çıxarılacaq neftә pul qoyardı? Heç kim. Sıfır investisiya olacaqdı. Nә
edәcәkdik? Xaricdәn neft alacaqdıq. Biz bu kәmәrlәri mürәkkәb geosiyasi
vәziyyәtdә inşa etdik, minimum risklәrlә. Sonra Bakı-Tbilisi-Qars dәmir
yolu tikildi. Çünki o kәmәrlәr tikilmәsәydi, o dәhliz açılmasaydı, dәmir
yolu dәhlizi dә heç vaxt olmazdı. Bu yolu tikmәyә bizim pulumuz da
olmazdı. Gürcüstana 800 milyon dollara yaxın kredit vermәyә dә gücümüz
olmazdı. Ondan sonra Cәnub Qaz Dәhlizi. Bu da Avropanın әn böyük
infrastruktur layihәlәrindәn biridir, bunun tәxminәn 40 milyard dollar
maliyyәsi vardır. Bir neçә ölkәni birlәşdirir, 3500 kilometr uzunluğunda
dörd seqmentdәn ibarәt nәhәng layihәdir. Burada hәm siyasi mәharәt, hәm
diplomatik addımlar, hәm iqtisadi gücümüz, hәm dә beynәlxalq banklarla
әlaqәlәrimiz, bu yolboyu yerlәşәn ölkәlәrlә sәmәrәli әmәkdaşlığımız, bütün bunlar rol oynayıb. Bu layihәni hәyata keçirmәk üçün nә qәdәr çәtinliklәr olub. Bu barәdә danışmaq üçün ayrıca bir tәdbir lazımdır. Amma biz
bunu da başa çatdırmışıq. Tәşәbbüskar da Azәrbaycandır. Artıq bir neçә
ildir ki, Azәrbaycanda әnәnәvi olaraq Cәnub Qaz Dәhlizi Mәşvәrәt Şurası
keçirilir. Növbәti Şuranın toplantısı bu ayın sonunda keçirilәcәk.
Sonra aidiyyәti qurumların rәhbәrlәri ötәn dövr әrzindә görülәn işlәr vә
qarşıda duran vәzifәlәr haqqında mәlumat verdilәr.
Daha sonra dövlәtimizin başçısı yekun nitqi söylәdi vә bildirdi ki,
konfransın ikinci hissәsindә dörd panel tәşkil olunacaq vә bütün sahәlәri
әhatә edәn mәsәlәlәr, o cümlәdәn iqtisadiyyat, kәnd tәsәrrüfatı, infrastruktur, bank-kredit mәsәlәlәri vә digәr mәsәlәlәr müzakirә edilәcәk. Hәm yerli
icra orqanları, hәm sahibkarlar mәrkәzi icra orqanlarının nümayәndәlәri ilә
birlikdә bu mәsәlәlәri müzakirә edәcәklәr, mövcud problemlәr haqqında
danışacaqlar vә әlbәttә ki, bu il görülәcәk işlәr haqqında da söhbәt gedәcәk.
Elә etmәliyik ki, proqramda nәzәrdә tutulan bütün mәsәlәlәr öz hәllini
tapsın. 2020-ci ildә bәzi mәsәlәlәr bu yaxınlarda ortalığa çıxıb, onların da
hәlli üçün imkanlar olmalıdır. Dövlәt İnvestisiya Proqramı tәsdiq edilmişdir, kifayәt qәdәr böyük proqramdır. Eyni zamanda, müәyyәn dәrәcәdә
ehtiyatlar da vardır. Çünki il әrzindә bәzi mәsәlәlәr ortalığa çıxır ki, onların
da hәlli vacibdir.
İndi isә görülәcәk әsas işlәr, layihәlәr haqqında demәk istәrdim ki, bu il
dә proqramın icrası vә ümumiyyәtlә, ölkәmizin inkişafı tәmin edilsin. İlk
növbәdә, infrastruktur layihәlәrindәn başlamaq istәrdim. Baxmayaraq ki,
bu sahәdә böyük uğurlar әldә edildi, mәsәlәlәrin böyük hissәsi öz hәllini
tapdı. Ancaq hәyat yerindә durmur. Ölkәmizin tәlәbatı, әhalisi, sәnaye
potensialı artır, yeni müәssisәlәr istifadәyә verilir. Ona görә infrastruktur
layihәlәrinin icrası bundan sonra da tәmin edilmәlidir.
Mәn elektrik enerjisinin istehsalı ilә bağlı giriş sözümdә bәzi
mәlumatları verdim. Əlavә etmәk istәyirәm ki, bu ilin yanvar ayında
önәmli hadisә baş vermişdir. İki böyük xarici investor Azәrbaycan ilә bәrpaolunan enerji növlәrinin istehsalı üzrә niyyәt protokolu imzalamışdır.
Əslindә, bu, icra müqavilәsi adlandırılır vә il әrzindә, bir neçә ay әrzindә
bu müqavilәlәr üzәrindә daha müfәssәl iş aparılacaqdır. Əminәm ki, bu ilin
sonunda müvafiq kontraktlar da imzalanacaq. Bu mәsәlәnin çox böyük
әhәmiyyәti var. Çünki bu, sırf xarici sәrmayә hesabına istehsal edilәcәk
bәrpaolunan enerji növlәridir. Əlbәttә ki, - mәn bunu giriş sözümdә dә demişәm, - әgәr bizim kredit reytinqimiz yüksәk olmasa idi, biznes mühitinә
görә Azәrbaycan 20 әn islahatçı ölkә kimi tanınmasaydı, xarici investorlar
vәsait qoymazdılar.
Mәn o böyük şirkәtlәrin rәhbәrlәri ilә görüşәrkәn onu da yәqin etdim ki,
bu qәrarın әsas sәbәbi ölkәmizdә mövcud olan sabitlik, әmin-amanlıq vә
Azәrbaycanın uzunmüddәtli inkişafına investorların inamıdır. Bunlar çox
böyük layihәlәrdir. İki elektrik stansiyası tikilәcәk - biri külәk, biri Günәş.
Bu iki stansiyanın ümumi generasiya gücü 440 meqavat sәviyyәsindәdir,
çox böyük stansiyalardır. Tәqribәn, 400 milyon dollara qәdәr xarici
sәrmayә qoyuluşu nәzәrdә tutulur. Ona görә әminәm ki, bundan sonra
digәr investorlar da maraq göstәrәcәklәr. Deyә bilәrәm ki, bu layihәni icra
etmәk üçün bizә dünyanın 9 aparıcı şirkәtindәn müraciәtlәr daxil olmuşdur.
Artıq, әgәr belә demәk mümkündürsә, kәnarda qalmış şirkәtlәrlә dә fәrdi
qaydada iş aparılır, onlar üçün yeni tәkliflәr hazırlanır. Əminәm ki, bәrpaolunan enerji növlәrinin ümumi generasiya gücümüzdәki payı getdikcә
artacaq vә artmalıdır.
Bununla paralel olaraq, “Azәrenerji”nin xәtti ilә bu il yeni böyük elektrik stansiyasının tikintisinә başlanılacaq. Bu stansiyanın generasiya gücü
tәqribәn 350-400 meqavat әtrafındadır. Buna ehtiyac var, tәlәbat var. Çünki
qeyd etdiyim kimi, bizim ixrac imkanlarımız genişlәnir, daxili tәlәbat
getdikcә artacaq vә daxili istehlak daim nәzәrә alınmalıdır. Bizim hazırda
1000 meqavata yaxın generasiya gücümüz var ki, daxildә istifadә edilmir.
Onun da böyük hissәsi ixrac olunur.
“Azәrenerji”nin xәtti ilә yeni külәk elektrik stansiyasının tikintisinә dә

başlanılmalıdır. Bu yaxınlarda 50 meqavat gücündә bir stansiya istifadәyә
verilmişdir. İkinci stansiyanın generasiya gücü 84 meqavatdır. Bu da
Azәrbaycanda bәrpaolunan enerji növünün növbәti tәzahürüdür. İndi
dünyanın bir neçә ölkәsindә buna oxşar layihәlәr icra edilir, xüsusilә tәbii
resurslarla zәngin olmayan ölkәlәrdә. Bizim isә siyasәtimiz bundan ibarәtdir, - baxmayaraq ki, neftimiz dә, qazımız da var, - neftdәn, qazdan qәnaәtlә istifadә etmәk vә daha çox ixraca yönәltmәk üçün bәrpaolunan enerji növlәrindәn istifadә etmәliyik. Xüsusilә, nәzәrә alsaq ki, Günәşimiz dә,
külәyimiz dә boldur.
Eyni zamanda, Mingәçevir İstilik Elektrik Stansiyasının qalan üç
blokunda bәrpa-tikinti işlәri aparılacaq. Beş blok tәmir olunub vә bu da
әlavә tәqribәn 400 meqavata yaxın generasiya gücü demәkdir. Ona görә
biz yaxın iki-üç il әrzindә böyük dәrәcәdә enerji gücümüzü artıracağıq.
Bununla paralel olaraq, әlbәttә ki, transformatorların quraşdırılması, yeni
yarımstansiyaların fәaliyyәtә başlaması, elektrik xәtlәrinin tәzәlәnmәsi
gündәlikdә duran mәsәlәlәrdir.
Qazlaşdırmaya gәldikdә, baxmayaraq ki, artıq qeyd etdiyim kimi, biz
96 faizә çatmışıq, yenә dә dövlәt investisiya proqramında Azәrbaycan
Dövlәt Neft Şirkәtinә dövlәt büdcәsindәn qazlaşdırmaya 130 milyon
manat vәsait nәzәrdә tutulur. Bu vәsaitdәn istifadә edәrәk bir çox kәndlәr bu gün hәlә qaz almayan kәndlәr qazlaşdırılacaq.
Avtomobil yollarının çәkilişi ilә bağlı bir neçә önәmli layihә hәyata
keçirilir. Onlardan biri Gәncә-Gürcüstan sәrhәdi avtomobil yolunun dörd
zolağa genişlәndirilmәsidir. İşlәr gedir vә әminәm ki, başa çatacaq. Sumqayıtdan Rusiya sәrhәdinә gedәn yeni dördzolaqlı yolun tikintisi aparılır vә
hesab edirәm ki, ilin sonuna qәdәr bu yol da istifadәyә verilәcәk. Astaraİran sәrhәdi avtomobil yolunun tikintisi dә gündәlikdәdir. İndi magistral
yol tam yeni mәcra ilә cәnub istiqamәtinә gedir. Ancaq Astara şәhәrinin
içәrisindәn keçir. Ona görә hәm vәtәndaşlar üçün narahatlıq yaradır, hәm
dә ki, yükburaxma qabiliyyәti aşağı düşür. Ona görә Astara şәhәrinә
girmәdәn rayonun әrazisindәn İran sәrhәdinә qәdәr yeni magistral yolun
çәkilişi, o cümlәdәn avtomobil körpüsünün tikintisi nәzәrdә tutulur. Bu
layihә dә bu ilin sonuna qәdәr başa çatmalıdır.
Eyni zamanda, Şamaxı-İsmayıllı-Qәbәlә yolunun bәrpası vә genişlәndirilmәsi nәzәrdә tutulur. Bu yol sürüşmә zonasından keçir, ona görә
yolun bәrpası uzun illәr әrzindә mümkün olmamışdır. Ancaq yeni texnologiyalar әsasında vә yeni mәcranın tapılması istiqamәtindә aparılmış işlәr
nәticәsindә bu yolun da genişlәndirilmәsi vә keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması nәzәrdә tutulur.
Bu il Bakı qәsәbәlәrindә yeni yolların çәkilişi xüsusi әhәmiyyәt daşıyacaq. Keçәn il biz bu işlәrlә daha geniş miqyasda mәşğul olmağa başlamışıq. Əlbәttә ki, bәzi qәsәbәlәrdә yollar bәrbad vәziyyәtdәdir vә bu, dözülmәzdir. Biz әn ucqar dağ kәndlәrinә gözәl yollar çәkirik. Amma burada
- Bakının әtrafında bәzi yerlәrdә yollar pis gündәdir. Ona görә müvafiq
göstәrişlәr verilib. Keçәn il bu sahәyә daha böyük diqqәt ayrılıb vә bu il dә
yol çәkilişi proqramları arasında bu sahә prioritet tәşkil edәcәk.
Bütövlükdә bu il min kilometr avtomobil yolunun çәkilişi nәzәrdә tutulur. Keçәn il dә min kilometr nәzәrdә tutulurdu. Ancaq dediyim kimi,
keçәn il 1300 kilometr çәkildi. İstisna olunmur ki, bu il dә çәkilәcәk yolların uzunluğu daha böyük olacaqdır.
Dәmir yolunun bәrpası vә çәkilişi ilә bağlı. Gәncә-Gürcüstan sәrhәdi
dәmir yolunun sürәtinin artırılması nәzәrdә tutulur. Bakı-Gәncә dәmir yolunun çәkilişi tamamilә başa çatıb. Mәn o vaxt Gәncәdә olarkәn söz
vermişdim ki, bu, tәmin edilәcәk. Elә dә oldu. İndi çox rahat, sürәtli qatarla
Bakıdan Gәncә şәhәrinә getmәk olar. İndi sәrhәdә qәdәr bu dәmir yolunun
bәrpası başa çatdırılmalıdır. Eyni zamanda, Şimal-Cәnub nәqliyyat dәhlizinin tәrkib hissәsi olan Bakı-Yalama dәmir yolunun yenidәn qurulması
gündәlikdәdir. Bununla yanaşı, Xudatdan Şahdağa dәmir yolunun çәkilişi
nәzәrdә tutulur. Şahdağ dağ-xizәk kurortu indi nәinki MDB mәkanında,
dünyada tanınır. Bunun ikinci mәrhәlәsi işә düşәndәn sonra maraq daha da
artıbdır. Ona görә mütlәq bu kurorta dәmir yolu çәkilmәlidir. Bu, hәm
bölgәdә yaşayan vәtәndaşlara, xarici qonaqlara vә Bakı sakinlәrinә rahatlıq
gәtirәcәkdir. Artıq müvafiq Sәrәncam da verilib vә vәsait dә ayrılıb.
Əlәt-Astara dәmir yolunun yenidәn qurulması vә yolun marşrutunun
dәyişdirilmәsi, sahildәn kәnarlaşdırılması üzәrindә iş aparılır. Bu il vәsait
dә nәzәrdә tutulur. Bu il şәhәrlәrarası dәmir yolları arasında Lәki-Qәbәlә
dәmir yolunun fәaliyyәtә başlaması nәzәrdә tutulur. Giriş sözümdә dediyim kimi, Bakıәtrafı, Bakı qәsәbәlәrinә gedәn dәmir yolunun davam
etdirilmәsi nәzәrdә tutulur.
İçmәli su layihәlәri ilә әlaqәdar bildirmәliyәm ki, bu günә qәdәr ölkәmizin cәmi beş şәhәrindә içmәli su vә kanalizasiya layihәlәri başlamamışdır. Yәni, bütün qalan şәhәrlәrdә bu işlәr ya tamamlanıb, ya da ki,
icradadır. Ona görә bu beş şәhәrin içmәli su problemi nәzәrә alınmalıdır.
Bu ildәn bu layihәlәrin icrasına start verilmәlidir. Əminәm ki, yaxın gәlәcәkdә ölkәmizdә bir dәnә dә şәhәr olmayacaq ki, 24 saat әrzindә Dünya
Sәhiyyә Tәşkilatının standartlarına cavab verәn içmәli su ilә tәmin edilmәsin. Eyni zamanda, biz bu il suvarma üçün 400-dәn çox subartezian quyusunun qazılmasını tәmin etmәliyik. Bu quyuların sayı ildәn-ilә artır,
tәlәbat var vә biz bunu edәcәyik. Bu, dövlәt investisiya proqramında nәzәrdә tutulub.
Ekoloji vәziyyәtin yaxşılaşdırılması daim diqqәt mәrkәzindәdir. Bu
istiqamәtdә bir çox önәmli tәdbirlәr görülür. Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr
Nazirliyinin xәtti ilә çaylar boyu yerlәşәn bir çox kәnddә modul tipli
tәmizlәyici qurğular quraşdırılmışdır. Ancaq mәnә bәzi yerlәrdәn gәlәn
mәlumata görә, bu qurğuların bir neçәsi sıradan çıxmışdır. Ona görә birinci
növbәdә bu qurğuların fәaliyyәti ilә bağlı monitorinq keçirilmәlidir, geniş
tәhlil aparılmalıdır, mәnә mәruzә edilmәlidir ki, onların vәziyyәti nә
yerdәdir. İkincisi, bu qurğuların istismarı ilә bağlı gәrәk tәkliflәr verilsin.
Əfsuslar olsun ki, bu günә qәdәr bu qurğular başlı-başına buraxılıb. Yerli
icra orqanları, bәlәdiyyәlәr, әslindә, bu qurğuların istismarı ilә mәşğul
olmalıdırlar. Bir çox yerlәrdә belә deyil. Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr
Nazirliyi bu qurğuları quraşdırıb vә sanki işini yekunlaşdırıb. Ona görә
hәm monitorinq aparılmalıdır, hәm dә lazımdırsa, yeni kәndlәrdә bu cür
qurğular quraşdırılmalıdır vә onların istismarı ilә bağlı konkret bir mәsul
qurum müәyyәn edilmәlidir.
Bank sektorunda sağlamlaşdırma prosesi davam etdirilir vә davam

etdirilmәlidir. Biz banklara çox böyük dәstәk vermişik. Bütün әmanәtlәr
sığortalanıb vә bu prosesi uzatmışıq. Hesab edirәm vә tam әminәm ki, artıq
böhranlı dövr arxada qalıbdır. Ancaq әhalinin banklara inamının artırılması
üçün dövlәt bu mәsәlәni yenә dә öz üzәrinә götürür. Azәrbaycan nadir
ölkәlәrdәndir ki, bütün bank әmanәtlәri dövlәt tәrәfindәn sığortalanır. Bu,
banklara verilәn böyük dәstәkdir, edilәn güzәştdir, eyni zamanda, onların
mәsuliyyәtini artırır. Əgәr banklar tәrәfindәn, özәl banklar tәrәfindәn hәr
hansı bir sürpriz olarsa, onlar özlәrindәn küssünlәr. Mәrkәzi Banka verilәn
yeni sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә nәzarәt daha güclü olmalıdır ki,
sağlamlaşma prosesi uğurla başa çatsın.
Sahibkarlığın inkişafı üçün dövlәt bu il dә kifayәt qәdәr böyük vәsait
nәzәrdә tutur. Bu, artıq verilmiş vә qaytarılmış kreditlәrin hesabına baş
verir. Güzәştli şәrtlәrlә 200 milyon manata yaxın kreditlәr verilәcәk. Deyә
bilәrәm ki, son illәr әrzindә sahibkarlara güzәştli şәrtlәrlә 2 milyard manatdan çox vәsait verilmişdir. Ancaq verilәn bu kreditlәrә hәm nәzarәt
güclәndirilmәlidir, hәm dә biznes layihәlәrinә yenidәn baxmaq lazımdır.
Çünki aparılan tәhlil göstәrir ki, hәr bir iş yerinin yaradılması üçün kifayәt
qәdәr böyük vәsait xәrclәnir. Əvvәlki illәrdә üstünlük daha çox iri
layihәlәrә verilirdi, bu da tәbii idi. Çünki bu aqroparkların vә digәr iri
sәnaye müәssisәlәrinin yaradılması hesab edirәm ki, zәruri idi. Ancaq
hazırda daha çox güzәştli kreditlәr portfelindә kiçik vә orta sahibkarlığa
üstünlük verilmәlidir. Çünki biz yaxşı bilirik ki, inkişaf etmiş ölkәlәrin
ümumi daxili mәhsulu böyük dәrәcәdә kiçik vә orta sahibkarlıq tәrәfindәn
formalaşır. Biz dә bu yolla getmәliyik. Xüsusilә nәzәrә alsaq ki, bizim
iqtisadiyyatımızın aparıcı hissәsi neft-qaz sәnayesidir. Ona görә bu il
güzәştli biznes-kreditlәrinin tәrkibindә kiçik vә orta sahibkarlığa üstünlük
verilmәlidir.
O ki qaldı, iri layihәlәrin icrasına, qeyd etdiyim kimi, onların arasında
aqroparklar xüsusi yer tutur. Aqroparkların da yaradılması әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә bağlıdır. Biz indi aqroparkların timsalında
görürük ki, burada mәhsuldarlıq daha yüksәkdir. Çünki yeni texnologiyalar
tәtbiq olunur, texnika gәtirilir, dövlәt tәrәfindәn dәstәk göstәrilir. Misal
üçün keçәn il taxılçılıqda bizim orta mәhsuldarlığımız kifayәt qәdәr yüksәk
olub - hektardan 32 sentner, böyük irәlilәyişdir. Ancaq iri fermer tәsәrrüfatlarında bu, 50 sentner, bәzi yerlәrdә 60 sentnerdir. Bu, onu göstәrir ki,
aqroparkların yaradılması çox düzgün qәrar idi. Ancaq mәnә mәlumat verildi ki, bir neçә yerdә nәzәrdә tutulmuş aqroparkların yaradılması yubanır,
yaxud da ki, işlәr ümumiyyәtlә getmir. Ona görә mәn İqtisadiyyat Nazirliyinә, Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinә tapşırıram ki, bu mәsәlә araşdırılsın.
Tәqribәn 50-dәn çox aqroparkın yaradılması nәzәrdә tutulurdu. Araşdırılsın, tәhlil aparılsın vә mәnә mәlumat verilsin, әgәr o yerlәr, sadәcә olaraq,
sahibkarlar tәrәfindәn götürülüb vә istifadә olunmur, o yerlәr geri qaytarılmalıdır vә iş görәn sahibkara verilmәlidir.
Sahibkarlara çox böyük hәrtәrәfli dәstәk göstәrilir. Birincisi, Prezidentin dәstәyi. Mәn dәfәlәrlә demişәm ki, Azәrbaycan iqtisadiyyatının
gәlәcәyi sahibkarlığın inkişafından asılıdır. Digәr tәrәfdәn, icra edilmiş
bütün infrastruktur layihәlәri. İndi tәsәvvür edin, әgәr rayonlarda işıq, yol
olmasaydı, hansı sahibkar orada iş görә bilәrdi. Qaz olmasaydı, hansı istixananı işlәdә bilәrdi. Ona görә bunlar dövlәt tәrәfindәn edilibdir - yol da,
elektrik dә, qaz da, su da. Bundan әlavә, güzәştli kreditlәr - dediyim kimi,
aşağı faizlә 2 milyard manatdan çox vәsait ayrıldı. Fermerlәrә subsidiyalar
verilir, onlar torpaq vergisi istisna olmaqla, - o da cüzi rәqәmdir, - vergilәrdәn azaddırlar. Dövlәt tәrәfindәn sәnaye zonalarının, sәnaye parklarının,
infrastrukturun yaradılması. Tәşviq mexanizmi tәşkil edilib vә digәr stimulverici amillәr tәtbiq olunubdur. Yәni, sahibkarlara çox böyük imkanlar
yaradılıb. Ona görә sahibkarlardan da tәlәbimiz var, onlar dürüst olsunlar,
tәmiz işlәsinlәr, әyri yola getmәsinlәr, vergilәri gizlәtmәsinlәr. Vergilәri
tam ödәsinlәr, vergilәrdәn başqa heç kimә, heç bir quruma, heç bir şәxsә
bir manat pul vermәsinlәr. Çünki rüşvәtxorluğun iki tәrәfi var: alan vә
verәn. İndi mәn potensial rüşvәt verәnlәrә deyirәm ki, dayandırın bunu.
Əgәr kimsә sizdәn әsassız nәsә tәlәb edirsә, Prezident Administrasiyasına,
Nazirlәr Kabinetinә, mәrkәzi icra orqanlarına dәrhal mәlumat verin. Bu,
qәtiyyәn yolverilmәzdir. Çünki sahibkarlığın inkişafının qabağını alan bir
çox hallarda mәmur özbaşınalığıdır. Mәmurlar görәn kimi haradasa iş
başlayır, bәzi hallarda dәrhal cumurlar ora, öz payını tәlәb edirlәr, yaxud
da ki, nәsә qoparmaq istәyirlәr. Buna son qoyulmalıdır. Ona görә
sahibkarlar vergini tam vermәlidirlәr. Çünki onların vergisi ölkәmizin
yaşamasıdır, xalqımızın yaşamasıdır. Əlbәttә ki, vergi orqanlarında
aparılan islahatlar da sahibkarlara böyük kömәk göstәrir. Çünki sahibkarlar indi bilirlәr qaydalar nәdәn ibarәtdir. Qaydalar da çox sadәdir.
Fәaliyyәtini qanunvericiliyә uyğun qurmalıdırlar, әmәk müqavilәlәri
bağlamalıdırlar, işçilәri istismar etmәmәlidirlәr. Çünki mәnә verilәn
mәlumata görә, bәzi hallarda işçilәri vaxtından çox işlәdirlәr. Bizim 8
saatlıq iş günümüz var. Heç kim ondan artıq işlәmәmәlidir. Amma daha
çox pula qәnaәt etmәk üçün 10 saat, 12 saat, ondan da çox işlәdirlәr. Buna
son qoyulmalıdır vә Nazirlәr Kabineti buna nәzarәt etmәlidir. Xüsusi
müşavirә keçirilsin ki, bu mәsәlәlәr müzakirә olunsun vә әgәr belә hallara
yol verilirsә, o sahibkar cәzalandırılacaq. İşçilәrә dә müraciәt edirәm. Siz
dә әmәk müqavilәsi olmadan işlәmәyin. Mәn bilirәm ki, bәzi hallarda sizi
mәcbur edirlәr. Amma bilin ki, әgәr әmәk müqavilәsi olmasa, sabah pensiya, tibbi sığorta ala bilmәyәcәksiniz. Ona görә sahibkarlar vergisini
ödәmәli, bütün qanuni tәlәblәrә riayәt etmәli vә mәsuliyyәtli olmalıdırlar.
İmkanlı sahibkarlar, әlbәttә ki, öz sosial mәsuliyyәtini dә dәrk etmәlidirlәr.
Eyni zamanda, әsassız olaraq işçilәri ixtisar etmәmәlidirlәr. Çünki ixtisar
edilәn hәr bir iş yeri bir ailәni çörәksiz qoyur. Buna getmәk olmaz. Baxın,
dövlәt ünvanlı sosial yardım alanların sayını artırır. Baxmayaraq ki, yoxsulluq 4,8 faizdir vә bәzi şәhәrlәrdә olduğu kimi, Azәrbaycanda küçәlәrdә
yoxsullar dolaşmır. İndi inkişaf etmiş ölkәlәrin şәhәrlәrinә baxın, әn
böyük ölkәlәrin paytaxtlarında minlәrlә evsiz-eşiksiz adam var. Onlar ya
qutuda, ya skamyalarda, ya da ki, özlәri üçün balaca çadır qurub yatırlar.
Bunu biz televizordan görürük. Bizdә belә şey varmı? Yoxdur! Nәyә
görә? Ona görә ki, vәtәndaşlara qayğını dövlәt öz üzәrinә götürübdür.
Baxmayaraq ki, işsizlәrin, yoxsulların sayı azalır, mәn göstәriş vermişәm,
ünvanlı sosial yardımı alanların sayı artırılsın. Bunu etmәk üçün yeni
meyarlar tәtbiq olunmalıdır, ona görә ki, ölkәmizdә kasıb adam olmasın.
Əgәr bir sahibkar 5 manat çox qazanmaq istәyirsә, adamı işdәn çıxarır.
Bu, dözülmәzdir. Faktlar varsa, mәnә deyin, biz o sahibkarlarla lazımi
qaydada danışacağıq. Ona görә dövlәt, xalq vә qanun qarşısında mәsuliyyәt olmalıdır. O cümlәdәn kölgә iqtisadiyyatına qarşı mübarizә bundan
sonra da aparılacaq. Burada da iki tәrәf var. Bu işlәrә göz yuman dövlәt
mәmuru vә bu işlәri görәn sahibkar. Bu sövdәlәşmә dә tamamilә pozulmalıdır vә pozulur. Dövlәt indi göz yummur, sahibkar da gәrәk öz biznesini kölgәdәn 100 faiz çıxarsın. Dövlәt, mәrkәzi icra orqanlarımız xüsusi
anlayış göstәrәrәk bu prosesi tәdricәn edirlәr. Çünki bu işi görәnlәr
onilliklәr әrzindә, sovet dövründә dә, müstәqillik dövründә dә belә işlәyiblәr, öyrәşiblәr. Ona görә buna son qoyulmalıdır. Kölgә iqtisadiyyatı
olmamalıdır, vәssalam, çox sadә. Düzdür, hәr yerdә var, hәr ölkәdә var.
Bizdә bu, dözülmәz dәrәcәyә gәlib çıxmışdır. O tәhlil mәnә verilәndә,
sözün düzü, çox dәhşәtә gәldim. Ona görә buna son qoyulur. Vergi vә
gömrük orqanları keçәn il proqnozdan әlavә 1 milyard manatdan çox
vәsaiti nәyin hesabına toplayıblar? Onun hesabına ki, bu pullar kiminsә
cibinә gedirdi vә bu pullardan Azәrbaycan vәtәndaşı mәhrum idi. Biz bu
şәffaflığı tәmin edәrkәn, mәn qeyd etdiyim sosial tәşәbbüsü reallaşdıra
bildik. O pul qәpiyinә qәdәr insanların maaşına, pensiyasına, tәqaüdünә,
müavinәtinә getdi. İndi biz kölgә iqtisadiyyatına göz yuma bilәrikmi?
Qәtiyyәn yox! Yenә dә deyirәm, kölgә iqtisadiyyatına son qoyulmalıdır
vә dövlәt orqanları bir keçid dövrü dә müәyyәn edib. Çünki bәri başdan
çox sәrt tәdbirlәr görmәk düzgün olmaz. İnsanlar buna gәrәk yavaş-yavaş
öyrәşsinlәr. Amma biz bu güzәşt müddәtini dә çox uzada bilmәrik. Ona
görә bu il bütün iqtisadiyyat kölgәdәn çıxmalıdır, bütün sahibkarlar vergisini ödәmәlidir. Əgәr kimsә mәnim bu sözlәrimdәn sonra yenә dә köhnә
qayda ilә işlәmәk, kimәsә arxalanmaq istәyәcәksә, bilsin ki, bu, alınmayacaq. Heç kimә güzәşt yoxdur. Bunu indi hamı bilir. Hәr kәs bәrabәrdir.
Heç bir toxunulmaz sahibkar da yoxdur, heç bir toxunulmaz mәmur da
yoxdur. Hәr kәs qiymәtini dә, mükafatını da, cәzasını da öz әmәlinә görә
alacaq. Bunu bilmәlisiniz.
Onu da bildirmәliyәm ki, bu müsbәt proses bu il dә gedir. Hәlә yanvar
ayının sosial-iqtisadi yekunları mәnә mәruzә edilmәyib. Bu, bir qәdәr
vaxt tәlәb edir. Amma bir neçә rәqәm artıq mәnә deyilib, o cümlәdәn
yenә dә vergi vә gömrük orqanlarının yanvar ayındakı fәaliyyәti.
Belәliklә, bu ilin yanvar ayında vergi orqanları proqnozdan әlavә 120
milyon manat, gömrük orqanları isә 40 milyon manat vәsait yığıblar.
Yәni, bir ayda ancaq kölgә iqtisadiyyatı ilә mübarizә sayәsindә 160 milyon manat әldә olunub.
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Dövlәt Gömrük Komitәsinin “Könüllü gömrükçü”
sәdri gәnc liderlәrlә görüşüb dәstәsinin üzvlәrinә
Fevralın 1-dә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti
general-polkovniki Sәfәr Mehdiyevlә gәnc liderlәrin görüşü keçirilib.
Gәnc liderlәri sәmimi salamlayan Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev ilk olaraq onları gәnclәr günü münasibәtilә tәbrik edib, Azәrbaycan Respublikasının Gәnclәr Fondu vә Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vәtәndaşlara Xidmәt vә Sosial İnnovasiyalar üzrә Dövlәt Agentliyi (ASAN Xidmәt) tәrәfindәn hәyata keçirilәn “GәncLİK” (Gәnc
Liderlәrin İnkişaf Konsepsiyası) proqramı
çәrçivәsindә ölkәmizin gәlәcәyinә işıq tutacaq gәnclәrlә görüşmәkdәn, fikir mübadilәsi aparmaqdan mәmnunluğunu ifadә
edib.
Komitә sәdri müasir Azәrbaycanın qurucusu ümummilli lider Heydәr Əliyevin
hәyata keçirdiyi gәnclәr siyasәtindәn danışaraq bildirib ki, ulu öndәr daim gәnclәrin
müasir standartlara uyğun şәkildә tәhsil almasına, bilik vә bacarıqlarının artırılmasına, sağlamlıqlarının qorunmasına, xüsusilә
dövlәt idarәçiliyindә vә cәmiyyәtin bütün
sahәlәrindә tәmsil olunmaları, qabaqcıl yer
tutmalarına xüsusi önәm verib.
Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn bu
siyasәtin daha da şaxәlәndirilәrәk davam
etdirildiyini vurğulayan Sәfәr Mehdiyev
bu gün gәnclәrin intellektual inkişafı, sağlamlığının qorunması, әn әsası, şәxsi keyfiyyәtlәrinin vә liderlik qabiliyyәtlәrinin
üzә çıxarılması istiqamәtindә müxtәlif
innovativ layihәlәrin hәyata keçirildiyini
diqqәtә çatdırıb.

lemlәrinin hәlli, dövlәt idarәçiliyindә tәmsilçilik mәsәlәlәrinә Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın da xüsusi diqqәt
göstәrdiyini bildirәn Komitә sәdri Prezident İlham Əliyevin vә birinci xanım
Mehriban Əliyevanın liderlik xüsusiyyәtlәrinin bütün gәnclәrә nümunә olduğunu qeyd edib.
Gömrük orqanlarının ölkәmizdә hәyata
keçirilәn uğurlu gәnclәr siyasәtinә daim
töhfә vermәyә çalışdığını vurğulayan Sәfәr
Mehdiyev bildirib ki, gömrük işinin tәşkilinin bütün sahәlәrindә gәnclәrә xüsusi
yer verilir, onların potensialının üzә çıxarılması, bilik vә bacarıqlarının artırılması
istiqamәtindә layihәlәr hәyata keçirilir.
Ötәn ildәn Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vәtәndaşlara Xidmәt
vә Sosial İnnovasiyalar üzrә Dövlәt
Agentliyinin dәstәyi ilә gömrük orqanlarında “könüllü gömrükçü” dәstәlәrinin
fәaliyyәtә başladığını qeyd edәn Komitә
sәdri bu layihәnin dә gәnclәrin hәyatımızın müxtәlif sahәlәrindә layiqincә tәmsil olunmasına, liderlik vә idarәçilik qabiliyyәtlәrinin inkişafına dәstәk göstәrәcәyinә әminliyini ifadә edib.
Daha sonra gömrük orqanlarının fәaliyyәti, gömrük sistemindә aparılan islahatlar vә onların mahiyyәti, iqtisadiyyatımızın inkişafı, ixrac vә tranzit potensialımızın artırılmasında gömrük xidmәtinin
rolu barәdә gәnc liderlәri mәlumatlandıran
Sәfәr Mehdiyev, sonda onların suallarını
cavablandırıb.
Tәdbirdәn sonra gәnc liderlәr Hava
Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin iş
Gәnclәrin hәrtәrәfli dövlәt qayğısı ilә әhatә olunması, onların fәrdi inkişafının tәşkili, sosial prob- fәaliyyәti ilә yaxından tanış olublar.

Cooperation with WCO contributes to
carrying out customs reforms successfully
On January 28, chairman of the
State Customs Committee, customs
service Lieutenant-General Safar
Mehdiyev met with Undersecretary
of the World Customs Organization’s (WCO) Capacity Building Directorate Taeil Kang.
Welcoming the guests, Safar Mehdiyev
spoke about the productive cooperation
between the WCO and the State Customs
Committee, expressed confidence that the
mutual relations would be further developed.
Speaking about the innovative reforms
carried out in the customs system by
President Ilham Aliyev and the results produced over the recent years, chairman of the
Committee said productive cooperation with
WCO contributed to carrying out customs
reforms successfully.
Safar Mehdiyev talked about the upcoming steps
for organizing the customs system, facilitating the
international trade, accelerating the transit operations, underlined that the innovations would be
applied basing on the WCO’s recommendations.

Chairman of the State Customs Committee said
the meeting of the World Customs Organization
(WCO) Europe Region National Contact Points for
Capacity Building organized in Baku would also
play an important role in exchanging information
and experience among the countries of the region.
Undersecretary of the World Customs Organi-

zation’s Capacity Building Directorate Taeil
Kang expressed satisfaction with the relations between the organization and the State
Customs Committee, praised the innovations applied and results achieved by
Azerbaijan’s customs bodies over the recent
years.
He underlined that the fact that WCO
Regional Office for Capacity Building for
Europe Region, Regional Teaching Center
and Dog-Training Center are based in
Azerbaijan was the result of the successful
activity of the country’s customs bodies and
productive cooperation with the organization.
Noting that the State Customs Committee was elected as WCO Europe Region
Vice-Chair last year, Taeil Kang expressed
hope that Azerbaijan’s customs service
would make significant contributions to the international customs family.
Views were exchanged on the issues of mutual
interest.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee

sertifikatlar tәqdim olunub

Fevralın 3-dә Dövlәt
Gömrük Komitәsindә fәaliyyәt göstәrәn ikinci “Könüllü gömrükçü” dәstәsinin
üzvlәrinә sertifikatların tәqdim olunması mәrasimi keçirilib.
Mәrasimdә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr
Mehdiyev, aidiyyәti qurumların
rәhbәrlәri iştirak ediblәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdri Sәfәr Mehdiyev müasir
müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin
qurucusu, ümummilli lider Heydәr Əliyevin hәyata keçirdiyi
gәnclәr siyasәtindәn söhbәt açaraq qeyd edib ki, ulu öndәr daim
gәnclәrin dövlәt idarәçiliyindә vә
cәmiyyәtin bütün sahәlәrindә
tәmsil olunmaları, beynәlxalq
standartlara uyğun şәkildә tәhsil
almalarına xüsusi diqqәt göstәrib.
Bildirilib ki, hazırda Prezident
İlham Əliyev tәrәfindәn hәyata
keçirilәn uğurlu gәnclәr siyasәti
çәrçivәsindә bir çox dövlәt qurumlarında fәaliyyәt göstәrәn könüllü hәrәkatının formalaşması da
bu siyasәtin bariz nümunәsidir.
Könüllülük hәrәkatının formalaşmasında Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rolunu
xüsusi qeyd edәn Sәfәr Mehdiyev
bildirib ki, mәhz onun tәşәbbüsü
ilә hәyata keçirilәn sosial-humanitar layihәlәr, beynәlxalq tәdbirlәr
minlәrlә gәncimizә potensiallarını
reallaşdırmaq, öz imkanlarını göstәrmәk üçün şәrait yaradıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsindә
ilk “Könüllü gömrükçü” dәstәsinin ötәn ilin iyun ayında formalaşdırıldığını bildirәn Komitә sәdrinin sözlәrinә görә, mәqsәd gәnclәrin potensialından daha sәmәrәli
istifadә etmәk, onlara peşә vәrdişlәrini aşılamaq vә tәcrübi biliklәrini artırmaq, ölkәdә könüllülük
hәrәkatının inkişafını dәstәklәmәkdir.
Komitә sәdri vurğulayıb ki, bu
günәdәk könüllü hәrәkatı çәrçivәsindә minlәrlә gәnc bilik vә
bacarıqlarını artırmaq imkanı әldә
edib vә işlә tәmin olunub.
Sәfәr Mehdiyev Dövlәt Gömrük Komitәsindә ikinci “Könüllü
gömrükçü” dәstәsinin üzvlәrinin
fәaliyyәtini yüksәk qiymәtlәndirәrәk onlara gәlәcәk işlәrindә uğurlar arzulayıb.
Eyni zamanda, Komitә sәdri gömrük
orqanlarında nümunәvi fәaliyyәti vә gömrük
işini dәrindәn mәnimsәdiklәrinә görә 4 nәfәr
könüllü gömrükçünün gömrük orqanlarında
işә qәbul olunduğunu diqqәtә çatdırıb.
Könüllü gömrükçülәr adından çıxış edәn
Elgül Hәsәnova, Nәrmin Bağırova vә Fәridә
Hәsәnova әldә etdiklәri bilik vә bacarıqları sınaqdan keçirmәk, hәyat vә iş tәcrübәsi qazan-

maq baxımından könüllü hәrәkatının önәmindәn bәhs edib, yaradılan şәraitә görә Prezident
İlham Əliyevә tәşәkkürlәrini bildiriblәr. Çıxış
edәnlәr, eyni zamanda, fәaliyyәtlәrinin uğurlu
tәşkilinә görә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
rәhbәrliyinә vә kollektivinә minnәtdarlıqlarını
ifadә ediblәr.
Tәdbirin sonunda “Könüllü gömrükçü”
dәstәsinin üzvlәrinә sertifikatlar tәqdim olunub.

Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat vә sәrnişin adlarının Gömrükçülәrimiz sәrhәdlәrin
qeydiyyatı üzrә dördtәrәfli texniki görüş keçirilib mühafizәsi mövzusunda
Fevralın 3-dә Dövlәt Gömrük
Komitәsindә sәrnişinlәrә dair ilkin
mәlumat vә sәrnişin adlarının qeydiyyatı üzrә dördtәrәfli texniki görüş
keçirilib.
Görüşdә Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini, gömrük xidmәti general-mayoru Cavad Qasımov, Baş İdarә rәislәri, aidiyyәti qurumların rәhbәrlәri, Böyük Britaniyanın Sәrhәd Mühafizәsi Direktoratlığının
“Hunter” layihәsinin regional rәhbәri Ceyn
Vuli, layihәnin Azәrbaycan üzrә rәhbәri Ancela Volmsli, BMT-nin Terrorla Mübarizә
Bürosunun әmәkdaşı Simon Deynan,
BMqT-nin Azәrbaycan nümayәndәliyinin
rәhbәri Vladimir Qorçiyev iştirak ediblәr.
Görüşdә qonaqları sәmimi salamlayan
Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini
Cavad Qasımov Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn
gömrük sistemindә innovativ islahatlar hәyata keçirildiyini, bu islahatlar nәticәsindә beynәlxalq tәcrübә
nәzәrә alınmaqla müasir vә yeni çağırışlara cavab
verәn struktur formalaşdırıldığını, yeni idarәçilik
mexanizmlәrinin tәtbiq edildiyini qonaqların diqqәtinә çatdırıb.
Komitә sәdrinin müavini gömrük sistemindәki
bütün texnoloji proseslәrin İT üzәrindә qurulduğu-

nu, elektron bәyannamәnin tәtbiq edildiyini bildirib,
“bir pәncәrә” prinsipi, “bir inspector-bir nәqliyyat
vasitәsi”, “Yaşıl dәhliz” kimi layihәlәrin beynәlxalq
ticarәtin asanlaşdırılması, şәffaflığın tәmin olunması, sәrhәdkeçmә proseslәrinin sürәtlәndirilmәsi
vә gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsindә mühüm rol oynadığını vurğulayıb.
Qeyd olunub ki, 2019-2020-ci illәr üzrә DGKnın inkişaf konsepsiyasında Sәrnişinlәrә dair ilkin

mәlumat (API) vә Sәrnişin adlarının qeydiyyatı (PNR) sistemlәrinin tәtbiqi dә nәzәrdә tutulub. Bu mәqsәdlә aidiyyәti dövlәt
qurumlarına müraciәt olunduğunu bildirәn
Cavad Qasımov Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn müvafiq tapşırıqlar verildiyini, tapşırığa
uyğun olaraq hüquq-mühafizә orqanlarının,
müvafiq nazirliklәrin vә daşıyıcı şirkәtlәrin
yüksәk vәzifәli nümayәndәlәrindәn ibarәt
işçi qrupun yaradıldığını vә bu istiqamәtdә
fәaliyyәt istiqamәtlәrinin vә hәdәflәrin
müәyyәnlәşdirildiyini diqqәtә çatdırıb.
Daha sonra BMqT-nin Azәrbaycan üzrә
nümayәndәliyinin rәhbәri Vladimir Qorçiyev, BMT-nin Terrorla Mübarizә Bürosunun әmәkdaşı Simon Deynan, Böyük Britaniyanın Sәrhәd Mühafizәsi Direktoratlığının “Hunter” layihәsinin regional rәhbәri
Ceyn Vuli çıxış edәrәk “Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat vә Sәrnişin adlarının qeydiyyatı” sistemlәrinin tәtbiqi ilә bağlı işçi qrupun yaradılmasını
vә DGK tәrәfindәn atılan addımları yüksәk qiymәtlәndiriblәr. Onlar sistemin tezliklә Azәrbaycanda hәyata keçirilmәsi üçün lazım olan dәstәyi göstәrmәyә
hazır olduqlarını xüsusi vurğulayıblar.
Sonda mövzu ilә bağlı fikir mübadilәsi aparılıb,
rәy vә tәkliflәr dinlәnilib, ekspertlәrin sualları cavablandırılıb.

tәlimdә iştirak ediblәr
Fevralın 3-6 tarixlәrindә
Türkiyә Respublikasının Ədirnә şәhәrindә “Gömrük xәttindә xidmәt edәn zabitlәr üçün
sәrhәdlәrin mühafizәsi” mövzusunda tәlim keçirilib.
ABŞ Dövlәt Departamentinin tәşkilatçılığı ilә baş tutan tәlimdә Türkiyә Gömrük Xidmәti vә Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Gömrük Komi-

tәsinin әmәkdaşları iştirak edib.
Tәdbirin keçirilmәsindә mәqsәd gömrük
tәhlükәsizliyi metodları vә bu istiqamәtdә
beynәlxalq sәviyyәdә uğurlu tәcrübәlәr,
qaçaqmalçılığa vә beynәlxalq terrorçuluğa
qarşı mübarizә mövzuları әtrafında müzakirә
aparmaq, habelә mövcud problemlәrin hәlli
yollarını müәyyәnlәşdirmәk olub.
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Gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizә qabaqcılGömrükdünyasistemindә
praktikasına
çoxşaxәli islahatlar
sahәsindә effektiv idarәçilik tәtbiq edilib uyğun reallaşdırılır

aradan qaldırılması istiqamәtindә görülәcәk işlәrdәn bәhs edib.
İstintaq vә Tәhqiqat İdarәsinin rәisi Ülvi Zülfüqarov bildirib
ki, ötәn il tәhqiqat şöbәsi tәrәfindәn 43 hüquqpozma faktı
araşdırılıb ki, bunlardan 31-i cinayәt xarakterli, 12-si gömrük
qaydaları әleyhinә inzibati xәtalar olub. İstintaq şöbәsindә isә
Müşavirәdә İstintaq vә Tәhqiqat İdarәsi tәrәfindәn 2019-cu 638 material icraata götürülüb. 2018-ci illә müqayisәdә 98
ildә görülәn işlәr vә 2020-ci ildә qarşıda duran vәzifәlәr cinayәt işi vә ya 22 % daha çox cinayәt işi açılıb, eyni zamanda
müzakirә olunub.
mәhkәmәyә göndәrilәn cinayәt işlәrinin sayı da artıb.
Azәrbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ədliyyә vә
Vergilәr nazirliklәri, Dövlәt Gömrük Komitәsinin istintaq,
tәhqiqat vә әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtindә qanunların icrasına
nәzarәt idarәsinin әmәkdaşlarının da iştirak etdiyi müşavirәdә
çıxış edәn Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin rәisi, gömrük
xidmәti general-mayoru Mәsum Rәsulov Prezident İlham
Əliyev tәrәfindәn gömrük sistemindә hәyata keçirilәn innovativ
islahatlar çәrçivәsindә Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin tәşkil
olunduğunu, aparılan struktur islahatlarının gömrük
hüquqpozmalarına qarşı mübarizә sahәsindә effektiv
idarәçiliyin tәtbiq olunmasına şәrait yaratdığını bildirib.
Bütün gömrük әmәkdaşlarının hәrtәrәfli dövlәt qayğısı ilә
әhatә olunduğunu bildirәn Baş İdarә rәisi, әmәkdaşların iş
şәraitinin, sosial vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması istiqamәtindә
atılan addımlardan danışıb, xidmәtdә fәrqlәnәn gömrükçülәrin
dövlәtimiz vә Komitә rәhbәrliyi tәrәfindәn mükafat vә tәltiflәrә
layiq görüldüyünü diqqәtә çatdırıb.
Xüsusilә korrupsiyaya qarşı mübarizә, şәffaflığın tәmin
Tәhqiqat şöbәsinin rәisi Elnur Qurbanov 2019-cu ildә
olunması istiqamәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin daha da görülәn işlәr barәdә mәlumat verdikdәn sonra Respublika
güclәndirilmәsinin vacibliyini vurğulayan Mәsum Rәsulov, Prokurorluğunun әmәkdaşı Əli Qurbanov çıxış edәrәk gömrük
qarşıya çıxan problemlәrdәn vә nöqsanlardan, neqativ halların sistemindә hәyata keçirilәn islahatlar hesabına tәhqiqat-istintaq

Fevralın 7-dә Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin İstintaq vә Tәhqiqat
İdarәsindә әmәliyyat müşavirәsi keçirilib.

Müasir dünyada sürәtli qloballaşma vә xarici
ticarәtin intensivlәşmәsi proseslәri dövlәtin iqtisadi
maraqlarının qorunması baxımından gömrük sisteminin yeni çağırışlara adaptiv transformasiyasını obyektiv
zәrurәtә çevirir.

fәaliyyәtindә dә uğurlu nәticәlәrin әldә olunduğunu bildirib vә
ümumilikdә, idarәnin fәaliyyәtini yüksәk qiymәtlәndirib.
Daha sonra Əmәliyyat İstintaq Baş İdarәsinin rәis müavini
Fikrәt Əlәsgәrli hüquq-mühafizә qurumları ilә qurulan sәmәrәli
vә işgüzar әmәkdaşlığın 2019-cu ildә müsbәt nәticәlәr әldә
olunmasında mühüm rol oynadığını vurğulayıb vә fәaliyyәtin
effektivliyinin artırılması istiqamәtindә atılacaq addımlardan
danışıb.

IV Beynәlxalq Qış Mәktәbi keçirilir
Qәrb İdarәçilik İnstitutunun dosenti Qalina Fedotova, Rusiya
Federasiyası Samara Dövlәt Texniki Universitetinin dosenti
Darya Ştrikova tәrәfindәn keçirilir.
Qış Mәktәbindә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının tәlәbәlәri ilә yanaşı, Azәrbaycan Dövlәt Neft vә Sәnaye Universiteti, Milli Aviasiya Akademiyası vә Azәrbaycan Dövlәt
İqtisad Universitetinin tәlәbәlәri iştirak edirlәr. Hәmçinin tәlimlәrә Rusiya Gömrük Akademiyası, Samara Dövlәt Texniki

Fevralın 4-dә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisindә IV Beynәlxalq Qış Mәktәbinin açılış
mәrasimi olub.
Açılış mәrasimindә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının rәisi Qulu Novruzov öncә Azәrbaycanda Prezident İlham
Əliyevin rәhbәrliyi ilә aparılan gömrük islahatları barәdә
mәlumat verib. Eyni zamanda, qeyd edilib ki, gömrük tәhsilinin
sәviyyәsinin yüksәldilmәsi gömrük xidmәtindә aparılan islahatların prioritet istiqamәti kimi müәyyәn olunub.
Akademiyanın rәisi rәhbәrlik etdiyi ali tәhsil müәssisәsinin
gömrük üzrә kadr hazırlayan Beynәlxalq Gömrük Universitetlәri
Şәbәkәsinin üzvlәrindәn biri olduğunu vә bu әmәkdaşlıq çәrçivәsindә 2020-ci il üçün tәdbirlәr planı hazırlandığını, hәmin sәnәdә
әsasәn cari ildә bir sıra tәdbirlәrin hәyata keçirilәcәyini diqqәtә
çatdırıb.
Qulu Novruzov Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası
vә Beynәlxalq Gömrük Universitetlәri Şәbәkәsinin birgә tәşkilatçılığı ilә fevralın 4-dәn 12-dәk ÜGT-nin Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisindә “Gömrük dәyәrlәndirmәsi” mövzusunda keçirilәcәk Qış Mәktәbinin dә bu tәdbirlәrdәn biri olduğunu qeyd edib.
Akademiyanın rәisi proqramda nәzәrdә tutulan bütün mövzuların vacibliyini önә çәkәrәk iştirakçılara tәlimçilәrin biliklәrindәn maksimum faydalanmağı, tәcrübә mübadilәsinin aparılmasını tövsiyә edib, tәdbirin işinә uğurlar arzulayıb.
Sonra Beynәlxalq Gömrük Universitetlәri Şәbәkәsinin Katib-

liyinin rәhbәri Mixail Kaşubski, ÜGT-nin Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisinin rәhbәri Əsәr Çәngәl
çıxış edәrәk Qış Mәktәbinin önәmindәn söz açıb, bu tәdbirin gәlәcәk әmәkdaşlığın inkişafına xüsusi töhfә verәcәyinә әminliklәrini ifadә ediblәr.
Qış Mәktәbinin tәşkil edilmәsindә әsas mәqsәd gömrük xidmәti sahәsindә Beynәlxalq Gömrük Universitetlәri Şәbәkәsinin
tәtbiq etdiyi son yeniliklәrlә bağlı gömrük ixtisası üzrә tәhsil alan
vә gәlәcәkdә bu sahәdә çalışacaq tәlәbәlәrin mәlumatlandırılması, eyni zamanda, tәdqiqatların aparılması, müxtәlif sahәlәr
üzrә akademik yazı bacarıqlarının formalaşdırılmasıdır.
Tәlimlәr Beynәlxalq Gömrük Universitetlәri Şәbәkәsinin Katibliyinin rәhbәri Mixail Kaşubski, Rusiya Federasiyası Şimal-

Universiteti, Özbәkistan Dövlәt Gömrük Komitәsinin Gömrük
İnstitutu, Rusiya Prezident Akademiyası Şimal-Qәrbi Menecment İnstitutundan tәlәbә vә әmәkdaşlardan ibarәt nümayәndәlәr
qatılıb.

Информационно-аналитический обзор
В Украине запустили онлайнсервис растаможки автомобилей
На сайте Государственной таможенной
службы запустили онлайн-сервис растаможки автомобилей.
Сообщается, что через данный раздел
можно самостоятельно подать декларацию
об импортируемом автомобиле, а также
отслеживать ее статус. Готовая таможенная
карта или отказ в растаможке будет направляться в электронном виде. С подачей предварительной таможенной декларации
нужно на счет соответствующей таможни
внести денежный залог на сумму таможенных платежей. Декларации обрабатываются
в порядке общей очереди, если декларацию
не успеют обработать в течение текущих
суток, ее могут не принять из-за изменения
курса валют. В этом случае декларацию
необходимо подавать на следующий день.
www.rbc.ua

ФТС РФ: Новые пассажирские
таможенные декларации в
печатном формате появятся с
1 февраля 2020 года
Для удобства и экономии времени бланк
можно скачать и заполнить заранее.
Новые пассажирские таможенные декларации в печатном формате появятся с 1 февраля 2020 года в информационных зонах на
всех таможенных постах, расположенных в
пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации.
Для удобства и экономии времени бланк
можно скачать и заполнить заранее. Новые
бланки пассажирских таможенных деклараций (ПТД), а также порядок заполнения размещены на официальном сайте ФТС
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Российской Федерации.
Заблаговременное заполнение пассажирской таможенной декларации в электронном виде позволяет не тратить время на
заполнение бумажного бланка пассажирской таможенной декларации непосредственно на границе и существенно экономит время при ее пересечении.
Информационный сервис «Подача пассажирской таможенной декларации» находится на официальном сайте ФТС России и
предоставляет возможность информационного взаимодействия декларанта - физического лица с таможенным органом в электронной форме через «Личный кабинет
участника ВЭД». Документ заполняется на
русском или английском языках, а также на
государственном языке страны - участницы
Таможенного союза.
Изменения в форму пассажирской таможенной декларации, порядок заполнения
пассажирской таможенной декларации и
совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений,
заявленных в пассажирской таможенной
декларации внесены решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 23
июля 2019 года «О таможенном декларировании товаров для личного пользования».
Пассажирская таможенная декларация
необходима для декларирования товаров,
денежных и транспортных средств для личного пользования гражданами на таможенном контроле при пересечении границы
Таможенного союза в случаях, предусмотренных статьей 260 «Таможенное декларирование товаров для личного пользования»
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
Пассажирская таможенная декларация в

«Gömrük xәbәrlәri»
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виде документа на бумажном носителе
заполняется в 2 экземплярах (один экземпляр предназначен для таможенного органа,
другой - для декларанта) за исключением
случаев таможенного декларирования:
- авто- и мототранспортных средств для
личного пользования в случае, если после
выпуска таких транспортных средств в
соответствии с законодательством предусмотрена выдача декларанту документа,
оформляемого таможенным органом;
- ввозимых на таможенную территорию
товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию, в
случае осуществления таможенного декларирования таких товаров по желанию физического лица.
Сведения о наличных денежных средствах и (или) дорожных чеках, перемещаемых в количестве свыше 10 000 долларов
США (в эквиваленте) заявляются декларантом в приложении к пассажирской таможенной декларации.
www.gazeta-n1.ru

Вступили в силу новые правила
провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Они коснутся физических лиц.
Необходимо будет не только декларировать перевозимые средства, если их сумма
превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.
Требование также распространяется на
чеки, векселя и неименные ценные бумаги,
которые можно обналичить, сообщили в
Федеральной таможенной службе.
Для объяснения происхождения средств
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нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета,
получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или
дарения).
Евразийская экономическая комиссия
приняла решение о новых правилах в августе прошлого года. Изменения призваны
остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для
финансирования терроризма или легализации преступных доходов.
www.ria.ru

Sәrt beynәlxalq rәqabәt şәraitindә hәr bir ölkәdә xüsusi aktuallıq
kәsb edәn әlverişli xarici ticarәt mühitinin möhkәmlәndirilmәsi üçün
әnәnәvi nәzarәt vә fiskal funksiyalarının tәkmillәşdirilmәsi ilә yanaşı,
gömrük orqanlarının işinin müasir әsaslarla yenidәn tәşkili başlıca
şәrtlәrdәndir.
Bu sözlәri gömrük xidmәti sahәsindә hәyata keçirilәn islahatları
AZƏRTAC-a şәrh edәn Dövlәt Gömrük Komitәsinin Maliyyә vә
Tәchizat idarәsinin rәisi Fuad Əlizadә deyib.
Ölkәmizdә gömrük
sisteminin yeni inkişaf paradiqmasının mәhz bu
qlobal trendlәr vә postneft
dövrünün prioritetlәri әsasında müәyyәnlәşdirildiyini bildirәn Fuad Əlizadәnin sözlәrinә görә, Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә gömrük sferasında reallaşdırılan çoxşaxәli islahatlar fәaliyәtimizin bütün aspektlәrini әhatә etmәklә gömrük işinin yüksәk vәtәndaş mәmnunluğuna söykәnәn modernlәşmәsini hәdәflәyir.
İdarә rәisi keyfiyyәtli xidmәtlәrin göstәrilmәsi baxımından gömrük infrastrukturunun idxal-ixrac әmәliyyatlarının intensivliyinin vә
hәcminin artım dinamikasına uyğun şәkildә davamlı inkişaf etdirilmәsinin mühüm aktuallığını qeyd edib. Bildirib ki, ölkә başçısının
tapşırığı әsasında start verilmiş total yenidәnqurma işlәri gömrük-keçid mәntәqәlәrindә sıxlığın tam aradan qaldırılmasına, vәtәndaşların
daha rahat vә sürәtli hәrәkәtinә şәrait yaratmaqla yanaşı, gömrük
xidmәtinin maddi-texniki tәchizatını xeyli güclәndirәcәk.
Fuad Əlizadә deyib: “İslahatların әsas istiqamәtlәrindәn biri dә,
xarici ticarәt iştirakçıları ilә tәrәfdaşlıq münasibәtlәrinin güclәndirilmәsi kontekstindә mütәrәqqi, şәffaf vә çevik inzibatçılığın hәrtәrәfli
tәmin edilmәsidir. Bu yöndә ardıcıl hәyata keçirilәn tәdbirlәr gömrük
prosedurlarının sadәlәşdirilmәsinә, ölkәnin ixrac vә tranzit potensialının artırılmasına, şәffaflığın tәmin olunmasına, beynәlxalq ticarәtin
asanlaşdırılmasına şәrait yaradıb. Müasir texnologiyaların vә innovasiyaların geniş tәtbiqi vә biznes proseslәrin avtomatlaşdırılması gömrük orqanlarının işindә sәmәrәliliyin daha da artırılmasına yönәlib.
Bu baxımdan xarici ticarәt iştirakçılarının kompleks uçot vә tәhlil sisteminin tәkmillәşdirilmәsi, xidmәtlәrin elektronlaşdırılması, gömrük
әmәkdaşları tәrәfindәn qәrarların qәbul edilmәsindә subyektivliyin
minimuma endirilmәsi istiqamәtindә ciddi uğurlar әldә olunub”.
Gömrük xidmәtlәrinin göstәrilmәsindә mühüm innvoativ yeniliklәrdәn olan “Yaşıl dәhliz”in uğurla tәtbiq edildiyini qeyd edәn idarә
rәisi qeyd edib ki, ötәn il 530-dәk xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçısına
hәm idxalda, hәm ixracda bu status tanınıb, qısa müddәtdә illik 8 milyard dollaradәk ticarәt dövriyyәsi hәyata keçirilib. Tam şәffaf fәaliyyәt göstәrәn modern gömrük buraxılış sistemi effektiv dövlәt tәnzimlәmә mexanizmini ortaya qoymaqla yanaşı, sahibkarların logistika vә
anbar xәrclәrini aradan qaldıraraq on milyonlarla vәsaitlәrinә qәnaәt
etmәyә şәrait yaradıb.
Ötәn iki il әrzindә gömrük nәzarәtinin güclәndirilmәsi yönündә islahatlara nәzәr salan idarә rәisi bu istiqamәtdә görülәn işlәr nәticәsindә kölgә iqtisadiyyatı ilә bağlı sәmәrәli mübarizәnin büdcә daxilolmalarının hәcminә müsbәt tәsirini diqqәtә çatdırıb: “Gömrük orqanlarının xәtti ilә 2019-cu il üçün büdcә daxilolmaları üzrә proqnozlaşdırılan 3 milyard 702 milyon manat әvәzinә büdcәnin icrası 4 milyard 408 milyon manat tәşkil etdib. Proqnoza 119,1 faiz әmәl olunmaqla, dövlәt büdcәsinә 706,6 milyon manat әlavә vәsait köçürülmәsi 2019-cu ildә vergitutma bazasının әvvәlki illәrlә müqayisәdә
eyni sәviyyәdә qalması şәraitindә baş verib”.
Fuad Əlizadә gömrük fәaliyyәtindә sәmәrәliliyi artıran bu kimi
genişmiqyaslı vә sistemli tәdbirlәrin bütövlükdә gömrük işi mәdәniyyәtinin yüksәlmәsinә gәlәcәkdә dә әhәmiyyәtli töhfә verәcәyini
vurğulayıb.

Əmәkdaşlığın
gәlәcәk perspektivlәri
müzakirә olunub
İran İslam Respublikasının Bilәsuvar gömrükkeçid mәntәqәsindә Azәrbaycan vә İran gömrük
xidmәtlәrinin nümayәndәlәri arasında görüş olub.

Таможня Китая упрощает
роцедуру очистки пожертвований
против коронавируса
Материалы, которые будут поступать в
Китай в качестве пожертвований для борьбы с коронавирусом (2019-nCoV), будут
проходить растаможку в ускоренном режиме, сообщает агентство Синьхуа.
Всевозможные усилия будут приняты
для обеспечения скорейшей таможенной
очистки импортных лекарств, дезинфекционных средств, защитного оборудования
и медицинских устройств, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Таможня
уже организовала «зеленые коридоры» и
специальные окна обслуживания, которые
будут открыты на таможенных пунктах в
ближайшее время. В случае особой опасности, таможня позволит проводить все
пожертвования в рамках упрощенной процедуры.
www.regnum.ru
Управление Социальных Инноваций
и Аналитики
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İran tәrәfinin dәvәti әsasında baş tutan görüşdә Azәrbaycan
Respublikasını Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsi “Bilәsuvar”
gömrük postunun rәisi Ceyhun İbrahimov, İran İslam Respublikasını bu ölkәnin Bilәsuvar gömrük-keçid mәntәqәsinin rәhbәri Ramin Zehirinin rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәtlәri
tәmsil edib.
Görüşdә iki ölkәnin dostluq münasibәtlәrinin son illәr sәmәrәli әmәkdaşlıq müstәvisindә inkişaf etdiyi, ölkәlәr arasındakı
iqtisadi münasibәtlәrin güclәndiyi, ticarәt dövriyyәsinin artdığı
bildirilib.
Qeyd olunub ki, hәr iki ölkәnin strateji baxımdan beynәlxalq ticarәt marşrutları üzәrindә yerlәşmәsi әmәkdaşlıq әlaqәlәrinin daha da güclәndirilmәsinә tәkan verir.
Tәrәflәr beynәlxalq ticarәtin asan vә sürәtli şәkildә aparılmasını, elәcә dә nәqliyyat vasitәlәrinin vә şәxslәrin gömrük
sәrhәdindәn sürәtli vә maneәsiz keçidini tәmin etmәk mәqsәdilә gömrük orqanlarının gördüyü işlәrә toxunub vә әmәkdaşlığın gәlәcәk perspektivlәrini müzakirә ediblәr.
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