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Dahi m üasirim iz H eydər Əliyev xalqa və V ətənə sonsuz sevgisi, dövlətçiliyə hədsiz sədaqəti ilə indiki və
gələcək nəsillərə örnək ola biləcək bir fəaliyyət nüm unəsi, ölkəm izin davam lı inkişafım təm in edən təkm il irs, si
yasi m əktəb m iras qoym uşdur. Bu siyasi m əktəbin ən görkəm li nüm ayəndəsi, H eydər Əliyev siyasi irsinin layiqli
təm silçisi cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında A zərbaycan son 9 il ərzində m illi intibahın növbəti şərəfli
m ərhələsini yaşayır. Prezidentliyinin ilk 5 ili ərzində İlham Əliyevin dövlətçiliyim iz tarixində həll etm əli olduğu
vəzifələrə: A zərbaycanda bir çadır şəhərciyinin belə qalm ayacağı, m əcburi köçkünlərin sosial m üdafiəsinin
təşkilinin əsas m əsələ olacağı, yoxsulluğun aradan qaldırılm ası üçün daha səmərəli tədbirlər görüləcəyi, 600 m in
yeni iş yerinin açılm ası istiqam ətində qısa zam anda re al nəticələr əldə olunacağı, regionların iqtisa di inkişafı və
aqrar islahatların ikinci m ərhələsi ilə bağlı dövlət proqram ları hazırlanacağı, sahibkarlığa dövlət qayğısının
artırılacağı, transm illi layihələr çərçivəsində ölkənin yeni infrastrukturunun yaradılm asına nail olunacağı və s. daxil
idi. İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyətinin qeyd edilən dövründə sadalanan bütün istiqam ətlər üzrə
nəzərəçarpacaq nailiyyətlər əldə olundu. 610 m in yeni iş yerinin açılması, neft gəlirlərindən istifadə olunm aqla
qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilm əsi, sahibkarlığın inkişafına əlverişli şərait yaradılm ası, əhalinin aztəm inatlı
hissəsinin sosial m üdafiəsinin gücləndirilm əsi, hər bir azərbaycanlı ailəsi üçün rifahın və təhlükəsizliyin təm in
edilm əsi, dövlət strukturlarının işinin səm ərəli, dünya standartlarına uyğun şəkildə qurulm ası, rəhbər işçilərin
m əsuliyyətinin artırılm ası, m illi birliyin və həm rəyliyin m öhkəm ləndirilm əsi, beynəlxalq standartlara cavab verən
dem okratik parlam ent seçkilərinin keçirilm əsi, Erm ənistan-A zərbaycan, Dağlıq Q arabağ m ünaqişəsinin beynəlxalq
hüquq prinsiplərinə uyğun, A zərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə im kan verən m üstəqil xarici siyasət
kursunun yeridilm əsi, A vropa və dünya strukturlarına inteqrasiyanın davam etdirilm əsi həm in siyasətin real
göstəriciləri hesab oluna bilər.
2008-ci ildə
xalqın m ütləq əksəriyyətinin etim adı nəticəsində
ikinci dəfə
prezident seçilən
İlham
iqtisadiyyatın bundan son ra da inkişaf etdirilm əsi, siyasi islahatların keçirilm əsi və ölkənin m odernləşdirilm əsini
ölkəm izin qarşısında duran başlıca vəzifələr kimi m üəyyənləşdirdi. İqtisadiyyatın şaxələndirilm əsi, siyasi islahatlar,
m odernləşm ə, enerji sektorunda asılılığın azaldılm ası, təhsil və güclü sosial siyasət ölkəm izin strateji xətti olaraq
irəli sürüldü. Optim al m əqsəd və vəzifələrin m üəyyən edilm əsi və onların yerinə yetirilm əsi yollarının düzgün
tapılm ası nəticəsində A zərbaycan hətta dünya m aliyyə böhranı illərində analoqu olm ayan iqtisadi inkişaf tem pinə
nail ola bildi.
Son 9 ildə ölkəm iz öz m üstəqilliyini daha da m öhkəm ləndirm iş, siyasi, iqtisadi və m o dern sahələrdə çox
böyük uğurlara im za atm ışdır. Faktların və arqum entlərin dili ilə desək, bu illər ərzində ölkə iqtisadiyyatı
300% ,sənaye istehsalı da 300% artm ışdır. Həm in m üddətdə 1 m ilyondan artıq iş yeri açılmışdır. İşsizliyin səviyyəsi
təqribən 5,3% -ə bərabərdir. M üqayisə üçün qeyd edək ki, bir sıra inkişaf etmiş dövlətlərdə bu göstərici 15-20%
səviyyəsindədir. Y oxsulluq 5 dəfə- 500% azalm ışdır və hal-hazırda 7,6% təşkil edir [1]. Büdcə xərcləri təxm inən 20
dəfə artm ışdır. Ölkəm izin strateji valyuta ehtiyatları 43 m ilyard dolları ötmüşdür. A zərbaycan D övlət N eft
Fondunun aktivləri 32 m ilyard dollara bərabərdir. X arici borcum uz üm um i daxili m əhsulun təxm inən 7% -ni təşkil
edir ki, bu da olduqca yaxşı göstəricidir. Təkcə 201l-ci ildə ölkə iqtisadiyyatına 21 m ilyard dollardan artıq
investisiya qoyulm uşdur ki, bunun da təxm inən 30% -i xarici sərm ayələrdir [2].
Bu gün Prezident İlham Ə liyevin rəhbərliyi altında həllini gözləyən istənilən dövlət əhəm iyyətli m əsələ ilə
bağlı konkret proqram lar hazırlanır və onlar uğurla icra edilir. Belə D övlət Proqram larından “A zərbaycan
Respublikasında yoxsulluğun azaldılm ası və iqtisadi inkişaf üzrə D övlət Proqram ı» (2003-2005-ci illər),
«A zərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı D övlət Proqram ı» (2004-2008-ci illər), «Azərbaycan
R espublikasının m əşğulluq strategiyası» (2006-2015-ci illər), “A zərbaycan Respublikası regionlarının
2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı D övlət Proqram ı”, “2008- 2015-ci illərdə A zərbaycan R espublikasında
yoxsulluğun azaldılm ası və davam lı inkişaf D övlət Proqram ı”, “2008-2015-ci illərdə A zərbaycan R espublikasında
əhalinin ərzaq m əhsulları
ilə
etibarlı təm inatına
dair D övlət
Proqram ı”,
“ Şəffaflığın
artırılm ası
qarşı m übarizə üzrə m illi strategiyanın həyata keçirilm əsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı» (2007-2011-ci illər»,
“2009-2013-cü illərdə A zərbaycan R espublikasının ali təhsil sistem ində islahatlar üzrə D övlət Proqram ı ”,
“A zərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə D övlət Proqram ı”, “B akı və B akıətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi
inkişafı D övlət Proqram ı» (2011-2013-cü illər), “A zərbaycan Respublikasında M əşğulluq Strategiyasının həyata

keçirilm əsi üzrə 2011 -2015-ci illər üçün D övlət Proqram ı” və s. qeyd etm ək olar. Üm um ən, A zərbaycanda belə
m əqsədyönlü proqram ların sayı təqribən 50-yə yaxındır [3].
A parılan düzgün siyasətin nəticəsində A zərbaycan hansısa beynəlxalq m aliyyə institutlarından və y a siyasi
m ərkəzlərindən asılı olm ayan regional lider dövlət səviyyəsinə yüksəlm işdir. Bu gün Cənubi Qafqaz regionunun
iqtisadiyyatının 85 faizini və dem oqrafiyasının 65 faizini təm sil edən m odernləşdirilm iş A zərbaycan tədricən
A vropa geoiqtisadiyyatının və regional geosiyasətin intellektual və inform asiya m ərkəzinə, onun m ühüm tərkib
hissəsinə transform asiya olunur [4]. Təsadüfi deyildir ki, beynəlxalq təşkilatların reytinq cədvəllərində
A zərbaycanın m övqeyi yüksək olaraq qalm aqdadır. D ünya İqtisadi Forum unun hesabatında A zərbaycan
iqtisadiyyatı öz rəqabət qabiliyyətinə görə dünyada 55-ci, M DB m əkanında isə birinci ölkə olaraq təqdim
olunm uşdur. Ölkəmiz inform asiya-kom m unikasiya texnologiyalarının tətbiqi və hazırlığına görə də M DB
m əkanında birinci yerdədir. BM T-nin hesabatında insan inkişafı indeksinə görə də ən böyük sıçrayışı m əhz
A zərbaycan etm işdir. A zərbaycan rəhbərliyi ölkəni 2021-ci ilə m üstəqilliyin bərpa edilm əsinin 30-cu ildönüm ünə
qədər vətəndaşların yaşayışı üçün daha firavan m əkana çevirm əyi qarşısına m əqsəd qoym uşdur: Prezident İlham
Ə liyevin qeyd etdiyi kimi, bu, “ölkəm izin daha yaxşı olm ası, insanların daha yaxşı yaşam ası, A zərbaycanın
şöhrətinin artm ası” üçün ediləcəkdir [4].
Ölkəm izin qeyd olunan iqtisadi uğurlarının əldə edilm əsində, heç şübhəsiz, düzgün enerji siyasətinin
aparılm ası m üstəsna rola malikdir.
Bu gün ölkənin təsdiq edilmiş enerji ehtiyatlan 1,5-2 mlrd. tondan artıq neft və 2,6 trln. kubm etr qazdan
ibarətdir. Hasil edilmiş neft və qaz m əhsulları 7 kəm ərlə A vropa və dünya bazarlarına çatdırılır. B unlardan 3-ü neft
(Rusiya, G ürcüstan və Türkiyə istiqam ətləri), 4-ü isə qaz (Türkiyə, G ürcüstan, Rusiya və İran istiqam ətləri)
kəm əridir. B unların içərisində 2006-cı ilin m ayında H eydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-C eyhan (BTC) neft kəm əri və
həm in ilin sentyabrında Bakı-Tbilisi-Ə rzurum (BTƏ) qaz boru xəttinin istifadəyə verilm əsi həm regional, həm do
A vropanın enerji təhlükəsizliyi baxım ından xüsusi əhəm iyyət kəsb etm işdir. BTC sutkada 1 mln. barrel, ildə 50
mln. ton neftin ixracım həyata keçirir. BTƏ boru kəm əri ilə isə ildə 25 mlrd. kubm etr qaz ixrac edilir. Təkcə
“Şahdəniz” yatağında 1,2 trln. kubm etr qaz proqnozlaşdırılır. Təxm inən, Ü m id” yatağında 200 m ilyard kubm etr,
“B abək” yatağında 400 m ilyard kubm etr, “A bşeron” blokunda aşkar edilmiş yeni böyük qaz yatağında isə 350
m ilyard kubm etrə bərabər qaz ehtiyatı vardır. H azırda neft-qaz sektoruna qoyulan investisiyalar 50 m ilyard dollar
səviyyəsindədir. Bütövlükdə, 1995-ci ildən ölkə iqtisadiyyatına 120 m ilyard dollar investisiya qoyulm uşdur. Bu
reallıqlar fonunda A zərbaycan dövləti qarşısında həm yeni qaz bazarlarına çıxış yolları axtarm aq, həm də ənənəvi
istiqam ətlər üzrə ixracı artırm aq vəzifəsi durur. Elə bu dinam ik siyasətin nəticəsidir ki, 2011-ci ilin yanvar ayında
A zərbaycan ilə A vropa İttifaqı arasında “Cənub” nəqliyyat dəhlizi haqqında bəyannam ə imzalanm ışdır. Qeyd edilən
istiqam ətdə növbəti m ühüm addım olaraq 2011-ci il oktyabrın 25-də İzmirdə A R D N Ş, BP-A zərbaycan və
Türkiyənin “B O TA Ş” şirkəti “Şahdəniz” yatağının ikinci m ərhələsində hasil olunan qazın A vropa bazarlarına
çıxışını təm in edəcək sazişlər paketi imzalanm ışdır. Paketə 25
sənəd, o cüm lədən
“ Şahdəniz-2” m ərhələsind
sonra A zərbaycan qazının Türkiyə üçün qiyməti, 2017-ci ildən sonra bu yataqdan Türkiyəyə qaz tədarükünün
həcm i, Türkiyə ərazisindən nəql olunacaq A zərbaycan qazının tranzit sazişi və digər razılaşm alar daxildir [5].
B ununla da uzun illərdir A vropanın enerji siyasətində ciddi m üzakirə olunan A zərbaycan qazının dünya bazarlarına
çıxışı istiqam ətində olduqca əhəm iyyətli addım atılmışdır. Ulu öndər H eydər Əliyevin m üəllifi olduğu və cənab
Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi “yeni neft diplom atiyası”nın m öhtəşəm nailiyyətlərinin yuxarıdakı
təqdim atı sübut edir ki, A zərbaycan bütün sferalarda, xüsusilə də enerji sahəsində regionun həlledici aktoruna
çevrilm işdir.
A zərbaycanın A vropa ölkələri ilə inkişaf edən enerji siyasəti digər dövlətlərə qarşı yönəlm əm işdir. Ölkəmiz
bu istiqam ətdə R usiya və İranla da əm əkdaşlıq kursunu həyata keçirir. Bu siyasət respublikam ızın enerji nəqlində
prioritet verdiyi diversifikasiya (şaxələndirm ə) xəttindən qaynaqlanır.
M əlum olduğu kimi, A zərbaycan 2001-2006-cı illərdə R usiyadan qaz idxal etm işdir. Əvvəlcə 1 mlrd.
kubm etr səviyyəsində olan idxal, sonradan 4,5 m lrd kubm etrədək çatm ışdır. Əm əkdaşlığın ilkin m ərhələsində qazın
1000 kubm etrini A zərbaycana 48 dollara satan Rusiya, sonradan qiym əti 1 10 dollara qaldırm ış, lakin həm in qiym ət
2006-cı ildə 235 dollara çatdırıldıqda A zərbaycan R usiya qazının idxalından im tina etm əli olm uşdur [6].
2009-cu il oktyabrın 14-də isə A R D N Ş 2010-cu il yanvarın 1-dən etibarən ilkin olaraq Rusiyanı illik 500
mln. kubm etr həcm ində qazla təchiz etm ək haqqında «Qazprom »la saziş im zalam ışdır. Bu razılaşm a 2009-cu il
iyunun 29-da Prezidentlər İlham Əliyev və Dm itri M edvedevin iştirakı ilə Bakıda hər iki ölkənin m üvafiq şirkət
rəhbərinin qaz ticarətinə dair im zaladığı Sazişin əsas prinsiplərinin m əntiqi davam ı idi. Sonra bu rəqəm 1 mlrd.
kubm etrə çatm ış, 2010-cu ilin 2-3 sentyabr tarixində Prezident D .M edvedevin Bakıya səfəri zam anı Rusiyaya
satılan qazın həcm inin 2011-ci ildən 2 m lrd.kubm etrə çatdırılm ası haqqında m üqavilə im zalanm ışdır. Sonrakı
illərdə satışın həcm inin artırılm ası haqqında da razılıq əldə edilm işdir [6].
H eç şübhəsiz, dövlət idarəçiliyi və onun m üxtəlif istiqam ətləri üzrə əldə edilən bu uğurlar Erm ənistanın
ölkəm izə qarşı xarici havadarlarının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti olm asaydı, daha böyük miqyas
ala bilərdi. Dövlətim izin Erm ənistan- A zərbaycan, Dağlıq Q arabağ m ünaqişəsi ilə bağlı prinsipial m övqeyi vardır
və bu m övqe həm tarixi həqiqətə, həm də beynəlxalq hüquq norm alarına əsaslanır. Prezident İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi, A zərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqların predm eti olmayıb və heç zam an da olmayacaqdır. D anışıqlar

prosesində konkret nəticə olm asa da, son aylar ərzində beynəlxalq vasitəçilərin m ünaqişə ətrafında form alaşm ış
status-kvonun dəyişdirilm əsinin vacibliyi ilə bağlı davam lı bəyanatlar səsləndirm əsi təqdirəlayiq haldır. M ünaqişə
dondurulm uş m ünaqişə deyil və status-kvonun dəyişdirilm əsi ilk növbədə A zərbaycan torpaqlarının işğaldan azad
edilm əsini tələb edir və m ünaqişənin həlli yolu yalnız bundan keçir. Cənab Prezidentin təbirincə desək, iqtisadi
artım , iqtisadi potensial, dem oqrafik durum və əlbəttə, hərbi güc m ünaqişənin tezliklə həll olunm ası üçün öz rolunu
oynayır və oynayacaqdır [7].
Beləliklə, bu gün güclü iqtisadiyyata, siya si sabitliyə və dem okratik inkişaf xəttinə m alik olan dövlətim iz,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qarşısında qoyduğu istənilən vəzifənin öhdəsindən uğurla gəlir.
A zərbaycan bu gün bölgədə və dünyada etibarlı tərəfdaş, dinam ik inkişaf edən ölkə imicinə m alikdir. Azərbaycan
Respublikasının 2011-ci il oktyabr ayının 24-də B M T TŞ-na 2012-2013-cü illər üzrə qeyri-daim i üzv seçilm əsi bu
həqiqəti bir daha təsdiqləm işdi. 155 ölkənin A zərbaycanın lehinə səs verm əsi, əslində dünya ictim aiyyətinin
ölkəm izə olan m ünasibətinin ifadəsidir, respublikam ızın həm regionda, həm də beynəlxalq arenada artan
nüfuzunun, dünyada cərəyan edən beynəlxalq proseslərdə yaxından iştirakının və eyni zam anda, sülhün və
əm in-am anlığın bərpa edilm əsinə verdiyi töhfəsinin bariz nüm unəsidir. Bu tarixi uğur, banisi üm um m illi lider
H eydər Əliyevin olduğu və Prezident İlham Əliyev tərəfindən novatorcasına və dinam ik səkildə davam etdirilən
daxili və xarici siyasət kursunun təntənəsidir.
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Резю м е
В статье исследую тся больш ие успехи П резидента И льхам а А лиева, политического наследника
общ енационального лидера Гейдара А лиева в области внутренней и внеш ней политики.
Автор анализирует вопросы, связанные с вкладом А зербайдж ана в Европейскую энергетическую
безопасность, и обосновывает серьезные успехи А зербайдж ана на меж дународной арене под руководством
П резидента И льхама Алиева.

M a m e d Aliyev. Counselor o f Justice
N ine Successful Y ears fo r th e N atio n a n d S tateh o o d : th e G lorious S tage o f N atio n al R evival
S u m m a ry
The article is focused on the great achievem ents o f President Ilham Aliyev, the political suc cessor o f the
national leader H eydar Aliyev, in the area o f dom estic and foreign policy.
The author analyses the issues connected w ith the contribution o f A zerbaijan to the European energy security
and defines the basis o f A zerbaijan's serious advance under the leadership o f President Ilham A liyev in the
international arena.

