
Ümumi daxili məhsul, 

2003-cü ilə nisbətən, faizlə 

“2018-ci ildə iqtisadi sahədə islahatların dərinləşməsi işində çox önəmli 
addımlar atılmışdır”.              

İlham Əliyev 



Qeyri-neft sahələrində istehsal olunmuş əlavə 
dəyər, 2003-cü ilə nisbətən, faizlə

“Elə etməliyik ki, neftdən, qazdan asılılıq minimum səviyyəyə endirilsin”.

İlham Əliyev



Əhalinin hər nəfərinə düşən 

qeyri-neft ÜDM-i, manat 

“Qeyri-neft sektorunun inkişafı iqtisadi sahədə əsas prioritetdir”.

İlham Əliyev



Sənaye məhsulu istehsalı,

2003-cü ilə nisbətən, faizlə
“Sənaye  siyasəti  rəqabətqabiliyyətlilik, səmərəlilik və ekoloji təhlükəsizlik 
meyarlarına əsaslanmalıdır”.                    

İlham Əliyev 



Kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı,     
2003-cü ilə nisbətən, faizlə 

“Hər bir dövlət, o cümlədən Azərbaycan öz ərzaq təhlükəsizliyini
təmin etməlidir”.

İlham Əliyev



Yük daşınması, milyon ton

“Biz coğrafi mövqeyimizdən istifadə edərək qitələri birləşdirən çox güclü 
loqistik və nəqliyyat infrastrukturu yaratmışıq”. 

İlham Əliyev



İnformasiya və rabitə xidmətləri,       

2003-cü ilə nisbətən 

“Bizim bütün imkanlarımız var ki, Azərbaycan İKT sahəsində 
bölgənin mərkəzinə çevrilsin”. 

İlham Əliyev 



Pərakəndə ticarət dövriyyəsi,
2003-cü ilə nisbətən, faizlə

“Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması nəticəsində ölkə əhalisinin 
maliyyə gəlirləri xeyli artmış, alıcılıq qabiliyyəti yüksəlmişdir”.

İlham Əliyev



Ticarət əlaqəsi qurulmuş ölkələrin sayı

“Azərbaycan uzun illər ərzində beynəlxalq aləmdə artıq çox etibarlı, ləyaqətli 
tərəfdaş kimi tanınır”.

İlham Əliyev



Azərbaycan Respublikasına gələn 

turistlərin sayı, min nəfər
“Turizmdən gələn gəlir ölkə iqtisadiyyatını gücləndirir, yeni iş yerlərinin
açılmasına xidmət göstərir və iqtisadi şaxələndirməni təmin edir”.

İlham Əliyev



Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat

“Əməkhaqlarının artırılması bizim güclü sosial siyasətimizin təzahürüdür”.                    

İlham Əliyev



İşsizlik səviyyəsi, faizlə

“Bu gün dünya miqyasında işsizliklə mübarizədə Azərbaycan
nümunəvi ölkə kimi göstərilir”.

İlham Əliyev



Pensiyaların orta məbləği, manat 

“Sosial siyasət bizim fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən biridir”.

İlham Əliyev



Yoxsulluq səviyyəsi, faizlə

“Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı düşməsi böyük nailiyyətdir”.

İlham Əliyev



Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan 

tələbələrin sayı

(tədris ilinin əvvəlinə, nəfər)

“Azərbaycanda gənc nəslin bilikli, savadlı olması ölkəmizi gücləndirir. Çünki
iqtisadiyyatda, sənayedə, bütün sahələrdə çox gözəl mütəxəssislər lazımdır”.

İlham Əliyev



Əhalinin sayı
(ilin sonuna, min nəfər)

“Azərbaycanda çox müsbət demoqrafik vəziyyət mövcuddur”.

İlham Əliyev


