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“Bugünkü güclü Azərbaycan bütün bu işləri görməyə qa-
dirdir. Siyasi iradə var, iqtisadi güc var, xalqımızın səfərbərliyi 
var, milli həmrəylik ən yüksək zirvədədir və əlbəttə ki, şanlı 
tarixi Zəfərimiz hər birimiz üçün qürur mənbəyidir. Biz haqlı 
olaraq fəxr edirik ki, müzəffər dövlətin vətəndaşlarıyıq, ordu-
muzla fəxr edirik, insanlarımızla fəxr edirik. Bizə bu xoşbəxt-
liyi yaşadan gənclərimizlə fəxr edirik və əbədi fəxr edəcəyik. 
Biz Qarabağa və Şərqi Zəngəzura əbədi qayıtmışıq və burada, 
tarixi torpaqlarımızda bundan sonra əbədi yaşayacağıq”.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi ötən dövrdəki 
ənənəyə sadiq qalaraq, 2022-ci ilin ilk dörd 
ayı üzrə Prezidentin fəaliyyətinə ictimai mü-

nasibəti öyrənmək məqsədilə vətəndaşlar ara-
sında rəy sorğusu keçirib. Sorğu Prezidentin fəa-
liyyətinə ictimai münasibətin monitorinqi olmaqla 
yanaşı, həm də dövr üzrə baş vermiş ictimai-si-
yasi proseslərin vətəndaş rəyində dəyərləndiril-
məsini özündə ehtiva edir. Sorğunun müntəzəm 
qaydada keçirilməsi dövlət başçısının müxtəlif 
istiqamətlərdə fəaliyyətinə vətəndaşların münasi-
bətini müqayisəli şəkildə təhlil etmək imkanı ya-
radır. Həmçinin həmin istiqamətlər üzrə cari dövr 
ərzində baş verən hadisələrin, aktual proseslərin 
ictimai rəydə qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. 
Belə ki, ictimai rəy sorğusu əsasında təqvimdə 
tarixi əhəmiyyətə və xüsusi çəkiyə malik olan 
müxtəlif aktual hadisələr, xüsusən işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə bərpa və quruculuq tədbirləri, 
böyük qayıdışa hazırlıq prosesləri, sülh gündəliyi, 
beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli bir sıra proseslərə 
münasibət, Prezidentə, eləcə də dövlət hakimiy-
yətinin qollarına, ayrı-ayrı dövlət strukturlarına 
olan ictimai inam və etimad səviyyəsi öyrənilib.

2022-ci ilin ilk dörd ayı istər beynəlxalq 
müstəvidə baş verən dinamik proseslər baxı-
mından həm xarici siyasət sahəsində, həm də 
daxili siyasət üzrə olduqca məhsuldar bir tarixi 
dövr olub. Ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki, 
cari ilin yanvar-aprel aylarını əhatə edən müd-
dət ərzində ölkə rəhbəri tərəfindən ictimaiyyətə 
açıq məlumatlara əsasən beynəlxalq və yer-
li səviyyəli 20-dən çox görüş və səfər, 30-dan 
çox müşavirə, müsahibə və mətbuat konfransı 
səviyyəli tədbirlərdə çıxış, 50-yə yaxın qəbul, 
xarici ölkə rəhbərləri və rəsmiləri ilə 20-dən ar-
tıq telefon danışığı, əsas hissəsi işğaldan azad 
edilmiş əraziləri əhatə etməklə 30-dan çox 
təməlqoyma və açılış mərasimi həyata keçirilib.

Prezidentin cari ilin ilk dörd ayı üzrə ictimai-si-
yasi fəaliyyətinin xronikasını əsas vektorlar üzrə 
qruplaşdıraraq nəzərdən keçirmək mümkündür. 
Cari dövr ərzində Prezidentin xarici ölkələrə 
səfərlərinin ümumi mənzərəsi onu deməyə əsas 
verir ki, Azərbaycan postmünaqişə dövründə 
çoxtərəfli xarici siyasət kursunu uğurla davam 
etdirib. Bu sahədə fəaliyyətin əsas istiqamətlə-
rindən biri kimi postmüharibə dövründə diploma-
tik əlaqələrin genişləndirilməsi, sülh quruculuğu 
prosesində təşəbbüskar tərəflərin, qonşu ölkələ-
rin və Avropa İttifaqı Şurasının iştirakına imkan 

yaradılması, həmçinin Azərbaycan həqiqətlə-
rinin davamlı olaraq dünyaya çatdırılması və 
qəbul etdirilməsi kimi qeyd oluna bilər. Xarici 
siyasətin digər istiqaməti kimi geosiyasi müstə-
vidə baş verən qarşıdurmalar, Rusiya-Ukrayna 
müharibəsi zəminində Azərbaycanın tərəflər-
lə qarşılıqlı müsbət münasibətlərini qoruması, 
milli maraqları üstün tutan xarici siyasi kursunu 
davam etdirməsi nəzərə çatdırıla bilər. Xarici si-
yasətin digər mühüm kursu kimi Türkiyə və digər 
türkdilli dövlətlər ilə yaxın dostluq və qardaşlıq 
münasibətlərinin gücləndirilməsi, qarşılıqlı ma-
raqlar zəminində inteqrasiya və ölkənin tranzit 
imkanlarının daha da genişləndirilməsi vurğula-
na bilər.

Uğurlu xarici siyasətlə yanaşı, Prezidentin 
siyasi iradəsi ilə ötən bir neçə il ərzində aparılan 
islahatlar kursu və həyata keçirilən genişmiq-
yaslı transformasiyalar, dövlət həyatının müxtə-
lif sahələri üzrə müəyyən edilən yeni strategiya 
bütövlükdə daxili siyasətin ayrı-ayrı istiqamət-
lərini yenidən formalaşdırıb. Vətən müharibə-
sində qazanılan qələbə cəmiyyətdə milli birlik, 
həmrəylik və ruh yüksəkliyini gücləndirib, eləcə 
də digər sahələrə doğru dalğa effekti yaradıb. 
Siyasi həyatda, dövlət idarəçiliyində vətəndaş 
iştirakçılığının genişləndirilməsi, ictimai nəzarət 
çağırışları əsas etibarilə dövlət və cəmiyyət 
arasında kommunikasiya imkanlarının güclən-
dirilməsini, dövlət strukturlarının şəffaf, opera-
tiv, hesabatlı fəaliyyətini şərtləndirib. Həmçinin 
ayrı-ayrı dövlət strukturlarını, xüsusilə də yerli 
icra hakimiyyəti orqanlarını əhatə edən kadr 
islahatları davam edib. İlin ilk dörd ayı ərzində 
ölkə rəhbəri tərəfindən 10 vəzifəli şəxsin təyi-
natı ilə bağlı sərəncam imzalanıb. Prezidentin 
yerlərdə baş verənlər barədə məlumatlı olma-
sı, eləcə də öz fəaliyyətində ictimai rəyi nəzərə 
alması keçirilmiş sorğular zamanı vətəndaş rə-
yində öz təsdiqini tapıb. Daxili siyasət, eləcə də 
sosial-iqtisadi istiqamətlərdə aparılan siyasətin 
ümumiləşmiş nəticəsi kimi qeyd etmək müm-
kündür ki, rəy sorğusunda iştirak edənlərin müt-
ləq əksəriyyəti ilin ilk dörd ayını həm özü, həm 
də ölkə üçün uğurlu hesab edib.

Hər zaman olduğu kimi, hazırkı dövr üzrə də 
sosial və iqtisadi istiqamətlər dövlət siyasətinin 
prioritetləri arasında yer alıb. Beynəlxalq Əmək 
Təşkilatının 2022-ci il üzrə məlumatına əsasən, 
dünyada 4 milyarddan artıq insanın sosial mü-
dafiədən kənarda qaldığı qlobal sosial-iqtisadi 

GİRİŞ
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zəmində, pandemiya və postmüharibə şərai-
tində dövlət başçısının müvafiq sərəncamları 
əsasında əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi 
istiqamətində yeni islahatlar paketi təsdiqlənib. 
Cari ilin əvvəlindən hazırlanan növbəti sosial 
islahatlar paketində əmək haqqı, pensiya və di-
gər sosial ödənişlər üzrə artım icra olunub. Sö-
zügedən islahatlar paketi bütövlükdə 3.4 milyon 
vətəndaşı əhatə edib. Sosial siyasətin mühüm 
istiqamətini müharibə iştirakçılarının və şəhid 
ailələrinin təminatının yüksəldilməsi təşkil edib. 
Dövlət başçısının tapşırıqlarına əsasən müha-
ribə iştirakçılarına və şəhid ailələrinə xüsusi 
yanaşma davam etdirilib, onların mənzil-məişət 
şəraitinin, rifahının, məşğulluq imkanlarının 
artırılması istiqamətində müxtəlif tədbirlər gö-
rülüb. Keçirilmiş rəy sorğuları Prezidentin bu 
istiqamətdəki qayğı və dəstək fəaliyyətindən 
respondentlərin yüksək razılıq göstəricisini or-
taya çıxarıb.

Cari il ərzində qeyri-formal məşğulluq və 
korrupsiya kimi neqativ hallara qarşı dövlət si-
yasəti davam etdirilib, bu istiqamətdə növbəti 
dövrü əhatə edən yeni dövlət proqramları qəbul 
olunub. İqtisadiyyatı şaxələndirmək və neftdən 
asılılığı azaltmaq məqsədilə qeyri-neft sekto-
runun inkişafına xüsusi diqqət ayrılıb və ölkə 
rəhbərliyi bu sahəni hər zaman bilavasitə nə-
zarətdə saxlayıb. Digər tərəfdən, qlobal təhdidə 
çevrilən ərzaq təhlükəsizliyi probleminə qarşı 
qabaqlayıcı tədbirlər planı icra edilib, yerli isteh-
sal potensialının yüksəldilməsi, yerli özünütəmi-
nat səviyyəsinin qorunması, ərzaq təhlükəsizliyi 
istiqamətində yeni mexanizmlərin yaradılması, 
idxal-ixrac əməliyyatlarına və yerli ehtiyatlara 
nəzarət, qiymət manipulyasiyasının qarşısının 
alınması bu istiqamətdəki başlıca hədəflər ara-
sında qərarlaşıb.

Bu dövr ərzində enerji siyasəti dövlət baş-
çısının fəaliyyət təqvimində mühüm yer tutub. 
Bu sahədə xarici və milli investisiya hesabına 
ölkə və yerli əhəmiyyətli müxtəlif layihələr icra 
olunub. Karbohidrogen ehtiyatlarından asılılı-
ğı azaldaraq bərpa olunan enerji resurslarına 
yönəlmək bu istiqamətdə siyasətin əsaslarını 
təşkil edib. Digər tərəfdən, yeni enerji siyasəti 
ölkəyə regional enerji bazarında əlavə üstün-
lüklər qazandırıb. Ənənəvi resurslardan al-
ternativ və bərpa olunan resurslara yönəlmək 
baxımından işğaldan azad edilmiş ərazilərin 
yüksək potensialını nəzərə alaraq, bu ərazilər 
“yaşıl enerji” zonasına daxil edilib. Keçirilmiş 
cari sorğunun nəticələri ictimaiyyətin işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə “yaşıl enerji” zonasının 

yaradılmasına yüksək dəstəyini göstərib.
Ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki, ötən 

dövrləri və cari ilin ilk dörd ayını əhatə edən rəy 
sorğuları dövlət başçısının fədakar fəaliyyətinin 
ictimaiyyət tərəfindən mütləq mənada dəstək-
ləndiyini göstərib. Hazırkı sorğunun nəticələrin-
də Prezidentin hərbi quruculuq, xarici siyasət 
və postmüharibə dövründə gənclər siyasəti 
sorğu iştirakçıları tərəfindən ən yüksək qiymət-
ləndirilən istiqamətlər olub. Xüsusən Prezident 
tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonlarında yeni hərbi hissələrin açılışı edilib, 
bu ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin tə-
minatı və döyüş hazırlığı səviyyəsinin yüksəldil-
məsinə daim yüksək diqqət göstərilib.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin təhlükəsiz-
liyinin gücləndirilməsi ilə yanaşı, bərpası, yeni-
dən qurulması istiqamətində tədbirlər fasiləsiz 
rejimdə davam etdirilib. Böyük qayıdışa hazır-
lıq məqsədilə təkcə bu dörd aylıq dövr ərzində 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni yaşayış 
komplekslərinin, təhsil və səhiyyə obyektlərinin, 
turizm komplekslərinin, sənaye müəssisələri-
nin, ibadət ocaqlarının təməli qoyulub. Həm-
çinin maddi mədəniyyət nümunələrinin bərpa-
sı istiqamətində işlər davam edib. Təkcə onu 
qeyd etmək yetərlidir ki, Prezident tərəfindən 
işğaldan azad edilmiş ərazilərə 23 dəfə səfər 
olunub. Təqribən bir il yarım müddət ərzində 
edilən səfərlərin dinamikası bu sahədə fəaliy-
yətin dövlət başçısının prioritetləri arasında 
olduğunu göstərir. Həmçinin Novruz bayramı 
münasibətilə bayram tonqalının ötən il Şuşada, 
Cıdır düzündə, bu il Suqovuşan qəsəbəsində 
qalanması mühüm rəmzi məna daşıyır.
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Metodoloji yanaşma
Tədqiqatın keçirilməsində kəmiyyət metodo-

logiyasından istifadə edilib. Sorğu Bakı, Abşe-
ron-Xızı, Dağlıq Şirvan, Gəncə-Daşkəsən, Qa-
zax-Tovuz, Lənkəran-Astara, Quba-Xaçmaz, 
Şəki-Zaqatala, Qarabağ, Mərkəzi Aran, Mil-Mu-
ğan və Şirvan-Salyan iqtisadi rayonları üzrə 
keçirilib və 1081 respondentin rəyi öyrənilib. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası və işğaldan yeni 
azad edilən regionlar sorğuda əhatə edilməyib. 

Respondentlərin seçimi
Tədqiqat çərçivəsində respondentlərin se-

çimində çoxpilləli təsadüfi seçmə metodundan 
istifadə edilib. İlk mərhələdə sorğuda əhatə 
ediləcək yaşayış məntəqələri müəyyənləşdi-
rilib. Növbəti mərhələdə isə sorğu aparacaq 
əməkdaşlar sahəyə çıxaraq, onlara təyin edilən 
məntəqələrdə müəyyən edilmiş istiqamətdə 
hərəkət edib. Respondentlərin seçimində hər bir 
sosial-demoqrafik qrupun gender çəkisi onların 
ölkə üzrə sayına proporsional qaydada müəy-
yənləşdirilib. Sorğuda əhatə edilmiş respondent 
sayına (1081 nəfər) əsasən, nəticələrin xəta 
əmsalı 95% əminlik intervalında 3 % təşkil edir. 

Sorğu anketi
Sorğu anketi 44 (33 spesifik və 11 sosial-de-

moqrafik) sualdan ibarətdir. Suallar əsasən 
Prezidentin müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyəti, 
Prezidentin səfərlərinə, görüşlərinə, müsahi-
bələrinə, Qarabağda quruculuq və bərpa pro-
seslərinə ictimai münasibət, Prezidentə, Milli 
Məclis və məhkəmə orqanlarına, yuxarı və yerli 
icra hakimiyyəti orqanlarına inam və etimadın 
ölçülməsi, postmüharibə dövründə ictimai, so-
sial-iqtisadi vəziyyət və əsas gözləntilər, Prezi-
dentin fəaliyyətinə dair informasiya mənbələri 
və s. öyrənmək məqsədilə hazırlanıb. 

Təlimat
İntervüyerlər üçün təlimat qaydaları hazırla-

nıb. İşə başlamamışdan əvvəl Mərkəzin əmək-
daşları tərəfindən intervüyerlərə təlim keçirilib. 
Təlim zamanı intervüyerlər anket və təlimatlarla 
tanış olaraq, sorğunun keçirilməsi üçün tam ha-
zır olublar. Sorğu anketindəki hər bir sual üzrə 
geniş izahatlar verilib və intervüyerlər tərəfin-

dən test sorğusu aparılıb.

Sorğunun aparılması üsulu 
Sorğuların keçirilməsində müasir texnologi-

yalar tətbiq olunub. Belə ki, sorğular planşetlər 
vasitəsilə həyata keçirilib. Son illər ABŞ-da və 
Böyük Britaniyada daha geniş tətbiq olunan və 
müasir sorğu proqramı kimi qəbul olunan Sur-
veyToGo proqramından istifadə edilib. Bu proq-
ram sorğu heyətinin işinə nəzarət etmək, sorğu 
prosesinə onlayn müşahidəni əldə saxlamaq və 
etibarlı informasiya almaq baxımından bir sıra 
üstünlüklərə malikdir. 

Sahə işi
Sahə işi 2022-ci ilin 19 may – 31 may tarixlə-

rində keçirilib. Bir sorğunun orta davametmə 
müddəti 15 dəqiqə 8 saniyə təşkil edib.

Bütün müsahibələrdə anonimlik təmin edi-
lib. Respondentlər əmin ediliblər ki, onların ca-
vabları yalnız ümumiləşdirilmiş şəkildə istifadə 
olunacaq. Bu amil sorğu nəticəsində toplanılan 
məlumatların yüksək etibarlılığını təmin edib.

Məlumatların işlənilməsi və təhlili
Sorğu başa çatdıqdan sonra hər bir anket 

üzrə toplanılan məlumatlar bazaya daxil edilərək 
xüsusi proqram SPSS - Statistical Package for 
the Social Sciences (Sosial Elmlər üzrə Statistik 
Proqram Paketi) vasitəsilə təhlil edilib. 

TƏDQİQATIN METODOLOJİ PRİNSİPLƏRİ
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Respondentlər�n sayı

Respondentlər�n seç�m�

Əm�nl�k �ntervalı və xəta dərəcəs�

Məlumat toplama metodu

Tədq�qatın əhatə da�rəs�

Məlumatların �şlən�lməs� və təhl�l�

Tədqiqatın metodoloji prinsipləri

? i

Bakı, Abşeron-Xızı, Dağlıq Ş�rvan, Gəncə-Daşkəsən,
Qazax-Tovuz, Lənkəran-Astara, Quba-Xaçmaz, Qarabağ, 
Şək�-Zaqatala, M�l-Muğam, Mərkəz� Aran, Ş�rvan-Salyan 

Sorğu başa çatdıqdan sonra hər b�r anket üzrə b�rbaşa
bazada toplanan məlumatlar SPSS - Stat�st�cal Package
for the Soc�al Sc�ences (Sos�al Elmlər üzrə Stat�st�k
Proqram Paket�) vas�təs�lə təhl�l ed�l�b.

1081 respondent

95% və 3.0%

Sorğunun keç�r�lmə tar�x� Sahə �ş� 19 may - 31 may 2022-c� �l tar�xlər�ndə aparılıb

Yaş və gender balansı

Sorğunun aparılmasında üz-üzə anket sorğusu
üsulundan �st�fadə olunub

18 yaşdan yuxarı əhal� qrupları üzrə çoxp�lləl�
strat�f�kas�ya seçmə metodu �lə təsadüf� seçmə aparılıb

Respondentlər�n seç�m�ndə tətb�q
ed�lən meyar
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Demoqrafik göstəricilər

Cins tərkibi

Kişi Qadın

52.4% 47.6%

Yaş qrupu

Təhsil səviyyəsi

Ali Peşə-ixtisas Orta

25.2% 26.5% 48.3%

Şəhər Qəsəbə Kənd

34.2% 10.9% 54.9%

Məskunlaşdığı yer Məşğuliyyət

Dövlət sektoru

Özəl sektor

İşsiz, hal-hazırda iş axtarır

İşsiz, hal-hazırda iş axtarmır

Tələbə

34.3%

6.7%

Fərdi əmək fəaliyyəti

11.0%

15.4%

2.8%

2.9%

Təqaüdçü

Evdar qadın

Digər

14.0%

12.4%

0.5%

22.9% 24.4%

9.3%
17.7%

8.6%

17.1%

18-25 26-35 65+56-6546-5536-45

Gəlir səviyyəsi

22.9% 24.4%

9.3%
17.7%

8.6%
17.1%

0-250   251-
500 İmtina1000+ 751-

1000
  501-
750

İqtisadi rayonlar üzrə bölgü

6.1%

6.8%

7.2%

6.5%

3.3%

24.6%

6.1%

7.8%

9.7%

5.6%

5.2%

11.2%

Bakı

Lənkəran-Astara

Abşeron-Xızı

Dağlıq Şirvan

Quba-Xaçmaz

Mərkəzi Aran

Şəki-Zaqatala

Gəncə-Daşkəsən

Qarabağ

Mil-Muğan

Qazax-Tovuz

Şirvan-Salyan
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1.1. İctimai rəyin dövlət idarəçiliyində 
nəzərə alınması

Cəmiyyətin siyasi sisteminin inkişaf et-
dirilməsi, sosial-iqtisadi siyasət, sosi-
al-mədəni və mənəvi inkişaf sahəsində 

fəaliyyətin əsas istiqamətləri Prezidentin daxili 
siyasətə dair tezislərinə əsaslanır. İctimai-siya-
si sabitliyin qorunması dövlətin və cəmiyyətin 
sosial-iqtisadi və mədəni inkişafını, təhlükəsiz-
liyini təmin edən mühüm prinsiplərdən biridir. 
Sabitliyə təminat verən digər amil ölkədə sosial 
yönümlü qanunların qəbul edilməsi və icrası, 
siyasi-hüquqi islahatların uğurla həyata keçiril-
məsidir. Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin 
təməlində vətəndaş həmrəyliyi, vətəndaşların 
dövlət başçısına, mövcud hakimiyyətə etimadı 
və etibarı dayanır. 

Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dövlə-
tin fəaliyyətində ictimai rəyin nəzərə alınması-
nın yeni idarəçilik fəlsəfəsinin bir nömrəli tələ-
bi, XXI əsrin sürətlə dəyişən kommunikasiya 
şərtlərinin ən həlledici amillərindən olduğunu 
dəfələrlə vurğulayıb. Bu, özünü cari sorğuda 
“Ölkə Prezidenti öz fəaliyyətində vətəndaşların 
rəyini nəzərə alır” fikrinə ictimai münasibətdə 
də göstərir. Belə ki, respondentlərin 67.6%-i 
bu fikirlə tam, 23.9%-i isə əsasən razı olduğu-

nu bildirib. Rəyi soruşulanların 2.3%-i bu fikirlə 
əsasən, 5.1%-i heç razı deyil. 
 Sorğu nəticələrinin təhlili göstərir ki, ümu-

mi seçmə içərisində orta və yuxarı yaş qrupla-
rını təmsil edənlərin, qəsəbədə yaşayanların, 
ibtidai təhsillilərin, dövlət sektorunda işləyənlə-
rin, yüksək gəlir qrupunu təmsil edənlərın, Bakı, 
Qazax-Tovuz, Lənkəran-Astara və Qarabağ 
iqtisadi rayonlarından olan respondentlərin bu 
fkirlə tam razılıq dərəcəsi daha üstündür.
 Gender bölgüsündə ciddi fərq müşahidə 

edilmir. Tam razılıq göstəricisi 65.0%-in üstün-
dədir. 
 Onu da əlavə edək ki, “əsasən razıyam” 

variantında nisbi üstünlük tələbələr, nisbətən 
yüksək gəlir qrupunu təmsil edənlər, Dağlıq Şir-
vandan olan respondentlər arasında müşahidə 
edilir.
 Gənclərin 6.5%-i, şəhərdə yaşayanla-

rın 8.1%-i, tam orta təhsillilərin 6.1%-i, ali təh-
sillilərin 4.8%-i, qadınların 6.0%-i, işsiz olub 
hal-hazırda iş axtarmayanların 10.0%-i, evdar 
qadınların 8.2%-i, aşağı gəlir qrupunu təmsil 
edənlərın 10.3%-i bu fikirlə heç razı olmadıq-
larını bildiriblər. Abşeron-Xızı və Quba-Xaçmaz 
iqtisadi rayonlarından olan respondentlərin az 
bir hissəsi də bu mövqeyi ortaya qoyublar.

“Ölkə Prezidenti öz fəaliyyətində vətəndaşların
rəyini nəzərə alır” fikrinə münasibət:

Tam razıyam

Əsasən razıyam

Əsasən razı deyiləm

Heç razı deyiləm

ÇÇ

67.6%

23.9%

2.3%

5.1%

1.1%

I BÖLMƏ.

POSTMÜHARİBƏ DÖVRÜNDƏ İCTİMAİ, 
SOSİAL-İQTİSADİ VƏZİYYƏT
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 Bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkən 
respondentlər arasında nisbi üstünlük Qu-
ba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə müşahidə edilib.
 Qeyd edək ki, “Ölkə Prezidenti öz fəa-

liyyətində vətəndaşların rəyini nəzərə alır” fikri 
ilə tam razı olanların 80.8%-nin Prezindentdən 
əsas gözləntisi yeni iş yerlərinin yaradılmasıdır. 

1.2. 2022-ci ilin birinci rübünün ictimai 
rəydə qiymətləndirilməsi 
Sorğu çərçivəsində sosial-iqtisadi və siyasi 

vəziyyətə münasibətlə yanaşı, hadisələrin yük-
sək dinamikasından irəli gələrək respondent-
lərdən cari ilin birinci rübünü ümumilikdə özü 
və ölkəmiz üçün necə dəyərləndirdiyi də soru-
şulub. Əldə olunan nəticələrə əsasən, 2022-ci 
ilin birinci rübü vətəndaşlar (“çox yaxşı” 36.6%, 
“əsasən yaxşı” 45.7%) və ölkəmiz üçün (“çox 
yaxşı” 48.1% və “əsasən yaxşı” 39.7%) uğurlu 
olub. Bunun əksinə fikirləşənlər müvafiq olaraq 
9.4% və 4.2% təşkil edir.
 Sorğu nəticələrinin təhlili belə bir mənzəri-

ni ortaya qoyur ki, 2022-ci ilin birinci rübünü özü 
üçün “çox yaxşı” qiymətləndirənlər əsasən orta 
yaş qrupuna aid olan respondentlərdir. Aşağı 
yaş qrupuna aid olan respondentlər isə “əsasən 
yaxşı” variantına üstünlük veriblər. 
 Bundan başqa, qəsəbədə yaşayanlar, tam 

orta təhsillilər, qadınlara nisbətdə kişilər, dövlət 
sektorunda işləyənlər, yüksək gəlir qrupunu 
təmsil edənlər, Qazax-Tovuz iqtisadi rayonla-
rından olan respondentlər “çox yaxşı” variantını 
daha çox seçdikləri halda, şəhər və kənd ərazi 
vahidlərində yaşayanlar, ali təhsillilər, qadınlar, 
tələbələr, nisbətən yüksək gəlir qrupunu təm-

sil edənlər, Şirvan-Salyan, Quba-Xaçmaz və 
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonlarından olan 
respondentlər “əsasən yaxşı” variantına üstün-
lük veriblər.
 2022-ci ilin birinci rübünü özü üçün “çox 

pis” qiymətləndirənlər isə yuxarı yaş qrupunu 
təmsil edənlər, şəhərdə yaşayanlar, ibtidai təh-
sillilər, ümumi orta təhsillilər, gender bölgüsünə 
görə qadınlar, özəl sektorda işləyənlər, təqaü-
dçülər, işsiz olub hal-hazırda iş axtaranlar, ev-
dar qadınlar, aşağı gəlir qrupunu təmsil edən-
lər, Bakı, Quba-Xaçmaz və Mil-Muğan iqtisadi 
rayonlarında yaşayan respondentlər olublar. 
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonundan olan respon-
dentlərin 7.6%-i, tələbələrin 6.5%-i, yuxarı yaş 
qrupunu təmsil edənlərın 3.0%-i bu suala cavab 
verməkdə çətinlik çəkiblər.
 Qeyd edək ki, 2022-ci ilin birinci rübü-

nü özü üçün “çox yaxşı” qiymətləndirənlərin 
86.9%-i Prezidentin sosial müdafiə sahəsindəki 
fəaliyyətini müsbət qiymətləndirib.
 2022-ci ilin birinci rübünü ümumilikdə 

ölkəmiz üçün “çox yaxşı” qiymətləndirənlər orta 
və yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlər, qəsə-
bədə yaşayanlar, tam orta təhsillilər, qadınlara 
nisbətdə kişilər, dövlət sektorunda işləyənlər və 
təqaüdçülər, yüksək gəlir qrupunu təmsil edən-
lər, Dağlıq-Şirvan, Qazax-Tovuz və Qarabağ iq-
tisadi rayonlarından olan respondentlər olublar. 
 “Əsasən yaxşı” variantını isə aşağı yaş 

qrupunu təmsil edənlər, ali təhsillilər, qadınlar, 
tələbələr, nisbətən yüksək gəlir qrupunu təmsil 
edənlər, Abşeron-Xızı və Quba-Xaçmaz iqtisadi 
rayonlarından olan respondentlər seçiblər.
 Bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkən-

2022-ci ilin birinci rübünü ümumilikdə
özünüz üçün necə qiymətləndirirsiniz?

Çox yaxşı

Əsasən yaxşı

Əsasən pis

Çox pis

ÇÇ

36.6%

45.7%

7.2%

9.4%

1.0%
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lər aşağı gəlir qrupunu təmsil edənlər, tələbələr, 
qadınlar, ibtidai təhsili olanlar, qəsəbədə ya-
şayanlar və Abşeron-Xızı iqtisadi rayonundan 
olan respondentlər olublar.
 2022-ci ilin birinci rübünü ümumilikdə 

ölkəmiz üçün “çox pis” qiymətləndirənlər ara-
sında bir neçə kriteriya üzrə aşağıdakı qruplar 
nisbi üstünlük təşkil edir: nisbətən yuxarı yaş 
qrupunu təmsil edənlər, şəhərdə yaşayanlar, 
tam orta təhsillilər, özəl sektorda işləyənlər, iş-
siz olub hal-hazırda iş axtaranlar, evdar qadın-
lar, nisbətən aşağı gəlir qrupunu təmsil edənlər 
və Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonunu təmsil edən 
respondentlər. 
 2022-ci ilin birinci rübünü ölkəmiz üçün 

“çox yaxşı” qiymətləndirənlərin 95.7%-i Pre-
zidentin xarici siyasət sahəsindəki fəaliyyətini 
yüksək qiymətləndirib.

Sorğunun nəticələri bir daha göstərir ki, Pre-
zidentin tapşırığı ilə xüsusilə son illərdə həyata 
keçirilən struktur və kadr islahatları, sosial-iq-
tisadi layihələr, pandemiyaya qarşı mübarizə 
tədbirləri öz nəticələrini verməkdə və bunu hər 
bir vətəndaş öz həyatında hiss etməkdədir.

Bu kontekstdə onu da xatırladaq ki, 2021-ci 
ilin 22 noyabr – 2 dekabr tarixlərində keçirilmiş 
sorğuda respondentlərdən “Bir il sonra özü-
nüzün və ailənizin yaşayışının indiki ilə müqa-
yisədə necə olacağını düşünürsünüz?” sualı 
ünvanlanmışdı. Həmin sorğuda iştirak edən 
vətəndaşların 20.4%-i növbəti il (yəni 2022-ci il) 
özünün (eyni qədəri ailəsinin) sosial-iqtisadi və-
ziyyətinin bu il (yəni 2021-ci il) ilə müqayisədə 
çox yaxşılaşacağını, 35.6%-i (36.2%-i ailəsinin) 
əsasən yaxşılaşacağını güman etdiyini bildir-

mişdi. Özünün və ailəsinin rifahında heç bir də-
yişiklik gözləmədiyini bildirənlər müvafiq olaraq 
14.5% və 14.1% təşkil etmişdi. Öz rifah vəziy-
yətinin cari (2021-ci) il ilə müqayisədə əsasən 
pisləşəcəyini güman edənlər 7.8% (7.5% ailəsi-
nin), çox pisləşəcəyini güman edənlər isə cəmi 
6.6% (6.4% ailəsinin) təşkil etmişdi. Respon-
dentlərin 15.2%-i özünün (15.4% ailəsinin) 
gələcəyi ilə bağlı gözləntiləri dəyərləndirməkdə 
çətinlik çəkmişdi. 

Hər iki sorğunun müqayisəli təhlili göstərir 
ki, aparılan sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində 
respondentlərin gözləntiləri özünü doğruldub. 
Bu istiqamətdə ciddi artım dinamikası müşahi-
də edilir. 

1.3. Yerlərdə baş verənlər barədə 
məlumatlılıq səviyyəsi
Sorğuda iştirak edən respondentlərin 

45.6%-i bu qənaətdədir ki, Prezident yerlərdə 
baş verənlər barədə çox, 38.1%-i isə bu fikir-
dədir ki, əsasən məlumatlıdır. Respondentlərin 
4.9%-i bu fikri bölüşür ki, Prezident yerlərdə baş 
verənlər barədə heç məlumatlı deyil. Rəyi soru-
şulanların 8.7%-i əsasən məlumatsız olduğunu 
düşünür. 
 Sorğu nəticələrinin təhlilinə əsasən nis-

bətən yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlər, kənd-
də yaşayanlar, qadınlara nisbətdə kişilər, evdar 
qadınlar, aşağı gəlir qrupunu təmsil edənlər, 
Qazax-Tovuz, Qarabağ və Şirvan-Salyan iqti-
sadi rayonundan olan respondentlər “çox məlu-
matlıdır” variantına üstünlük veriblər. 
 “Əsasən məlumatlıdır” cavab variantını 

2022-ci ilin birinci rübünü ümumilikdə
ölkəmiz üçün necə qiymətləndirirsiniz?

Çox yaxşı

Əsasən yaxşı

Əsasən pis

Çox pis

ÇÇ

48.1%

39.7%

6.3%

4.2%

1.7%
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isə orta və yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlər, 
qəsəbədə yaşayanlar, texniki və ya peşə təhsil-
lilər, ali təhsillilər, dövlət sektorunda işləyənlər, 
işsiz olub iş axtaranlar, tələbələr, nisbətən yük-
sək gəlir qrupunu təmsil edənlər, Gəncə-Daş-
kəsən və Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonundan 
olan respondentlər seçiblər.
 Ümumi seçmə içərisində nisbətən yuxarı 

yaş qrupunu təmsil edənlər, şəhərdə yaşayan-
lar, tam orta təhsillilər, işsiz olub hal-hazırda iş 
axtaranlar, evdar qadınlar, aşağı gəlir qrupunu 
təmsil edənlər, Bakı və Gəncə-Daşkəsən iqti-
sadi rayonundan olan respondentlər bu barədə 
heç bir məlumata malik deyillər. 
 “Prezident yerlərdə baş verənlər barədə 

çox məlumatlıdır” deyənlərin 75.9%-i Preziden-
tin korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində fəaliy-
yətini “çox yaxşı” qiymətləndirib.
 “Prezident yerlərdə baş verənlər barədə 

“çox məlumatlıdır” deyənlərin 86.0%-i Prezi-
dentin ictimai-siyasi sabitlik istiqamətində fəa-
liyyətini də yüksək qiymətləndirib.

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin 01-12 aprel ta-
rixlərində keçirilmiş sorğuda da respondentlərə 
Prezidentin vətəndaşların vəziyyətindən nə 
dərəcədə məlumatlı olması soruşulub. Respon-
dentlərin 36.1%-nin fikirincə, Prezident vətən-
daşların vəziyyətindən tam, 39%-nin qənaətinə 
görə isə müəyyən qədər məlumatlıdır (75.1%). 
Bunun əksinə olaraq respondentlərin 17.7%-i 
bu fikirdə olmuşdu ki, Prezident vətəndaşların 
vəziyyətindən az məlumatlıdır, yaxud heç bir 
məlumatı yoxdur (6.6%).

Bundan başqa, rəyi soruşulanların dörddə bir 
hissəsi (24.9%) belə düşünürdü ki, yerlərdə baş 

verən bütün hadisələr Prezidentə olduğu kimi 
çatdırılır. Bunun əksinə, respondentlərin 5.5%-i 
belə düşünürdü ki, Prezidentə yalnız mənfi mə-
lumatlar çatdırılır. Respondentlərin 6.1%-i isə 
bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkmişdi.

Sizcə, Prezident yerlərdə baş verənlər
barədə nə dərəcədə məlumatlıdır?

Çox məlumatlıdır

Əsasən məlumatlıdır

Əsasən məlumatsızdır

Heç məlumatlı deyil

ÇÇ

45.6%

38.1%

8.7%

4.9%

2.7%
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Zəngin iqtisadi potensial və kənd təsərrüfatı 
baxımından böyük imkanlara malik Qa-
rabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası ha-

zırkı dövr üçün əsas milli prioritetlərdəndir. Bu 
mənada, 12 aprel 2022-ci il tarixində Prezident 
İlham Əliyevin sədrliyi ilə bu ilin birinci rübünün 
yekunlarına həsr olunan müşavirədə sözüge-
dən məsələlərin yenidən gündəliyə gətirilməsi 
onu göstərdi ki, keçmiş məcburi köçkünləri öz 
yurd-yuvalarına qaytarmaq üçün kompleks təd-
birlər həyata keçirilir. Dövlət başçısının öz nitqin-
də Şuşa və İstisunun bərpası, eləcə də digər 
ərazilərə insanların qayıdışının tezləşdirilməsi 
barədə söylədikləri 2022-ci ilin tarixə Böyük qa-
yıdış ili kimi düşəcəyini deməyə əsas verir. Qa-
rabağ və Şərqi Zəngəzuru nümunəvi bölgə kimi 
quracağımızı söyləyən dövlət başçısının bey-
nəlxalq təşkilatlara ünvanladığı mesaj da xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir.

Yaşayış binaları, infrastruktur, iş yerləri, kənd 
təsərrüfatı ilə məşğul olmaq imkanları, sənaye 
parkları və s. kimi işlərin planlı həyata keçiril-
məsi Qarabağda böyük qayıdışa addım-addım 
yaxınlaşdığımızı göstərir. Ölkə başçısının da 
dediyi kimi, Azərbaycan Qarabağ torpaqlarına 
yenidən həyat qaytaracaq. Prezident hər für-
sətdə xalqa xatırladır ki, bizim işimiz torpaqları 
azad etməklə bitməyib. Əksinə, yaranan yeni 

reallıqlar fonunda azad edilən torpaqlarımızda 
aparılan bərpa-quruculuq işləri bizim üçün yeni 
mübarizə meydanıdır.

Həm cari, həm də əvvəlki sorğuların nəti-
cələri göstərir ki, işğaldan azad edilmiş əra-
zilərdə dayanıqlı məskunlaşma üçün müasir və 
layiqli həyatın təmin edilməsi, bütün sahələrdə 
quruculuq-bərpa və abadlıq işlərinin aparılma-
sı, habelə təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli fəaliy-
yətin və rifahın davamlı artmasının dəstəklən-
məsi Prezidentin diqqət mərkəzində saxladığı 
məsələlərdir. Ümumiyyətlə, işğaldan azad edil-
miş ərazilərə, o cümlədən Qarabağa Böyük qa-
yıdışın ölkə başçısı üçün prioritet olması onun 
çıxışlarında dəfələrlə qeyd olunub. 2021-ci ilin 
aprel ayında keçirilmiş sorğuda vətəndaş rəyi 
də onu bir daha təsdiq edir. Belə ki, həmin sor-
ğuda rəyi soruşulanların 84.6%-i Qarabağa qa-
yıdışın ölkə başçısı üçün prioritet olması fikri ilə 
tam, 12.2%-i əsasən razı olduğunu bildirmişdi.

2.1. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
bərpa və yenidənqurma tədbirləri haqqında 
ictimai məlumatlılıq və gözləntilər
Hal-hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 

aparılan abadlıq-quruculuq işləri ölkəmizin iqti-
sadi qüdrətini bir daha ortaya qoyur. Cari sorğu-

Prezidentin təşəbbüsü və nəzarəti altında işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə bərpa və yenidənqurma tədbirləri
gözləntilərinizi nə dərəcədə doğruldur?

Tam doğruldur

Əsasən doğruldur

Əsasən doğrultmur

Heç doğrultmur

ÇÇ

76.7%

19.4%

1.5%

1.0%

1.4%

II BÖLMƏ.

BÖYÜK QAYIDIŞA HAZIRLIQ 
VƏ QURUCULUQ İŞLƏRİ
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nun nəticələrinin təhlili göstərir ki, Prezidentin 
təşəbbüsü və nəzarəti altında işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə bərpa və yenidənqurma təd-
birləri respondentlərin 76.7%-nin gözləntilərini 
tam, 19.4%-nin isə əsasən doğruldur. 
 Nəticələrin təhlilinə əsasən Prezidentin 

təşəbbüsü və nəzarəti altında işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə bərpa və yenidənqurma təd-
birləri nisbətən yuxarı yaş qrupunu təmsil edən-
lərin, kənddə yaşayanların, tam orta təhsillilə-
rin, dövlət sektorunda çalışanların, yüksək gəlir 
qrupunu təmsil edənlərın, Qazax-Tovuz və Qa-
rabağ iqtisadi rayonlarından olan respondentlə-
rin gözləntilərini nisbətən daha çox doğruldur.
 “Əsasən doğruldur” cavab variantını isə 

aşağı yaş qrupunu təmsil edənlər, şəhərdə ya-
şayanlar, texniki və ya peşə təhsillilər, işsiz olub 
hal-hazırda iş axtaranlar, tələbələr, yüksək gəlir 
qrupunu təmsil edənlər, Mil-Muğan iqtisadi ra-
yonundan olan respondentlər nisbətən çox se-
çiblər.
 Quba-Xaçmaz və Dağlıq Şirvan iqtisadi 

rayonlarından olan respondentlər, aşağı gəlir 
qrupunu təmsil edənlər, evdar qadınlar, təqaüd-
çülər, ümumi orta təhsillilər, qəsəbədə yaşayan-
lar, yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlər arasında 
bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkənlər nis-
bətən üstünlük təşkil edir.
 “Prezidentin təşəbbüsü və nəzarəti al-

tında işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa 
və yenidənqurma tədbirləri gözləntilərimi tam 
doğruldur” deyənlərin 92.8%-nin işğaldan azad 
edilmiş ərazilərin, Qarabağın yaşıl enerji zona-
sına çevrilməsinə münasibəti çox yaxşıdır.

Sorğu çərçivəsində məlum olur ki, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və quru-
culuq işləri barədə repondentlərin 37.4%-i çox, 
53.0%-i isə əsasən məlumatlıdır. Respondentlə-
rin 5.3%-nin bu barədə heç bir məlumatı yoxdur.
 Daha detallı təhlil etsək, nisbətən yuxarı 

yaş qrupunu təmsil edənlər, şəhərdə yaşayan-
lar, ali təhsillilər, dövlət sektorunda işləyənlər, 
yüksək gəlir qrupunu təmsil edənlər, Qazax-To-
vuz və Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonlarından 
olan respondentlər bu barədə çox məlumatlıdır-
lar. 
 Aşağı yaş qrupunu təmsil edənlər, kənddə 

yaşayanlar, texniki və ya peşə təhsillilər, ali təh-
sillilər, qadınlar, işsiz olub hal-hazırda iş axtaran-
lar, tələbələr, nisbətən yüksək gəlir qrupunu təm-
sil edənlər, Gəncə-Daşkəsən, Quba-Xaçmaz, 
Qarabağ və Mərkəzi Aran iqtisadi rayonlarından 
olan respondentlər isə “əsasən məlumatlıyam” 
cavab variantına daha çox üstünlük veriblər.
 Gənclərin 7.5%-i, nisbətən yaşlıların 

6.1%-i, texniki və ya peşə təhsillilərin 5.2%-i, 
özəl sektorda işləyənlərin 6.9%-i, tələbələrin 
9.7%-i, yüksək gəlir qrupunu təmsil edənlərın 
6.7%-i “əsasən məlumatım yoxdur” cavab va-
riantını seçiblər. 
 Yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlər, qəsə-

bədə yaşayanlar, tam orta təhsillilər, qadınlar, 
dövlət sektorunda çalışanlar, təqaüdçülər, aşa-
ğı gəlir qrupunu təmsil edənlər isə “heç məlu-
matım yoxdur” variantını seçiblər.
 Eyni qaydada Dağlıq Şirvan, Quba-Xaç-

maz iqtisadi rayonlarından olan respondentlər 
“əsasən məlumatım yoxdur”, Bakı və Dağlıq 
Şirvan iqtisadi rayonlarından olan respondentlər 

İşğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa və
quruculuq işləri barədə nə dərəcədə məlumatlısınız?

Çox məlumatlıyam

Əsasən məlumatlıyam

Əsasən məlumatım yoxdur

Heç məlumatım yoxdur

ÇÇ

37.4%

53.0%

4.2%

5.3%

0.2%
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isə “heç məlumatım yoxdur” variantını seçiblər.
 Təqaüdçülərin 1.3%-i, yaşlı nəslin nü-

mayəndələrinin 2.0%-i, Abşeron-Xızı iqtisadi 
rayonundan olan respondentlərin 3.0%-i bu su-
ala cavab verməkdə çətinlik çəkiblər.
 İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan 

bərpa və quruculuq işləri barədə tam məlumat-
lı olan repondentlərin 53.0%-i yaxın gələcək-
də Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh 
müqaviləsinin imzalanacağına və diplomatik 
əlaqələrin qurulacağına inanır.

2.2. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
“yaşıl enerji” zonasının yaradılması
Prezidentin daima diqqətdə saxladığı 

məsələlərdən biri də işğaldan azad edilmiş əra-
zilərdə “yaşıl enerji” zonasının yaradılmasıdır. 
“Yaşıl enerji” zonası layihəsinin Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında reallaş-
dırılmasını potensial imkanlarla bərabər, digər 
amillər də şərtləndirir. Belə ki, bu gün dünyanın 
ən qabaqcıl texnologiyaları alternativ enerjidən 
istifadənin stimullaşdırılmasına və ekoloji taraz-
lığın təmin edilməsinə yönəldiyindən, adları çə-
kilən iqtisadi rayonlarda bərpa-yenidənqurma 
işlərində bu istiqamət əsas götürülür.

Ümumiyyətlə, enerji dəyər zənciri mərhələlə-
rində ekoloji təmiz, enerjisəmərəli, müasir və 
innovativ texnologiyaların tətbiqi də nəzərdə tu-
tulur. Prezidentin “Azərbaycan Respublikasının 
işğaldan azad edilmiş ərazilərində “yaşıl enerji” 
zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqın-
da” 2021-ci il 3 may tarixli sərəncamının icrası 
müvafiq sahədə görülən işlərə geniş imkanlar 
yaradır. 

Azad edilmiş ərazilərin malik olduğu ener-
ji resursları və enerji sektorunun bərpası is-
tiqamətində aparılan intensiv işlər bunu deməyə 
əsas verir. 2021-ci ildə azad edilmiş torpaqlarda 
“Güləbird”, “Suqovuşan-1”, “Suqovuşan-2”, Kəl-
bəcərdə 4 su elektrik stansiyası yenidən quru-
lub, 2022-ci ildə isə daha 5 su elektrik stansiya-
sının inşası nəzərdə tutulur. 

Ümumiyyətlə, işğaldan azad edilmiş ərazilər-
də “yaşıl enerji” zonası 10 min kvadratkilometr 
ərazini əhatə edir. Bura daxil olan bölgələr 7200 
meqavat günəş, 2000 meqavat külək enerjisi 
potensialına malikdir. Ölkəmizin daxili su ehti-
yatlarının isə təxminən 25 faizi, yəni illik 2 mil-
yard 560 milyon kubmetri bu ərazilərdə forma-
laşır. Günəş enerjisi potensialı Füzuli, Cəbrayıl, 
Zəngilan və Qubadlıda, külək enerjisi potensi-
alı isə Laçın və Kəlbəcərin dağlıq ərazilərində 

müşahidə olunur. Aparılan təhlillərə əsasən, 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bütövlükdə 
10 min meqavata yaxın bərpa olunan külək və 
günəş-elektrik enerjisinin istehsalı mümkündür. 
Regionun Tərtərçay, Bazarçay, Həkəriçay kimi 
əsas çaylarının və digər kiçik çayların da böyük 
hidroenerji potensialı var. Həmçinin ilkin təhlil-
lərə əsasən, Kəlbəcərdə günlük 3093 kubmetr, 
Şuşada isə günlük 412 kubmetr termal su ehti-
yatlarının mövcud olması ehtimal edilir.

Cari sorğunun nəticələrinin təhlili də onu 
göstərir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin, 
Qarabağın yaşıl enerji zonasına çevrilməsini 
respondentlərin mütləq əksəriyyəti yüksək qiy-
mətləndirib (88.2% “çox yaxşı”, 7.5% “əsasən 
yaxşı”). Respondentlərin 3.3%-nin bununla 
bağlı məlumati yoxdur. 
 Sorğu nəticələrinin təhlilinə əsasən işğal-

dan azad edilmiş ərazilərin, Qarabağın yaşıl 
enerji zonasına çevrilməsini “çox yaxşı” qiymət-
ləndirənlər yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlər, 
şəhərdə yaşayanlar, texniki və ya peşə təhsil-
lilər, dövlət sektorunda çalışanlar, orta gəlir qru-
punu təmsil edənlər, Qazax-Tovuz və Qarabağ 
iqtisadi rayonlarından olan respondentlər olub-
lar. 
 “Əsasən yaxşı” cavab variantını seçənlərə 

isə aşağı yaş qrupunu təmsil edənlər, qəsəbə-
də yaşayanlar, ümumi orta təhsillilər, işi olmayıb 
hal-hazırda iş axtarmayanlar, tələbələr, yüksək 
gəliri olanlar, Abşeron-Xızı iqtisadi rayonundan 
olan respondentlər arasında nisbətən daha çox 
rast gəlinir.
 Yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlərın, 

təqaüdçülərin, aşağı gəlir qrupunua aid olan-
ların, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonundan olan 
respondentlərin bu barədə məlumatlılıq səviy-
yəsi nisbətən aşağıdır. 
 İşsiz olub, hal-hazırda iş axtarmayanlar 

və Lənkəran-Astara iqtisadi rayonundan olan 
respondentlər arasında bu suala cavab ver-
məkdə çətinlik çəkənlər nibətən çoxdur.
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3.1. Azərbaycan və Ermənistan arasında 
sülh müqaviləsinin imzalanmasına və 
diplomatik əlaqələrin qurulmasına 
ictimai münasibət
Prezident postmüharibə dövründə yürütdüyü 

çevik xarici siyasət və diplomatiya nəticəsin-
də regionda sabitliyə və genişmiqyaslı iqtisa-
di əməkdaşlığa xidmət edən sülh gündəliyinin 
region dövlətləri, həm də bu prosesdə maraq-
lı tərəf kimi çıxış edən beynəlxalq təşkilatlar 
(məsələn, Aİ) tərəfindən qəbul edilməsinə nail 
olub. Ümumiyyətlə, Prezidentin postmühari-
bə dövründə beynəlxalq təşkilatların, eləcə də 
dövlətlərin rəhbər şəxsləri, nümayəndə heyətlə-
ri ilə görüşləri, habelə xarici media qurumlarına 
müsahibələri sülh gündəliyinin tərkib hissəsini 
təşkil edib.

İrəvandan fərqli olaraq, rəsmi Bakı danı-
şıqların hansısa qlobal güc mərkəzinin inhi-
sarına alınmasında, sülhyaratma prosesində 
üstün tərəf kimi çıxış etməsində maraqlı deyil 
və bunu yolverilməz hesab edir. Hal-hazırda iki 
ölkə arasında danışıqlar prosesi həm Brüssel, 
həm də Moskvanın vasitəçiliyi əsasında aparıl-
sa da, proses ümumən rəsmi Bakının önə çək-
diyi prinsip və meyarlara söykənir: Ermənistan 
və Azərbaycanın biri-birinin ərazi bütövlüyünün 
qarşılıqlı şəkildə tanınması, sərhədlərin delimi-
tasiya və demarkasiyası, kommunikasiyaların 
açılması və iqtisadi əlaqələrin bərpası. 

Son vaxtlar Aİ Şurası Prezidentinin va-
sitəçiliyi ilə keçirilən görüşlər Azərbaycanın 
maraqlarına uyğun və bölgənin gələcək sülh 
və əmin-amanlıq şəraitində inkişafının təmin 
olunması istiqamətində atılmış növbəti önəmli 
addım oldu. Ən mühümü də odur ki, sülh razı-
laşmasının əsas komponenti Azərbaycanın irəli 
sürdüyü 5 maddədən ibarət təklif və bunun əsa-
sında predmetli danışıqların aparılmasıdır. Beş 
baza prinsipi bunlardır: dövlətlərin bir-birinin su-
verenliyini, ərazi bütövlüyünü, beynəlxalq sər-
hədlərinin toxunulmazlığını və siyasi müstəqil-
liyini qarşılıqlı şəkildə tanıması; bir-birinə qarşı 
ərazi iddialarının olmamasının qarşılıqlı təsdiqi 
və gələcəkdə belə bir iddianın qaldırılmayaca-

ğına dair hüquqi öhdəliyin götürülməsi; dövlət-
lərarası münasibətlərdə bir-birinin təhlükəsiz-
liyinə hədə törətməkdən, siyasi müstəqillik və 
ərazi bütövlüyünə qarşı hədə və gücdən isti-
fadə etməkdən, habelə BMT Nizamnaməsinin 
məqsədlərinə uyğun olmayan digər hallardan 
çəkinmək; dövlət sərhədinin delimitasiyası və 
demarkasiyası, diplomatik münasibətlərin qu-
rulması; nəqliyyat və kommunikasiyaların açıl-
ması, müvafiq kommunikasiyaların qurulması 
və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə 
əməkdaşlığın qurulması.

Aİ çərçivəsində bu görüşlərin əsas önəmli 
tərəfi Aİ-nin Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq-
ları bölüşməsidir. Bunu Aİ Şurası prezidentinin 
keçirilmiş üçtərəfli görüşlərdən sonra verdiyi 
bəyanatlarda Ermənistanın “status”la bağlı id-
dialarına yer verməməsi və artıq Azərbaycanın 
güc yolu ilə həll etdiyi problemin yoluna qoyul-
masında bircə addım belə ata bilməyən ATƏT-
in Minsk qrupuna istinad etməməsi də təsdiq 
edir. O cümlədən bəyanatlarda “Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi” ifadəsinə də rast gəlinmir. Bü-
tün bunlar onu göstərir ki, Aİ 44 günlük müha-
ribədən sonra yaranmış yeni geosiyasi reallığı 
qəbul edir və öz mövqeyində buna əsaslanır. 
Həmçinin münaqişə həll olunduğuna görə keç-
mişin qalığı olan Minsk qrupu artıq lazımsız tə-
sisata çevrilib.

Onu da qeyd edək ki, Aİ İlham Əliyevin re-
gional liderliyini qəbul edir, Azərbaycan Prezi-
denti ilə yaxın təmasları Cənubi Qafqaz regi-
onunda sülh və sabitliyin bərqərar olmasında 
mühüm amil kimi görür. Bu amil o cümlədən 
Azərbaycanla Aİ arasında münasibətlərin yeni 
inkişaf səviyyəsinə yüksəlməsi, Aİ-nin enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbay-
canın rolunun daha da artması, Azərbaycanla 
Ermənistan arasında münasibətlərin normallaş-
ması istiqamətində müvafiq mexanizmin forma-
laşması, sülh müqaviləsi, sərhədlərin delimita-
siyası, kommunikasiyaların açılması və digər 
məsələlərin həlli istiqamətində əməli addımlar 
atılması üçün mühüm şərtdir.

Bu amilləri nəzərə alıb respondentlərdən 
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Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh 
müqaviləsinin imzalanmasına münasibət so-
ruşulub. Sorğunun nəticələrinə əsasən, yaxın 
gələcəkdə Azərbaycan və Ermənistan arasın-
da sülh müqaviləsinin imzalanacağına və dip-
lomatik əlaqələrin qurulacağına respondentlə-
rin 37.2%-i çox inandığını, 28.0%-i isə əsasən 
inandığını bildirib. Rəyi soruşulanların 26.3%-i 
isə iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzala-
nacağına və diplomatik əlaqələrin qurulacağına 
heç inanmır. 
 Sorğu nəticələrinin təhlili belə bir mən-

zərəni ortaya qoyur: Yaxın gələcəkdə Azərbay-
can və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin 
imzalanacağına və diplomatik əlaqələrin qu-
rulacağına ümumi seçmə içərisində aşağı yaş 
qrupunu təmsil edənləra nisbətdə yuxarı yaş 
qrupunu təmsil edənlər daha çox inanır.
 Bu suala cavabda respondentlərin yaşa-

yış yerinə (şəhər, qəsəbə və kənd) görə elə bir 
ciddi fərq müşahidə edilmir.
 Tam orta təhsillilər, texniki və ya peşə təh-

sili olanlar, dövlət və özəl sektorda işləyənlər, 
nisbətən aşağı gəlir qrupunu təmsil edənlər, 
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonundan olan respon-
dentlər bu cavab variantına daha çox üstünlük 
veriblər.
 Ən aşağı göstərici Quba-Xaçmaz iqtisadi 

rayonu üzrə qeydə alınıb.
 Yaxın gələcəkdə Azərbaycan və Ermənis-

tan arasında sülh müqaviləsinin imzalanacağı-
na ümumi seçmə içərisində aşağı yaş qrupunu 
təmsil edənlər, şəhərdə yaşayanlar, ümumi orta 
təhsillilər, tam orta təhsillilər, işsiz olub, hal-ha-
zırda iş axtaranlar və evdar qadınlar, aşağı gəlir 
qrupunu təmsil edənlər, Mil-Muğan, Dağlıq-Şir-

van və Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonlarından 
olan respondentlər heç inanmırlar.

3.2. Azərbaycan və Ermənistan arasında 
əlaqələrin normallaşdırılmasına vasitəçilik 
edən ölkələrə/təşkilatlara münasibət
Ümumilikdə postmünaqişə dövründə Cənubi 

Qafqazda sabitlik, əməkdaşlıq və təhlükəsizlik 
mühitinin yaradılması, Ermənistan ilə Azərbay-
can arasında normallaşma prosesi, o cümlədən 
kommunikasiyaların açılması və sərhədlərin 
delimitasiyası, qarşılıqlı etimadın qurulması, 
işğaldan azad olunan ərazilərin minalardan tə-
mizlənməsi, sülh sazişinin hazırlanması prose-
sinin başlanması istiqamətində bir sıra ölkələrin 
və beynəlxalq təşkilatların cəhdləri müşahidə 
edilir. Sorğu çərçivəsində respondentlər post-
münaqişə dövründə Azərbaycan və Ermənistan 
arasında əlaqələrin normallaşdırılmasında va-
sitəçi ölkə və yaxud təşkilat qismində əsasən 
Türkiyənin rolunu daha yüksək qiymətləndirib-
lər. Sonrakı yerləri Rusiya və Avropa İttifaqı bö-
lüşür. ATƏT-in Minsk qrupunu rəyi soruşulanla-
rın cəmi 2.5%-i vasitəçi rolunda görür. Tərəflər 
arasında əlaqələrin birbaşa olmasını respon-
dentlərin 4.4%-i dəstəkləyir. 
m Türkiyə variantını seçənlər arasında ümu-

mi seçmədə nisbətən yuxarı yaş qrupunu təmsil 
edənlər daha çox üstünlük təşkil edir. Qəsəbə-
də yaşayanlar, tam orta təhsillilər, təqaüdçülər, 
evdar qadınlar, dövlət sektorunda işləyənlər, 
aşağı və orta gəlir qrupunu təmsil edənlər da 
bu cavab variantını seçiblər
m İqtisadi rayonlara gəlincə ən yüksək 

göstərici Lənkəran-Astara, Mil-Muğan və Şir-

Yaxın gələcəkdə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh
müqaviləsinin imzalanacağına və diplomatik əlaqələrin
qurulacağına nə dərəcədə inanırsınız?

Çox inanıram

Əsasən inanıram

Əsasən inanmıram

Heç inanmıram

ÇÇ

37.2%

28.0%

7.0%

26.3%

1.5%
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van-Salyanda, ən aşağı göstərici isə Qazax-To-
vuzda qeydə alınıb.
m Avropa İttifaqı variantını yuxarı yaş qru-

punu təmsil edənlər, şəhərdə yaşayanlar, ali təh-
sillilər, tələbələr, nisbətən yüksək gəlir qrupunu 
təmsil edənlər qeyd ediblər. Bu cavab variantı 
üzrə iqtisadi rayonlardan Qazax-Tovuz, Abşe-
ron-Xızı ən yüksək, Qarabağ və Quba-Xaçmaz 
ən aşağı göstərici ilə seçiliblər.
m Rusiya variantını aşağı və yuxarı yaş 

qrupunu təmsil edənlər, kənddə yaşayanlar, ali 
təhsillilər, tələbələr, nisbətən yüksək gəlir qru-
punu təmsil edənlər seçiblər. İqtisadi rayonlar 
arasında Qazax-Tovuz və Lənkəran-Astarada 
ən yüksək, Qarabağda ən aşağı göstərici qey-
də alınıb.
m 3+3 formatı orta yaş qrupunu təmsil edən-

lər, kənddə yaşayanlar, ali təhsillilər, tələbələr 
və təqaüdçülər, yüksək gəlir qrupunu təmsil 
edənlər tərəfindən qeyd olunub. Lənkəran-As-
tara və Qazax-Tovuz iqtisadi rayonlarından olan 
respondentlər də bu cavab variantına üstünlük 
veriblər.
m Sorğunun nəticələri bir daha göstərir ki, 

30 illik münaqişə dövründə danışıqlar prose-
sinə heç bir töhfə verə bilməyən və etibarını 
itirən Minsk qrupuna ictimai münasibət aşa-
ğıdır. Belə ki, yaş qrupundan, yaşadığı yerdən, 
gender mənsubiyyətindən, məşğuliyyətindən, 
təhsil səviyyəsindən, hansı iqtisadi rayona aid 
olmasında asılı olmayaraq ATƏT-in Minsk qru-
puna sorğuda iştirak edənlərin mütləq əksəriy-
yəti mənfi münasibət sərgiləyiblər. Ümumilikdə 
bütün kateqoriyalar üzrə 2-5% arası nəticələr 
qeydə alınıb. 
m Tərəflər arasında əlaqələrin məhz bir-

başa olmasını nisbətən yuxarı yaş qrupunu 
təmsil edənlər, texniki və ya peşə təhsili olan-
lar və ali təhsillilər, işsiz olub, hal-hazırda iş ax-
tarmayanlar və tələbələr, yüksək gəlir qrupunu 
təmsil edənlər, Quba-Xaçmaz və Dağlıq-Şirvan 
iqtisadi rayonlarından olan respondentlər qeyd 
ediblər.

Qeyd edək ki, təhsilsiz olanların 16.7%-i bu 
suala cavab verməkdə çətinlik çəkib.
 Əlavə edək ki, Prezidentin Rusiya Fede-

rasiyasına rəsmi səfəri və müttəfiqlik bəyan-
naməsinin imzalanmasını “çox əhəmiyyətli” he-
sab edənlərin 19.6%-i postmünaqişə dövründə 
Azərbaycan və Ermənistan arasında əlaqələrin 
normallaşdırılmasında vasitəçi ölkə və yaxud 
təşkilat qismində Rusiyanı seçiblər.
 Yaxın gələcəkdə Azərbaycan və Ermə-

nistan arasında sülh müqaviləsinin imzalana-

cağına və diplomatik əlaqələrin qurulacağına 
inananların 86.8%-i Azərbaycan və Ermənistan 
arasında əlaqələrin normallaşdırılmasında va-
sitəçi ölkə və qurum kimi Türkiyəni, 11.2%-i Av-
ropa İtifaqını, 16.7%-i isə Rusiyanı seçib.

Postmünaqişə dövründə
Azərbaycan və Ermənistan
arasında əlaqələrin normal-
laşdırılmasında hansı vasitəçi 
ölkələrin və təşkilatların
rolunu faydalı hesab edirsiniz?

Türkiyə

Avropa İttifaqı

Rusiya

3+3 formatı

Minsk qrupu

Digər

Tərəflər arasında əlaqələrin
məhz birbaşa olmasını

ÇÇ

85.9%

8.8%

15.5%

4.1%

2.5%

4.1%

4.4%

1.9%
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4.1. Prezidentin hərbi quruculuq, xarici 
siyasət, əhalinin mülki təhlükəsizliyi, 
sosial müdafiə, kadr islahatları 
sahələrində fəaliyyətinə münasibət

Prezidentin cari ilin ilk dörd ayı üzrə müxtə-
lif istiqamətlərdə fəaliyyətinə ictimai mü-
nasibət öyrənilib. Eyni zamanda həmin 

istiqamətlər üzrə aidiyyəti dövlət orqanlarının 
fəaliyyəti vətəndaş rəyində qiymətləndirilib. 

Dövlət başçısının bütün istiqamətlər üzrə 
fəaliyyəti vətəndaş rəyində müsbət qiymətləndi-
rilməklə ilk sıralarda 1) hərbi quruculuq, 2) xarici 
siyasət, 3) postmüharibə dövründə vətənpər-
vər, sağlam və intellektual gəncliyin yetişdiril-
məsi istiqamətində fəaliyyəti qərarlaşıb. Sorğu 
nəticələrinin təhlilinə əsasən hazırkı dövr üçün 
xüsusi aktuallıq kəsb edən bəzi fəaliyyət is-
tiqamətləri üzrə qısa icmalı təqdim edirik. 

Hərbi quruculuq
Prezidentin hərbi quruculuq istiqamətində 

fəaliyyəti sorğuda əhatə olunan sahələr üzrə 
respondentlər tərəfindən ən yüksək qiymət-
ləndirilən istiqamət olub. Müzəffər Ali Baş Ko-
mandanın tapşırığı və birbaşa nəzarəti altında 
postmüharibə dövründə hərbi quruculuq pro-

sesləri davam etdirilib. Cari ilin ilk dörd ayı ər-
zində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə çoxsaylı 
yeni hərbi hissələr və hərbi infrastruktur obyekt-
ləri istifadəyə verilib, silahlı qüvvələr tərəfindən 
20-dən çox təlim, məşğələ və məşq tədbirləri 
həyata keçirilib. Azad edilmiş ərazilərdə dislo-
kasiya olunan bölmələrin təminatı və döyüş ha-
zırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinə daim yük-
sək diqqət göstərilib.

Sorğu nəticələrinin təhlili bu sahədə vətən-
daşların rəyinin yüksək olduğunu təsdiqləyib. 
Prezidentin hərbi quruculuq sahəsində fəaliyyəti 

Prezidentin hərbi quruculuq
istiqamətində fəaliyyətinə
münasibət

88.3%

10.5%

0.2% 0.5% 0.6%

Əsasən
yaxşı

Çox
yaxşı Çox pisƏsasən

pis ÇÇ

86.5%

12.0%

0.5%

0.8%

0.3%

84.2%

14.4%

0.4%

0.5%

0.5%

88.3%

10.5%

0.2%

0.5%

0.6%

Çox yaxşı

Əsasən yaxşı

Əsasən pis

Çox pis

ÇÇ

Prezidentin hərbi quruculuq istiqamətində
fəaliyyətinə münasibət
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respondentlərin 88.3%-i tərəfindən “çox yaxşı”, 
10.5%-i tərəfindən “əsasən yaxşı” qiymətləndi-
rilib. Ümumilikdə əks mövqedən çıxış edənlər 
sorğu iştirakçılarının cəmi 0.7%-ni, fikir bildir-
məkdə çətinlik çəkənlərin isə 0.6%-ni təşkil edib.
 Prezidentin hərbi quruculuq istiqamətində 

fəaliyyətinə ictimai münasibət ilə şəhid ailələ-
rinə və müharibə iştirakçılarına qayğı və dəstək 
fəaliyyətindən razılıq arasında müsbət əlaqə 
qeydə alınıb.
 Prezidentin hərbi quruculuq istiqamətində 

fəaliyyətini “çox yaxşı” qiymətləndirən respon-
dentlərin mütləq əksəriyyəti (93.4%-i) hərbi 
quruculuq sahəsində aidiyyəti dövlət orqanının 
fəaliyyətini çox səmərəli hesab etdiyini bildirib.
 Region müstəvisindən təhlil etdikdə, Qara-

bağ, Qazax-Tovuz, Şəki-Zaqatala, Dağlıq Şirvan 
və Şirvan-Salyan iqtisadi rayonları üzrə sorğuda 
iştirak edənlərin bütövlükdə hamısı Prezidentin 
hərbi quruculuq istiqamətində fəaliyyətini müs-
bət ("çox yaxşı" və ya "əsasən yaxşı" kimi) qiy-
mətləndirib.
 Respondentlərin mənsub olduğu yaş qru-

pundan, təhsil və gəlir səviyyəsindən asılı ol-
mayaraq hərbi quruculuq istiqamətində fəaliy-
yətinə müsbət münasibət qeydə alınıb.
 Bu sahədə aidiyyəti strukturlar tərəfindən 

aparılan məqsədyönlü fəaliyyətin nəticəsi kimi 
qeyd oluna bilər ki, sorğu iştirakçılarının cəmi 
17.2%-i Prezidentdən gözləntiləri kimi ordu qu-
ruculuğunun daha da təkmilləşdirilməsi məsələ-
sini ifadə edib.

Xarici siyasət 
Postmünaqişə dövründə Vətən müharibə-

sində əldə etdiyi qələbəni diplomatiya və xarici 
siyasət müstəvisinə daşıyan Azərbaycan regio-
nal və beynəlxalq arenada yeni geosiyasi kon-
fiqurasiyanın yaranmasını nəzərə alaraq yeni 
təşəbbüslərlə çıxış etmiş, daha təmkinli, ba-
lanslı siyasət yeritməyə çalışmışdır. 

Hesabat dövründə Azərbaycanın müxtəlif güc 
mərkəzlərindən bərabər məsafədə mövqe seç-
məsi, ikitərəfli münasibətlərdə bərabər hüquq, 
qarşılıqlı hörmət, bir-birinin daxili işlərinə qarış-
mamaq prinsiplərinə sadiq qalması, eyni zaman-
da ikitərəfli əməkdaşlığın heç bir halda üçüncü 
tərəfi hədəfə almaması reallığı beynəlxalq aləm-
də dövlətimizə və onun rəhbərinə olan loyal mü-
nasibətin formalaşmasını şərtləndirən əsas amil-
lərdən olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevin regional xarici si-
yasəti daha çox Cəbubi Qafqaz regionunda 

sülh, əməkdaşlıq və təhlükəsizlik mühitinin 
formalaşdırılmasına hədəflənmişdir. Bu hədəf, 
heç şübhəsiz, xarici siyasət fəaliyyətinin çeviklik 
əmsalının kəskin artımı hesabına reallaşır. 

Ümumilikdə, hesabat dövründə dövlət baş-
çısının xarici siyasət üzrə fəaliyyəti çoxşaxəli 
olmaqla, Azərbaycanın beynəlxalq münasibət-
lər sistemində yerinin möhkəmləndirilməsinə, 
postmüharibə dövründə prioritetlərin dəqiq 
müəyyənləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Sor-
ğu nəticələrinin təhlili bir daha təsdiq edir ki, 
respondentlərin əksəriyyəti Prezidentin xarici 
siyasət sahəsindəki fəaliyyətini izləyir və yük-
sək qiymətləndirir. Belə ki, rəyi soruşulanların 
84.8%-i Prezidentin xarici siyasət sahəsində-
ki fəaliyyətini “çox yaxşı”, 13.8%-i isə “əsasən 
yaxşı” qiymətləndirib.
 Ümumiyyətlə, mənsub olduğu yaş qru-

pundan, yaşayış yerindən, gender mənsubiyyə-
tindən, təhsil və gəlir səviyyəsindən asılı olma-
yaraq Prezidentin xarici siyasəti respondentlər 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Belə ki, nə-
ticələrin təhlilinə əsasən, aşağı yaş qrupu ilə 
müqayisədə orta və yuxarı yaş qruplarını təmsil 
edən respondentlər Prezidentin xarici siyasətini 
daha yüksək qiymətləndiriblər.
 İqtisadi rayonlara gəlincə, ən yüksək 

göstərici Bakı, Qazax-Tovuz, Lənkəran-Astara 
və Qarabağ iqtisadi rayonlarında, nisbətən aşa-
ğı göstərici isə Dağlıq-Şirvan, Quba-Xaçmaz və 

Prezidentin xarici siyasət
istiqamətində fəaliyyətini 
necə qiymətləndirirsiniz?

84.8%

13.8%

0.4% 0.4% 0.6%
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Mil-Muğan iqtisadi rayonlarında müşahidə edilib.
Cari sorğunun və 2021-ci ilin aprel və de-

kabr aylarında keçirilmiş sorğuların nəticələ-
rinin müqayisəli təhlili göstərir ki, Prezidentin 
xarici siyasət istiqamətindəki fəaliyyəti vətən-
daş rəyində mütləq üstünlüklə dəstəklənir. 
Belə ki, 2021-ci ilin aprel ayında Prezidentin 
xarici siyasət istiqamətindəki fəaliyyəti müxtəlif 
dərəcələrdə “yaxşı” (69.4% “çox yaxşı”, 22.0% 
“əsasən yaxşı”) olduğu halda, 2021-ci ilin de-
kabr ayında bu göstəricilər 74.2% “çox yaxşı”, 
20.1% “əsasən yaxşı” olub. Göründüyü kimi, bu 
istiqamətdə artım dinamikası müşahidə edilir.

 
Prezidentin xarici ölkələrə səfərləri
Cari dövr ərzində Prezidentin xarici ölkələrə 

səfərlərinin ümumi mənzərəsi onu deməyə 
əsas verir ki, Azərbaycan postmünaqişə döv-
ründə çoxtərəfli (multilateral) xarici siyasət 
kursunu uğurla davam etdirmişdir. Regional si-
yasətin güclü və müstəqil subyekti, regionun iq-
tisadi mərkəzi olan Azərbaycan həm beynəlxalq 
təşkilatlar (BMT, Qoşulmama Hərəkatı, Avropa 
İttifaqı, İƏT və s.), həm də tərəfdaş və qonşu 
ölkələrlə müxtəlif əməkdaşlıq platformalarında 
əlaqələrini yeni dövrün çağırışları və reallıqları-
nı nəzərə alaraq qurmağa çalışmışdır. Xüsusilə 
Qoşulmama Hərəkatının (QH) sədri kimi dünya-
da iqtisadi gücündən və əhalisinin sayından asılı 
olmayaraq hər bir dövlətlə yaxşı münasibətlərin 
saxlanılmasının zəruriliyini müdafiə etməsi, QH 
adından bir çox ümumbəşəri məsələlərlə bağlı 
təşəbbüslərlə çıxış etməsi, QH-nin institusional 
əsaslarının möhkəmlənməsi üçün (Parlament 
Şəbəkəsi, Nyu York ofisi) təkliflər irəli sürməsi, 

QH vasitəsilə təkcə dövlətlər deyil, eyni zaman-
da xalqlar arasında da həmrəyliyin gücləndi-
rilməsini dəstəkləməsi diplomatiyamızın post-
münaqişə dövründə keyfiyyətcə yeni, qlobal 
miqyasa çıxdığını göstərir. Azərbaycanın uğurlu 
sədrliyinin nəticəsidir ki, QH üzvləri tərəfindən 
Azərbaycanın sədrlik müddəti uzadılmışdır. 

Prezidentin iki və çoxtərəfli platformalarda 
milli maraqların müdafiəsi baxımından prinsi-
pial mövqeyi, regionda qalıcı sülh istiqamətin-
də yüksək fəaliyyəti və Azərbaycanı regionun 
müstəqil subyektinə çevirən düşünülmüş xari-
ci siyasəti ictimai rəydə də müsbət qarşılanır. 
Belə ki, cari sorğuda respondentlərdən hesabat 
dövründə Prezidentin Brüsselə işgüzar səfəri 
zamanı Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl 
Mişel və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşin-
yanla görüşünün (06 aprel 2022), Türkiyəyə 
işgüzar səfəri və R.T.Ərdoğanla görüşünün (10 
mart 2022), Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri 
və müttəfiqlik bəyannaməsinin imzalanmasının 
(21 fevral 2022), Ukraynaya işgüzar səfəri və 
birgə sənədlərin imzalanmasının (14 yanvar 
2022) ölkəmiz üçün əhəmiyyəti soruşulub.
 Hesabat dövründə Prezidentin xarici 

ölkələrə səfərlərinin ictimai rəydə dəyərləndi-
rilməsi onu göstərir ki, respondentlər daha çox 
Prezidentin 10 mart 2022-ci il tarixində Tür-
kiyəyə səfəri və R.T.Ərdoğanla görüşü haqqın-
da məlumatlıdırlar. Respondentlər bu səfərin 
əhəmiyyətini daha yüksək qiymətləndiriblər. Bu 
nəticəni müharibə və müharibədən sonra iki 
qardaş ölkə arasında yaranmış münasibətlərin 
yüksək səviyyəsi ilə də izah etmək olar. 
 Sorğuda ən az məlumatlılıq səviyyəsi isə 

Prezidentin 06 aprel 2022-ci il tarixində etdiyi 

Prezidentin xarici siyasət istiqamətində
fəaliyyətinə münasibət

69.4%

22.0%

1.4%

2.4%

4.9%

74.2%

20.1%

0.9%

1.4%

3.4%

84.8%

13.8%

0.4%

0.4%

0.6%

Çox yaxşı

Əsasən yaxşı

Əsasən pis

Çox pis

ÇÇ

Aprel 2021 May 2022Noyabr-dekabr 2021



İNAM  İNDEKSİ 07

23

Brüssel səfəri və Aİ Şurasının Prezidenti və Er-
mənistan Baş naziri ilə üçtərəfli görüşü ilə bağlı 
müşahidə edilib. Rəyi soruşulanların 17.1%-nin 
bu səfər haqqında heç bir məlumatı olmayıb.

Sorğunun nəticələrinin daha detallı təhlili bu 
qənaətə gəlməyə əsas verir ki, əhalinin yaşlı 
təbəqəsi gənclərə nisbətən Prezidentin xarici 
siyasətini daha yaxından izləyir. Belə ki, Prezi-
dentin Brüssel səfəri və Aİ Şurasının Prezi-
denti və Ermənistan Baş naziri ilə üçtərəfli 
görüşünü gənc nəsli təmsil edən respondent-
lərin 51.6%-i “çox əhəmiyyətli”, 22.6%-i “əsasən 
əhəmiyyətli” qiymətləndirdiyi halda, rəyi sruşu-
lanların 21.5%-nin bu səfər haqqında heç bir 
məlumatı olmayıb. 

Yaşlı nəslə gəlincə, yaşı 66 və ondan yuxa-
rı olan respondentlərin 71.3%-i Prezidentin bu 

səfərini “çox əhəmiyyətli”, 11.9%-i isə “əsasən 
əhəmiyyətli” qiymətləndirib. “Məlumatım yox-
dur” variantını seçənlər isə ümumi seçmənin 
13.9%-ni təşkil edib. 

Bu səfərin heç bir əhəmiyyətinin olmadığını 
düşünənlər yaş bölgüsünə görə ən çox 36-45 
yaşarası müşahidə edilib. Yəni bu yaş qrupu-
na daxil olan respondentlərin cəmi 8.0%-i bu 
səfərin heç bir əhəmiyyətinin olmadığını düşü-
nür. Abşeron-Xızı iqtisadi raynunda yaşayan 
respondentlərin 7.6%-i də bu fikri bölüşüb.

Bundan başqa, qəsəbədə yaşayanlara nis-
bətdə şəhər və kənd ərazi vahidlərində yaşa-
yanlar, ali təhsillilər, qadınlara nisbətdə kişilər, 
dövlət sektorunda çalışanlar, təqaüdçülər, əha-
linin məşğul qismi, yüksək gəlir qrupunu təmsil 
edənlər, Qazax-Tovuz və Qarabağ iqtisadi ra-

Bu dövr ərzində baş verən
hadisələri ölkə üçün
nə dərəcədə əhəmiyyətli
hesab edirsiniz?

63.4%

16.0%
0.5% 2.3%

17.1%

0.7%

81.6%

9.3%
0.0% 0.6% 7.8%

0.8%

56.9%

19.4%

1.7% 6.3% 14.1%
1.7%

60.2%

21.7%

0.2% 1.5%
15.0%

1.4%

Ə
sa

sə
n

əh
əm

iy
yə

tli

Ç
ox

əh
əm

iy
yə

tli

H
eç

 ə
hə

m
iy

yə
ti

yo
xd

ur

Ə
sa

sə
n

əh
əm

iy
yə

ts
iz

Ç
Ç

M
əl

um
at

ım
yo

xd
ur

Prezidentin Brüssel səfəri və
Aİ Şurasının Prezidenti və Ermənistan

Baş naziri ilə üçtərəfli görüşü

Prezidentin Türkiyəyə işgüzar
səfəri və R.T.Ərdoğanla görüşü

(10 mart görüşü)

Prezidentin Rusiya Federasiyasına
rəsmi səfəri və müttəfiqlik

bəyannaməsinin imzalanması

Prezidentin Ukraynaya işgüzar
səfəri və birgə sənədlərin

imzalanması
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yonlarında yaşayanlar bu səfəri “çox əhəmiyət-
li” hesab ediblər. 

Maraqlıdır ki, digər ərazi vahidlərinə nisbətdə 
şəhərdə yaşayanlar, tələbələr, evdar qadınlar, 
işsiz olub hal-hazırda iş axtarmayanlar, Gən-
cə-Daşkəsən iqtisadi rayonunda yaşayanlar bu 
səfər haqqında daha az məlumatlıdırlar.
 Onu da əlavə edək ki, Prezidentin Brüssel 

səfəri və Aİ Şurasının Prezidenti və Ermənistan 
Baş naziri ilə üçtərəfli görüşünü “çox əhəmiy-
yətli” hesab edənlərin 87%-i Türkiyəni, 11%-i 
Avropa İttifaqını, 17.8%-i Rusiyanı Azərbaycan 
və Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşdı-
rılmasında vasitəçi ölkə və yaxud təşkilat qis-
mində görürlər.

Prezidentin Türkiyəyə işgüzar səfəri və 
R.T.Ərdoğanla görüşünü (10 mart görüşü 
nəzərdə tutulur) aşağı yaş qrupunu təmsil edən 
respondentlərin 68.8%-i “çox əhəmiyyətli”, 
20.4%-i “əsasən əhəmiyyətli” hesab edib. Həm-
çinin “çox əhəmiyyətli” cavab versiyasını yaşlı 
nəsil, kənd inzibati ərazi vahidində yaşayanlara 
nisbətdə şəhər və qəsəbədə yaşayanlar, ümu-
mi orta təhsillilərə nisbətdə ali təhsillilər, Bakı 
və Qazax-Tovuz iqtisadi rayonlarını təmsil edən 
respondentlər daha çox seçiblər. 

Orta nəslin nümayəndələri, kənddə yaşa-
yanlar, texniki və ya peşə təhsillilər, işsiz olub 
hal-hazırda iş axtarmayanlar, evdar qadınlar, 
aşağı gəlir qrupunu təmsil edənlər, Quba-Xaç-
maz və Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonlarını təmsil 
edən respondentlər bu səfər haqqında daha az 
məlumatlıdırlar.

Prezidentin Rusiya Federasiyasına rəsmi 
səfəri və müttəfiqlik bəyannaməsinin im-
zalanmasını aşağı yaş qrupunu təmsil edən 
respondentlərin 46.2%-i “çox əhəmiyyətli” 
(29.0%-i isə “əsasən əhəmiyyətli”) hesab et-
diyi halda yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlərin 
bu cavab variantına üstünlük vermə dərəcəsi 
65.3% olub. 

Bundan başqa, qəsəbədə yaşayan respon-
dentlər şəhər və kənd ərazi vahidlərində yaşa-
yan respondentlərə nisbətdə, ali təhsillilər, qa-
dınlara nisbətdə kişilər, təqaüdçülər tələbələr 
və evdar qadınlara nisbətdə, həmçinin Lənkə-
ran-Astara, Mil-Muğan və Şirvan-Salyan iqti-
sadi rayonlarından olan respondenlər bu səfəri 
daha çox əhəmiyyətli hesab ediblər. 

Eləcə də gənclərin 8.6%-i, şəhərdə yaşayan 
respondentlərin 11.1%-i bu fikirdədirlər ki, bu 
səfərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur

Nisbətən üstün göstəricilərlə gənclərin 
12.9%-nin, kənddə yaşayanların 15.2%-nin bu 

səfər haqqında heç bir məlumatı yoxdur. 
 Onu da əlavə edək ki, Prezidentin xarici 

siyasət sahəsindəki fəaliyyətini “çox yaxşı” qiy-
mətləndirənlərin 62.6%-i Prezidentin Rusiya 
Federasiyasına rəsmi səfəri və müttəfiqlik bə-
yannaməsinin imzalanmasını “çox əhəmiyyətli” 
hesab ediblər. 

Prezidentin Ukraynaya işgüzar səfəri və 
birgə sənədlərin imzalanmasını yuxarı yaş 
qrupunu təmsil edənlər, qəsəbə və kənd ərazi 
vahidlərində yaşayan respondentlərə nisbətdə 
şəhəri təmsil edən respondentlər, ali təhsillilər, 
qadınlara nisbətdə kişilər, evdar qadınlar və 
işləməyib hal-hazırda iş axtarmayanlara nis-
bətdə özəl sektorda işləyənlər, təqaüdçülər, 
Qazax-Tovuz, Qarabağ və Bakı iqtisadi rayon-
larından olan respondentlər “çox əhəmiyyətli” 
hesab edib.

36-45 yaş qrupunu təmsil edən respondent-
lərin 20.4%-nin, həmçinin evdar qadınların 
26.9%-nin, işləməyib hal-hazırda iş axtarma-
yanların 26.7%-nin, aşağı gəlir qrupunu təmsil 
edənlərın 18.3%-nin, həmçinin Lənkəran-As-
tara, Şəki-Zaqatala və Dağlıq Şirvan iqtisadi 
rayonlarından olan respondentlərin bu səfər 
haqqında heç bir məlumatı yoxdur. 
 Prezidentin xarici siyasət sahəsindəki fəa-

liyyətini “çox yaxşı” qiymətləndirənlərin 64.2%-i 
Prezidentin Ukraynaya işgüzar səfəri və birgə 
sənədlərin imzalanmasını “çox əhəmiyyətli” he-
sab ediblər.

Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində 
yaranan geosiyasi vəziyyətin ölkəmizə 
mümkün təsirləri
Əgər son iki ildə dünya ölkələrinin siyasi-iqti-

sadi gündəmini kiçik (lokal) münaqişələri kölgə-
də qoyan koronavirus (COVID-19) pandemiyası 
ilə mübarizə daha çox məşğul edirdisə, 2022-ci 
ilin fevral ayından etibarən başlayan Rusiya-Uk-
rayna müharibəsi özlüyündə bir çox maraqlı 
tərəfləri qarşı-qarşıya qoymaqla həm də bir sıra 
problemləri gündəmə gətirib. Siyasi ekspert-
lər davam edən bu müharibənin nəticələri kimi 
dünyanın yenidən dizayn olunacağını müzakirə 
müstəvisinə çıxarsalar da, görünən odur ki onun 
mümkün nəticələri əksər ölkələrə öz siyasi-iqti-
sadi təsirlərini göstərəcək. Bütün bunları nəzərə 
alıb cari sorğuda ölkə əhalisindən Rusiya-Uk-
rayna müharibəsi nəticəsində yaranan geosi-
yasi vəziyyətin ölkəmizə mümkün təsirləri ilə 
bağlı sual ünvanlanıb. Sorğunun nəticələrinin 
təhlili göstərir ki, bu məsələ ilə bağlı respon-
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dentlər arasında fərqli mövqelər müşahidə edilir. 
Belə ki, məsələyə müsbət mövqedən yanaşan 
respondentlərin fikrincə, Rusiya-Ukrayna mü-
haribəsi nəticəsində yaranan geosiyasi vəziyyət 
Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində 
rolunu daha da artıracaq, Cənub Qaz Dəhlizi-
nin əhəmiyyəti artacaq (37.7%), Azərbaycanın 
şərq-qərb arasında tranzit imkanları, Şərqi Zən-
gəzur (Zəngəzur-İran-Naxçıvan) və Zəngəzur 
dəhlizinin rolu daha da genişlənəcək (38.7%), 
Rusiyanın Qərblə siyasi-iqtisadi əlaqələrində 
Azərbaycana vasitəçilik imkanları yaradacaq 
(22.5%) və nəhayət, qeyri-stabil beynəlxalq ni-
zam Azərbaycana Ermənistan üzərində yeni üs-
tünlüklər qazandıracaq (25.5%). 

Lakin repondentlərin müəyyən hissəsi bu 
fikirdədir ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəti-
cəsində yaranan geosiyasi vəziyyət Azərbayca-
nın ərzaq təhlükəsizliyinə təhdidlər yaradacaq 
(29.5%), Azərbaycana məcburi köçkünlərin 
gəlməsinə səbəb olacaq (25.8%), Rusiyanın 
postsovet ölkələri üzərində təsirlərini artıracaq 
(10.4%). 

Rəyi soruşulanların 23.7%-i isə bu fikri bölü-
şür ki, Azərbaycan hər iki tərəflə neytral müna-
sibətləri saxlamaqda çətinlik çəkəcək. Respon-
dentlərin 5.6%-i bu suala cavab verməkdə 
çətinlik çəkib. 

“Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükə-
sizliyində rolu daha da yüksələcək, Cənub 
Qaz Dəhlizinin əhəmiyyəti artacaq” cavab 
variantına ümumi seçmədə yuxarı yaş qrupunu 
təmsil edənlər, şəhər və kənd ərazi vahidlərində 
yaşayanlar, ali təhsillilər, təqaüdçülər, yüksək 
gəlir qrupunu təmsil edənlər, Dağlıq Şirvan, Şir-
van-Salyan iqtisadi rayonlarından olan respon-
dentlər daha çox üstünlük veriblər. 

İqtisadi rayonlar üzrə ən aşağı göstərici Qa-
rabağ, Quba-Xaçmaz və Abşeron-Xızıda müşa-
hidə edilib.

“Azərbaycanın şərq-qərb arasında tran-
zit imkanlarını, Şərqi Zəngəzur (Zəngə-
zur-İran-Naxçıvan) və Zəngəzur dəhlizinin 
rolunu daha da genişləndirəcək” cavab 
variantını aşağı yaş qrupunu təmsil edənlərə 
nisbətdə yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlər, 
şəhərdə yaşayanlar, özəl sektorda çalışanlar 
və təqaüdçülər, yüksək gəlir qrupunu təmsil 
edənlər, Lənkəran-Astara və Şirvan-Salyan iq-
tisadi rayonlarından olan respondentlər daha 
çox seçiblər. 

İqtisadi rayonlar üzrə nisbətən aşağı göstəri-
ci Qazax-Tovuzda qeydə alınıb.

“Rusiyanın Qərblə siyasi-iqtisadi əlaqələ-

rində Azərbaycana vasitəçilik imkanları ya-
radacaq” variantını daha çox aşağı və orta yaş 
qrupuna aid olan respondentlərə nisbətdə yuxa-
rı yaş qrupunu təmsil edənlər, kənddə yaşayan-
lar, texniki və ya peşə təhsillilər, dövlət sekto-
runda çalışanlar və təqaüdçülər, Şirvan-Salyan, 
Lənkəran-Astara və Şəki-Zaqatala iqtisadi ra-
yonlarından olan respondentlər seçiblər.

Ən aşağı göstərici Gəncə-Daşkəsən və Qa-
zax-Tovuz iqtisadi rayonları üzrə müşahidə edi-
lib. Gender və gəlir səviyyəsində ciddi fərq mü-
şahidə edilməyib. 

“Qeyri-stabil beynəlxalq nizam Azərbay-
cana Ermənistan üzərində yeni üstünlüklər 
qazandıracaq” cavab variantı ilə aşağı yaş 
qrupuna nisbətdə yuxarı yaş qrupunu təmsil 
edənlər, kənddə yaşayanlar, texniki və ya peşə 
təhsillilər, təqaüdçülər, Şirvan-Salyan və Lənkə-
ran-Astara iqtisadi rayonlarından olan respon-
dentlər daha çox razılıq ifadə ediblər. 

Ən aşağı göstərici Qazax-Tovuz və Abşe-
ron-Xızı iqtisadi rayonlarında müşahidə edilib. 
Gəlir səviyyəsinə görə ciddi fərq müşahidə edil-
məyib.

“Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyinə təh-
didlər yaradacaq” cavab variantı üzrə yaş böl-
güsünə görə ciddi bir fərq müşahidə edilməyib. 
Bununla yanaşı, kənddə yaşayanlar, işsiz olub 
hal-hazırda iş axtaranlar, təqaüdçülər və evdar 
qadınlar, aşağı gəlir qrupunu təmsil edənlər, 
Quba-Xaçmaz, Lənkəran-Astara və Şirvan-Sal-
yan iqtisadi rayonlarından olan respondentlər 
daha çox razılıq bildiriblər.

Ən aşağı göstərici Abşeron-Xızı, Mərkəzi 
Aran və Bakı iqtisadi rayonlarında müşahidə 
edilib.

“Azərbaycana məcburi köçkünlərin gəl-
məsinə səbəb olacaq” cavab variantı ilə aşağı 
yaş qrupuna nisbətdə yuxarı yaş qrupunu təmsil 
edənlər, şəhər əhalisinə nisbətdə qəsəbə əra-
zi vahidində yaşayanlar, təqaüdçülər, yüksək 
gəlir qrupunu təmsil edənlər, Lənkəran-Asta-
ra və Qazax-Tovuz iqtisadi rayonlarından olan 
respondentlər daha çox razılıq ifadə ediblər.

Ən aşağı göstərici Abşeron-Xızı və Qarabağ 
iqtisadi rayonlarında müşahidə edilib.

“Rusiyanın postsovet ölkələri üzərində 
təsirlərini artıracaq” cavab variantını aşağı və 
yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlər, kənddə ya-
şayanlar, ali təhsillilər, tələbələr və təqaüdçülər, 
yüksək gəlir qrupunu təmsil edənlər, Mil-Muğan 
və Lənkəran-Astara iqtisadi rayonlarından olan 
respondentlər daha çox seçiblər.

Gender səviyyəsində ciddi fərq müşahidə 
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edilmir. 
“Rusiyanın postsovet ölkələri üzərində 

təsirlərini azaldacaq” cavab variantı ilə aşağı 
yaş qrupuna nisbətdə yuxarı yaş qrupunu təm-
sil edənlər, şəhərdə yaşayanlar, ali təhsillilər, 
dövlət və özəl sektorda işləyənlər, yüksək gəlir 
qrupunu təmsil edənlər, Şəki-Zaqatala və Şir-
van-Salyan iqtisadi rayonlarından olan respon-
dentlər daha çox razıdırlar.

Razılıq səviyyəsinə görə ən aşağı göstərici 
Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə qeydə alınıb.

“Azərbaycan hər iki tərəflə neytral müna-
sibətlərdə çətinlik çəkəcək” cavab variantı-
nı digər yaş qrupları ilə müqayisədə aşağı yaş 
qrupunu təmsil edənlər, tələbələr, yüksək gəlir 
qrupunu təmsil edənlər, Qazax-Tovuz və Şir-
van-Salyan iqtisadi rayonlarından olan respon-
dentlər daha çox seçiblər. Ən aşağı göstərici 
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunda qeydə alı-
nıb.

Respondentlərin yaşayış yeri və təhsil sə-
viyyəsinə görə fikrə münasibətdə ciddi bir fərq 

Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində yaranan
geosiyasi vəziyyətin Azərbaycan üçün mümkün
nəticələrini necə proqnozlaşdırırsınız?

Azərbaycanın şərq-qərb arasında tranzit
imkanlarını, Şərqi Zəngəzur(Zəngəzur-İran-Naxçıvan)
və Zəngəzur dəhlizinin rolunu daha da genişləndirəcək

Azərbaycanın Avropanın
enerji təhlükəsizliyində rolu daha da yüksələcək,

Cənub Qaz Dəhlizinin əhəmiyyəti artacaq

Azərbaycanın ərzaq
təhlükəsizliyinə təhdidlər yaradacaq

Azərbaycana məcburi
köçkünlərin gəlməsinə səbəb olacaq

Qeyri-stabil beynəlxalq nizam Azərbaycana
Ermənistan üzərində yeni üstünlüklər qazandıracaq

Azərbaycan hər iki tərəflə
neytral münasibətlərdə çətinlik çəkəcək

Rusiyanın postsovet ölkələri
üzərində təsirlərini azaldacaq

Rusiyanın Qərblə siyasi-iqtisadi əlaqələrində
Azərbaycana vasitəçilik imkanları yaradacaq

Rusiyanın postsovet ölkələri
üzərində təsirlərini artıracaq

Digər

ÇÇ

38.7%

37.7%

29.5%

25.8%

23.7%

25.5%

22.5%

15.7%

10.4%

3.2%

5.6%
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müşahidə edilmir.
İbtidai təhsillilərin 16.7%-i, hal-hazırda işsiz 

olub iş axtarmayanların 13.3%-i, evdar qadınla-
rın 9.7%-i, aşağı gəlir qrupunu təmsil edənlərın 
9.2%-i, Gəncə-Daşkəsən və Qarabağ iqtisadi 
rayonlarından olan respondentlər, ümumiyyət-
lə, bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkiblər.

Gənclər siyasəti
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 

onun inkişafının əsas drayverlərindən biri də in-
san kapitalının inkişaf etdirilməsi olub. Xüsusilə 
Prezidentin yürütdüyü gənclər siyasəti üç əsas 
gözlənti üzərində qurulub: Azərbaycan gəncliyi 
fiziki cəhətdən sağlam olmalı, vətənpərvərliyi, 
milli mənəvi dəyərlərə sədaqəti ilə seçilməli, bilik-
lərə yiyələnməlidir. 44 günlük Vətən müharibəsi 
bu gözləntilərin effektivliyini sübut etdi: Azərbay-
can gəncliyi vətənpərvərlik, fədakarlıq hissinin 
yüksək səviyyəsini nümayiş etdirdi, sosial, etnik 
və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq vahid 
məqsəd və vahid Lider – Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti ətrafında sıx birləşdi. Sorğu 
nəticələrinin təhlili də göstərir ki, Prezidentin 
postmüharibə dövründə də vətənpərvər, sağlam 
və intellektual gəncliyin yetişdirilməsi istiqamə-
tində çağırışlarına ictimai münasibət yüksəkdir. 
Belə ki, respondentlərin 83.1%-i bu istiqamətdə 
fəaliyyəti “çox yaxşı”, 14.5%-i isə “əsasən yaxşı” 
qiymətləndirib.
 Orta yaş qrupunu təmsil edənlər, ali təh-

sillilər, dövlət sektorunda işləyənlər, Qazax-To-
vuz, Qarabağ və Mərkəzi Aran iqtisadi rayonla-
rından olan respondentlər “çox yaxşı” variantını 
seçiblər. Məskunlaşdığı yerə və gəlir səviyyə-

sinə görə ciddi bir fərq müşahidə edilmir.
 Gənclərin 23.7%-i, işləməyən və hazırda 

iş axtarmayanların 26.7%-i, evdar qadınların 
22.4%-i, Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonundan 
olan respondentlərin 22.9%-i və Quba-Xaç-
maz iqtisadi rayonundan olan respondentlərin 
22.7%-i “əsasən yaxşı” cavab variantına üstün-
lük veriblər.
 Bundan başqa, evdar qadınların 3.0%-i, 

aşağı gəlir qrupunu təmsil edənlərın 3.1%-i, Bakı 
iqtisadi rayonundan olan respondentlərin 3.0%-i 
“çox pis” cavab variantını seçiblər.

Bu kontekstdə onu da əlavə edək ki, Prezident 
İlham Əliyev cari ilin fevralın 2-də Azərbaycan 
Gəncləri Gününün 25 illiyinə həsr olunmuş Gənc-
lər Forumunda çıxışında gənclərlə bağlı yeni çağı-
rışlarını bildirib. Bu gün Prezidenti İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi gənclər siyasəti yeni inkişaf mər-
hələsi ərəfəsindədir, postmüharibə dövrünün tələb 
və çağırışları gənclər üçün yeni imkanlar açmaq-
dadır. Eyni zamanda, 44 günlük Vətən müharibə-
sindən sonra yaranmış geosiyasi və geoiqtisadi 
reallıqlar, ölkənin inkişaf perspektivləri, Azərbayca-
na yönəlik xarici maraq və təhdidlər dövlət siyasə-
tinin təkmilləşdirilməsini, böyüməkdə olan nəslin 
dövlət və ümumxalq maraqlarının ödənilməsinə 
istiqamətləndirilməsini, onların destruktiv təsirlərə 
sosial-psixoloji müqavimətinin daha da gücləndiril-
məsini və s. tələb edir. Postmüharibə dövrü Azər-
baycanın növbəti genişmiqyaslı quruculuq mər-
hələsidir. Azərbaycan gəncliyi Vətən torpaqlarını 
düşmən tapdağından azad etdiyi kimi, Qarabağ 
və Şərqi Zəngəzur ərazilərinin bərpası və abad-
laşdırılmasında da fəal iştirak edir, vətənpərvərlik 
nümunəsi göstərir. 

Qeyd edildiyi kimi, Prezidentin gənclər si-
yasətinin əsas istiqamətlərindən biri də intel-
lektual gəncliyin formalaşdırılması, onlar üçün 
geniş imkanların yaradılmasıdır. Əsası Ümum-
milli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş 
xaricdə təhsil ənənəsi Prezident İlham Əliyev 
dövründə də uğurla davam etdirilib. “Qara qı-
zıl”ın insan kapitalına çevrilməsi strategiyası 
təhsillə əhatənin və ona əlçatanlığın artmasına, 
bu çərçivədə gənclərin qabaqcıl xarici təhsilə 
cəlbinin müxtəlif proqramlarla dəstəklənməsinə 
mühüm imkanlar yaradıb. Gənclərin ölkə üçün 
zəruri ixtisaslar üzrə xaricdə təhsil almalarını və 
ölkənin inkişafının mühüm amilinə çevrilmələ-
rini təmin etmək məqsədilə Prezident tərəfin-
dən son 19 ildə bir sıra sərəncamlar imzalanıb, 
dövlət proqramları qəbul edilib. Prezidentin 
22 fevral 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali 

Prezidentin postmüharibə
dövründə vətənpərvər,
sağlam və intellektual
gəncliyin yetişdirilməsi
istiqamətində çağırışlarına
münasibətiniz

83.1%

14.5%

0.7% 1.4% 0.4%

Əsasən
yaxşı

Çox
yaxşı Çox pisƏsasən

pis ÇÇ
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təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 
2022–2026-cı illər üçün Dövlət Proqramı” da bu 
ənənənin davam etdirilməsi deməkdir. Bundan 
başqa, Prezidentin tapşırığı ilə xaricdə ali təhsil 
almış tələbələrə ölkəmizin əmək bazarına giriş 
imkanını artırmaq, eyni zamanda, işəgötürənlə-
rin işaxtaranlarla daha rahat şəkildə əlaqələndi-
rilməsinə töhfə vermək məqsədilə ilə də bir sıra 
zəruri addımlar atılır.

Sosial müdafiə
Sosial müdafiə istiqamətində siyasət ötən 

dövrlərdə olduğu kimi hazırkı mərhələdə də 
ümumi dövlət siyasətinin prioritetləri arasında-
dır. Dövlət başçısı tərəfindən imzalanan sənəd-
lər əsasında cari ilin əvvəlindən növbəti islahat 
paketi çərçivəsində əmək haqqı, pensiya və 
digər sosial ödənişlərin artımını nəzərdə tutan 
sosial islahatlar icra olunub. Sözügedən sosi-
al islahatlar paketi 3.4 milyon şəxsi əhatə edib. 
Bu çərçivədə minimum aylıq əmək haqqında, o 
cümlədən maaşları Vahid Tarif Cədvəli (VTC) 
üzrə müəyyən olunan şəxslərin, müəllimlərin, 
hərbi strukturlarda və hüquq-mühafizə orqanla-
rında çalışanların əmək haqqında orta hesabla 
20 faiz artım həyata keçirilib.

Sosial rifahın yüksəldilməsi tədbirləri ilə bağ-
lı rəsmi məlumatlara əsasən qeyd etmək olar ki, 
cari ilin ilk dörd ayı ərzində 25 mindən çox işsiz 
və işaxtaran şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə 
əhatə olunub, 4.1 min nəfər özünüməşğulluq 
proqramına cəlb olunub.

Ümumiləşdirilərək təqdim edilən sosial mü-
dafiə siyasətinin mövcud qlobal sosial-iqtisa-
di konyunktur və pandemiya şəraitində xüsusi 

əhəmiyyəti qeyd oluna bilər. Beynəlxalq Əmək 
Təşkilatının məlumatına əsasən, dünyada 4 
milyarddan artıq insanın sosial müdafiədən 
kənarda qaldığı qlobal sosial-iqtisadi zəmində, 
pandemiya və postmüharibə şəraitində ölkə-
də sosial müdafiə sisteminin əhatəliliyi və xid-
mətlərə əlçatanlığın artırılması bu istiqamətdə 
dövlət siyasətinin əsas konturlarını təşkil edir. 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Dünya Sosial 
Müdafiə Hesabatı”na (World Social Protection 
Report 2020-22) görə, təhlillər 2021-ci ildə 154 
ölkədə, 2022-ci ildə 159 ölkədə bütövlükdə 6.6 
milyard insanın, yəni dünya əhalisinin 85%-nin 
qənaət rejimində yaşayacağını göstərir.

Sorğu nəticələrinin təhlilinə əsasən, Prezi-
dentin sosial müdafiə istiqamətində fəaliyyəti 
respondentlərin 63.8%-i tərəfindən “çox yaxşı”, 
28.5%-i tərəfindən “əsasən yaxşı” qiymətləndi-

Prezidentin sosial müdafiə
istiqamətində fəaliyyətinə
münasibət

63.8%

28.5%

3.1% 3.6% 1.0%

Əsasən
yaxşı

Çox
yaxşı Çox pisƏsasən
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Prezidentin sosial müdafiə istiqamətində
fəaliyyətinə münasibət
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rilib. Respondentlərin cəmi 3.1%-i “əsasən pis”, 
3.6%-i “çox pis” cavab variantlarını qeyd edib. 
Mövqe bildirməkdə çətinlik çəkənlər 1.0% təşkil 
edib.
 Gəlir səviyyəsindən və cari il ərzində gə-

lirlərinin hansı istiqamətdə dəyişməsindən ası-
lı olmayaraq respondentlər Prezidentin sosial 
müdafiə istiqamətində fəaliyyətini müsbət qiy-
mətləndirib.
 Yuxarı yaş qruplarına doğru respondent-

lərin müsbət mövqeyində aşağı yaş qrupları ilə 
müqayisədə nisbi azalma qeydə alınıb.
 İqtisadi rayonlar üzrə nəzərdən keçirdik-

də, sosial müdafiə istiqamətində fəaliyyət Qa-
zax-Tovuz, Qarabağ, Şəki-Zaqatala iqtisadi 
rayonlarında daha müsbət, Quba-Xaçmaz, Şir-
van-Salyan, Abşeron-Xızı iqtisadi rayonlarında 
nisbətən az müsbət qiymətləndirilib.

Sosial müdafiə istiqamətində fəaliyyət ay-
rı-ayrı dövrlərdə, eləcə də pandemiya və post-
müharibə şəraitində xüsusi aktuallıq kəsb edib. 
Müqayisə üçün qeyd edək ki, Prezidentin sosial 
müdafiə istiqamətində fəaliyyətini “çox yaxşı” 
və “əsasən yaxşı” qiymətləndirənlər 2021-ci ilin 
aprel ayında keçirilən sorğular zamanı müvafiq 
olaraq 50.0% və 31.9%, noyabr-dekabr ayla-
rında keçirilən sorğular zamanı müvafiq olaraq 
53.9% və 32.3% təşkil edib. Cari sorğunun nəti-
cələri üzrə bu göstəricilər 63.8% və 28.5% olub.

 
Prezidentin şəhid ailələrinə və müharibə 
iştirakçılarına qayğı və dəstək fəaliyyəti
Postmüharibə dövründə müharibə iştirak-

çılarının, qazilərin və şəhid ailələrinin rifahının 
yüksəldilməsi, sosial və məişət ehtiyaclarının 

təmin olunması dövlətin sosial müdafiə siyasəti-
nin prioriteti olub. Dövlət başçısının tapşırıqları-
na əsasən müharibədə əmək qabiliyyətini itirən 
şəxslərə və şəhid ailələrinə, həssas qruplara 
xüsusi yanaşma tətbiq edilib. Belə ki, rəsmi mə-
lumatlara əsasən postmüharibə dövründə 3.2 
min, ümumilikdə isə ötən dövrdə 12.5 mindən 
çox şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və fərdi 
evlə təmin edilib. Həmçinin ötən dövrdə 7.4 min 
müharibə əlili avtomobillə təmin edilib. Vətən 
müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri olan 8 min 
şəxsə 16 min sosial ödəniş (Prezidentin təqaü-
dü, sosial müavinət, pensiya) təyin olunub.

Cari ilin birinci rübü üzrə 7 minədək şəxsə 
(ötən ilin müvafiq dövrünə görə 2.1 dəfə çox) 
əlillik və sosial ödənişlər nəzərdə tutulub, 3 min 
əlilliyi olan şəxsə 13.1 min reabilitasiya vasitəsi 
verilib, əlilliyi olan 6.9 mindən çox şəxsə sosial 
xidmətlər göstərilib. 

Prezidentin müvafiq fərmanı ilə şəhid ailələ-
ri üzvlərinin, müharibə ilə əlaqədar xəsarət al-
mış hərbi qulluqçuların və əlilliyi müəyyən edil-
miş şəxslərin müraciətləri üzrə yaradılan vahid 
əlaqələndirmə mərkəzlərində 26 min şəxsə so-
sial xidmətlər göstərilib, “Məşğulluq marafonu” 
çərçivəsində 2 minə yaxın şəxs işlə təmin olunub.

 Prezidentin şəhid ailələrinə və müharibə 
iştirakçılarına qayğı və dəstək fəaliyyətinə ic-
timai münasibət rəy sorğusu əsasında öyrəni-
lib. Sorğu nəticələri ötən dövr üzrə dinamikaya 
uyğun olaraq yüksək qiymətləndirməni özündə 
əks etdirib. Sorğuda iştirak edən vətəndaşların 
76.9%-i dövlət başçısının sosial müdafiə üzrə 
fəaliyyətindən tam razı, 17.2%-i əsasən razı 
olduğunu bildirib. Sorğu iştirakçılarının cəmi 

Prezidentin şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına
qayğı və dəstək fəaliyyətindən nə dərəcədə razısınız?
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2.5%-i “əsasən razı deyiləm”, 2.7%-i “heç razı 
deyiləm” cavab variantlarını qeyd edib. Respon-
dentlərin 0.7%-i fikir bildirməkdə çətinlik çəkib. 
 Prezidentin sosial müdafiə fəaliyyətini 

“çox yaxşı” qiymətləndirən respondentlərin müt-
ləq əksəriyyəti dövlət başçısının şəhid ailələrinə 
və müharibə iştirakçılarına qayğı və dəstək fəa-
liyyətindən də tam razı olduqlarını bildirib.
 Müharibə iştirakçılarına və şəhid ailələrinə 

qayğı və dəstək fəaliyyətinə ictimai münasibə-
ti iqtisadi rayonlar üzrə nəzərdən keçirdikdə, 
Dağlıq Şirvan, Qarabağ və Şəki-Zaqatala iq-
tisadi rayonları daha çox müsbət, Quba-Xaç-
maz, Bakı, Abşeron-Xızı iqtisadi rayonları daha 
az müsbət göstəricilərlə fərqlənib.
 Cari il ərzində gəlirlərinin artdığını bil-

dirən respondentlərlə müqayisədə gəlirləri aza-
lan respondentlər, kənd və qəsəbədə yaşayan 
respondentlərlə müqayisədə şəhərdə yaşayan-
lar nisbətən az müsbət qiymətləndirib. 
 Prezidentin şəhid ailələrinə və müharibə 

iştirakçılarına qayğı və dəstək fəaliyyətindən 
çox razı olan respondentlərin 52.3%-i aidiyyəti 
dövlət orqanının sosial müdafiə üzrə fəaliyyə-
tini “çox səmərəli”, 35.7%-i “qismən səmərəli”, 
9.9%-i “səmərəsiz” qiymətləndirib. Respondent-
lərin 2.1%-i mövqe bildirməkdə çətinlik çəkib.
 Sosial müdafiə üzrə aidiyyəti dövlət orqan-

larının fəaliyyətindən, həmçinin vətəndaşların 
müharibə iştirakçılarına həssas münasibətin-
dən irəli gələn mühüm məqam kimi qeyd oluna 
bilər ki, sorğu iştirakçılarının 54.2%-i Prezident-
dən əsas gözləntiləri sırasında şəhid ailələrinin, 
müharibə iştirakçılarının yaşayış vəziyyətinin, 
maddi-məişət şəraitinin daha da yüksəldilməsi 
məsələsini qeyd edib.

Əhalinin sağlamlığının qorunması
Pandemiyanın davam etməsi və xüsusi ka-

rantin rejimi şəraitində əhalinin sağlamlığının 
qorunması istiqamətində dövlət başçısı tərə-
findən müəyyən edilən fəaliyyətə ictimai mü-
nasibət öyrənilib. Qeyd edək ki, cari il ərzində 
rekord yoluxma statistikasına baxmayaraq, 
həyata keçirilən preventiv tədbirlər nəticəsində 
ölkədə pandemiya vəziyyəti nəzarətdə saxlanı-
lıb və hazırkı situasiya müsbət xarakterizə olu-
nur. Xüsusi karantin rejimi tədbirləri nəticəsində 
vaksinasiya prosesinə erkən başlayan ölkələr-
dən biri kimi Azərbaycanda ümumilikdə 13 mil-
yondan çox vaksin istifadə olunub.

Azərbaycan ÜST-nin əhalinin vaksinasiya sə-
viyyəsi ilə bağlı kritik hədəflərinə yaxın ölkələr sı-

rasında qərarlaşıb. Halbuki vaksin millətçiliyi nə-
ticəsində Afrika ölkələri və digər bir sıra ölkələrdə 
əhalinin 80%-i hətta birinci doza üzrə peyvənd 
olunmayıb. Qeyd edək ki, Prezident beynəlxalq 
ictimaiyyət qarşısında vaksin millətçiliyinə qarşı 
təşəbbüskarlıq göstərən ilk lider olub.

Digər tərəfdən cari dövrdə ölkədə rəqəmsal 
və elektron səhiyyə sisteminin qurulması, tibbi 
xidmətlər zərfinin genişləndirilməsi baxımından 
da müsbət nəticələr əldə olunub. Tibbi xidmətlə-
rin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və tibb işçilərinin 
sosial rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində bir 
sıra mühüm tədbirlər görülüb, eləcə də dövlət 
başçısı tərəfindən səhiyyə sahəsində səmərəli 
fəaliyyətlərinə görə bir sıra şəxslər fəxri adlarla 
mükafatlandırılıb.

Keçirilən sorğu əsasında Prezident tərə-
findən əhalinin sağlamlığının qorunması is-
tiqamətində həyata keçirilən fəaliyyət vətəndaş 
rəyində qiymətləndirilib. Sorğuda iştirak edən 
vətəndaşların 68.3%-i bu sahədə fəaliyyəti “çox 
yaxşı”, 24.9%-i “əsasən yaxşı” qiymətləndirib. 
Ümumilikdə respondentlərin 5.6%-i məsələyə 
əks mövqedən yanaşıb, 1.3%-i fikir bildirməkdə 
çətinlik çəkib.
 Prezidentin əhalinin sağlamlığının qorun-

ması istiqamətində fəaliyyətini “çox yaxşı” qiy-
mətləndirən respondentlərin 58.8%-i aidiyyəti 
dövlət orqanlarının keyfiyyətli səhiyyə xidmətlə-
ri ilə təminatını “çox səmərəli”, 31.6%-i “qismən 
səmərəli”, 8.1%-i “səmərəsiz” qiymətləndirib. 
Respondentlərin 1.5%-i cavab verməkdə çətin-
lik çəkib.
 Sorğuda iştirak edənlərin Prezident-

dən əsas gözləntiləri arasında respondentlə-
rin 18.0%-i səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi məsələsini qeyd edib. Həmçinin 
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ölkədə mühüm hesab olunan problemlər ara-
sında respondentlərin 17.4%-i tərəfindən səhiy-
yənin vəziyyəti qeyd olunub.
 Prezidentin əhalinin sağlamlığının qorun-

ması istiqamətində fəaliyyətinə ictimai münasi-
bət ilə sosial müdafiə, həmçinin müharibə işti-
rakçılarına, şəhid ailələrinə dəstək fəaliyyətinə 
münasibət arasında müsbət əlaqə qeydə alınıb.

Ötən dövr üzrə dinamikaya nəzər yetirdik-
də, postpandemiya dövrü hesab olunan hazırkı 
mərhələdə əhalinin sağlamlığının qorunması 
sahəsində fəaliyyət öz nəticələrinə görə daha 
yüksək qiymətləndirilir. Ötən ilin aprel ayı üzrə 
keçirilən sorğular zamanı bu istiqamətdə fəa-
liyyəti “çox yaxşı” və “əsasən yaxşı” qiymətlən-
dirənlər 54.9% və 28.5%, noyabr-dekabr ayla-
rı üzrə müvafiq olaraq 55.3% və 29.0% təşkil 
etmişdi. Cari sorğu üzrə sözügedən nəticələr 
68.3% və 24.9% təşkil edib.

Kadr islahatları
Prezidentin 2019-cu ildən başlayan və miq-

yasına görə əvvəlki dövrlərdən fərqlənən yeni 
islahatlar kursu ötən illərdə olduğu kimi cari 
ilin birinci yarısı ərzində də davam edib. Kadr 
islahatlarının və kadr siyasətinin qurucu prin-
sipləri kimi vətənpərvərlik, milli ruh, peşəkar-
lıq və vətəndaşlara xidmət dövlət başçısının 
çıxışlarında, müsahibələrində, çağırışlarında 
daim vurğulanıb. Kadr siyasətinin yeni tələb-
lərinə uyğun olaraq ötən illər ərzində mərkəzi 
və yerli hakimiyyət orqanlarında gəncləşdirmə 
siyasəti aparılıb, köhnə psixologiyanın qırılma-
sı məqsədilə müasir təfəkkürlü insanlar mühüm 
vəzifələrə təyin edilib. Ölkə rəhbəri tərəfindən 

ilin ilk dörd ayı ərzində aparılan kadr islahatları 
çərçivəsində 10 vəzifəli şəxsin təyinatı ilə bağlı 
sərəncamlar imzalanıb. Kadr islahatları Dövlət 
Neft Şirkəti, Mərkəzi Bank, digər dövlət struk-
turları və əsas etibarilə yerli icra hakimiyyəti 
orqanlarını əhatə edib.

Prezident tərəfindən aparılan kadr islahatla-
rına münasibətdə sorğu iştirakçılarının 57.2%-i 
“çox yaxşı”, 30.3%-i “əsasən yaxşı” mövqe bildi-
rib. Respondentlərin 3.3%-i “əsasən pis”, 4.9%-i 
“çox pis” cavablarını qeyd edib. Respondentlərin 
4.3%-i fikir bildirməkdə çətinlik çəkib.
 Dövlət başçısı tərəfindən kadr islahatları 

və kadr siyasəti istiqamətində aparılan davamlı, 
məqsədyönlü siyasətin nəticəsi kimi şərh oluna 
bilər ki, ölkədəki mühüm problemlər sırasında 
kadr siyasəti məsələsi respondentlərin cəmi 
7.4%-i tərəfindən qeyd olunub.
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 Prezident tərəfindən aparılan kadr isla-
hatlarını müsbət mövqedən qiymətləndirən 
respondentlərin (cəmi 87.5%) mütləq əksəriy-
yəti Prezidentin yerlərdə baş verənlər haqqın-
da məlumatlı olduğu mövqeyini bölüşüb. Kadr 
islahatlarını mənfi mövqedən qiymətləndirən 
respondentlərin (cəmi 8.2%) yarısından çoxu 
isə Prezidentin yerlərdə baş verənlər haqqında 
məlumatsız olduğu qənaətini ifadə edib.
 Prezident tərəfindən aparılan kadr isla-

hatlarını bu və ya digər dərəcədə müsbət qiy-
mətləndirən respondentlərin mütləq əksəriyyəti 
“Ölkə Prezidenti öz fəaliyyətində vətəndaşların 
rəyini nəzərə alır” fikri ilə razı olduğunu bildirib.
 Regional müstəvidə nəzər yetirdikdə Qa-

zax-Tovuz, Gəncə-Daşkəsən, Lənkəran-Asta-
ra iqtisadi rayonları üzrə sorğuda iştirak edən 
respondentlər kadr islahatlarını daha çox müs-
bət, Abşeron-Xızı, Bakı və Quba-Xaçmaz iqti-
sadi rayonları üzrə nisbətən az müsbət qiymət-
ləndirib.
 Təhsil səviyyəsi və yaş qrupu üzrə nəzər 

yetirdikdə, tam orta təhsilli respondentlərin 
63.5%-i, texniki və ya peşə təhsilli respon-
dentlərin 55.3%-i, ali təhsilli respondentlərin 
49.3%-i Prezidentin kadr islahatlarını “çox yax-
şı” qiymətləndirib. Həmçinin kadr islahatlarına 
aşağı və orta yaş qrupuna aid respondentlər 
üzrə daha çox müsbət, yuxarı yaş qrupuna aid 
respondentlər üzrə nisbətən az müsbət mövqe 
qeydə alınıb.

Ötən dövr üzrə keçirilən sorğular Prezident 
tərəfindən aparılan kadr islahatlarına yüksək 
ictimai münasibəti özündə əks etdirib. Bununla 
belə, münasibətin dinamikası ilə aparılan kadr 

islahatlarının dinamikası arasında əlaqənin 
mövcudluğu qeyd oluna bilər. Ötən dövr üzrə 
Prezident tərəfindən aparılan kadr islahatlarını 
“çox yaxşı” qiymətləndirənlər 2020-ci ilin mart 
və iyun ayı üzrə keçirilən sorğularda müvafiq 
olaraq 64.9% və 53.9%, 2021-ci ilin aprel və no-
yabr-dekabr ayları üzrə 43.7% və 46.5%, cari 
sorğunun nəticələri üzrə 57.2% təşkil edib.

Korrupsiyaya qarşı mübarizə
Kadr islahatlarının paralelində korrupsiyaya 

qarşı mübarizə siyasəti dayanır. Bu istiqamət-
də siyasət yeni kadrların təyinatı, dövlət nə-
zarəti və ictimai nəzarət, eləcə də institusional 
islahatlar zəminində qurulub. Dövlət orqanları 
və qurumları qarşısında qoyulan şəffaf, opera-
tiv, hesabatlı fəaliyyət tələbləri, "ASAN xidmət" 
modeli mümkün korrupsiya hüquqpozmalarının 
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qarşısını almağa yönəlib.
Keçirilmiş əvvəlki rəy sorğuları onu deməyə 

əsas verir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə fo-
nunda vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə 
cəlb olunması ictimaiyyət tərəfindən dəstək gö-
rüb. Cari sorğu nəticələrinin təhlili də Prezident 
tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə çərçi-
vəsində müəyyən olunan siyasətin vətəndaşlar 
tərəfindən müsbət qiymətləndirildiyini göstərir. 

Prezidentin korrupsiyaya qarşı mübarizə is-
tiqamətində fəaliyyəti respondentlərin 60.8%-i 
tərəfindən “çox yaxşı”, 26.7%-i tərəfindən “əsasən 
yaxşı” qiymətləndirilib. Rəyi öyrənilənlərin 3.7%-i 
“əsasən pis”, 6.2%-i “çox pis” cavablarını qeyd 
edib. Respondentlərin 2.6%-i cavab verməkdə 
çətinlik çəkib.
 Prezidentin korrupsiyaya qarşı müba-

rizə fəaliyyətini “çox yaxşı” qiymətləndirənlərin 
67.0%-i korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsin-
də aidiyyəti orqanların fəaliyyətini “çox səmərə-
li”, 23.9%-i “qismən səmərəli”, 7.6%-i “səmərə-
siz” qiymətləndirib. Respondentlərin 1.4%-i rəy 
bildirməkdə çətinlik çəkib.
 Təhsil göstəriciləri üzrə nəzərdən keçirdik-

də, tam orta təhsilli respondentlərin 67.1%-i, tex-
niki və ya peşə təhsilli respondentlərin 59.1%-i, 
ali təhsilli respondentlərin 51.5%-i Prezidentin 
korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyətini “çox 
yaxşı” hesab edib.
 Korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyətinə 

münasibət ilə “Ölkə Prezidenti öz fəaliyyətin-
də vətəndaşların rəyini nəzərə alır” fikrinə mü-
nasibət arasında müsbət əlaqə qeydə alınıb. 
Həmçinin bu istiqamətdə fəaliyyəti ümumilikdə 
müsbət qiymətləndirənlərin 86.6%-i Prezidentin 

yerlərdə baş verənlər barədə məlumatlı olduğu-
nu bildirib.
 Korrupsiya halları respondentlərin 26.4%-i 

tərəfindən mühüm problemlər sırasında qeyd olu-
nub. Eləcə də respondentlərin 60.1%-i Prezident-
dən məmur özbaşınalığının qarşısının alınması, 
26.3%-i korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha da 
gücləndirilməsi gözləntilərini ifadə edib.

Korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyəti kadr 
islahatlarının, nəzarət tədbirlərinin və institusio-
nal islahatların paralelində dayanır və bu sahə-
də fəaliyyətə ictimai münasibət yüksək olmaqla, 
bu sahədə aparılan dövri tədbirlərə uyğun ola-
raq dinamik xarakter daşıyır. Prezidentin kor-
rupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyətini “çox yax-
şı” qiymətləndirənlər 2020-ci ilin mart və iyun 
ayları üzrə 62.5% və 56.1%, 2021-ci ilin aprel 
və noyabr-dekabr ayları üzrə 45.8% və 48.6%, 
cari sorğunun nəticələri üzrə 60.8% təşkil edib.

 
Korrupsiyaya qarşı Milli Fəaliyyət Planı
Korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində 

dövlət başçısı tərəfindən təsdiq edilən “Kor-
rupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilmə-
sinə dair 2022-2026-cı illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı” bu sahədə aparılan dövlət siyasəti üzrə 
yeni mərhələnin başlanğıcı hesab oluna bilər. 
Ümumiyyətlə, korrupsiya faktoru bütün dünya 
ölkələrində aktual problemlərdən biri olaraq ic-
timai nizama, sosial rifaha və qanunun aliliyinə 
təhlükə yaradır və bu sahədə qabaqlayıcı təd-
birlər kompleksinin hazırlanmasını, icrasını zə-
ruri edir.

Sözügedən Milli Fəaliyyət Planı korrupsiya 
hüquqpozmalarına qarşı preventiv tədbirlərin 

Prezidentin korrupsiyaya qarşı mübarizə 
istiqamətində fəaliyyətinə münasibət
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görülməsi istiqamətində həyata keçirilən növ-
bəti milli təşəbbüsdür. Milli Fəaliyyət Planında 
dövlət qurumlarının fəaliyyətində şəffaflığın 
daha da artırılması, korrupsiyaya şərait yara-
dan halların qarşısının alınması, dövlət orqan-
larının ictimaiyyət qarşısında hesabatlılığının 
daha da gücləndirilməsi, dövlət qurumları tərə-
findən əhaliyə göstərilən xidmətlərin daha da 
təkmilləşdirilməsi, eləcə də korrupsiyaya qarşı 
mübarizə ilə bağlı görülən tədbirlərin davamlılı-
ğının təmin edilməsi hədəflənir. 

Qeyd olunan bu hədəflərlə bağlı ictimai rəy 
sorğusu əsasında vətəndaşların “Korrupsiyaya 
qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022-
2026-cı illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın tətbiqi-
nin bu istiqamətdə hansı dəyişikliklərə yol aça-
cağı barədə fikirləri öyrənilib. Sorğu nəticələrinin 
təhlilinə əsasən respondentlərin 51.1%-i Milli 
Fəaliyyət Planının korrupsiyaya qarşı mübarizə-

də şəffaflığı artıracağını, 40.8%-i dövlət orqan-
ları tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti-
nin yüksələcəyini, 26.6%-i ictimai nəzarətin və 
korrupsiya hallarının ifşa edilməsində vətəndaş 
cəmiyyəti institutlarının rolunun artacağını, həm-
çinin digər gözləntilərini qeyd edib. Rəyi öyrə-
nilənlərin 6.2%-i sözügedən fəaliyyət planının 
heç bir təsirinin olmayacağını bildirib, 0.9%-i fikir 
bildirməkdə çətinlik çəkib. Qeyd edək ki, sorğu-
da iştirak edən təqribən hər dörd respondent-
dən biri (23.4%) sözügedən Milli Fəaliyyət Planı 
haqqında məlumatlı olmadığını bildirib.
 Milli Fəaliyyət Planının mümkün müsbət 

təsirlərini qeyd edən respondentlərin əksəriy-
yəti (71.0%-75.3%) Prezidentin korrupsiya-
ya qarşı mübarizə fəaliyyətini, əsas hissəsi 
(58.7%-63.9%) aidiyyəti dövlət orqanlarının kor-
rupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyətini müsbət 
qiymətləndirib.

Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022-2026-cı illər
üçün Milli Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi, sizcə, bu istiqamətdə hansı
dəyişikliklərə yol açacaq?

Korrupsiyaya qarşı mübarizədə şəffaflığı artıracaq

Dövlət orqanları tərəfindən göstərilən
xidmətlərin keyfiyyəti yüksələcək

İctimai nəzarətin və korrupsiyanın ifşa edilməsində
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının rolu artacaq 

Dövlət və bələdiyyə sektorunda
idarəetmə mexanizmləri təkmilləşdiriləcək

Müvafiq qanunverici baza mütərəqqi beynəlxalq
təcrübə əsasında təkmilləşdiriləcək

Heç bir təsiri olmayacaq

ÇÇ
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 Milli Fəaliyyət Planı haqqında məlumat-
sız olan sorğu iştirakçılarının 24.9%-i şəhər, 
13.0%-i qəsəbə və 62.1%-i kənd ərazi vahid-
lərində məskunlaşan respondent qrupları olub. 
Həmçinin məlumatsız respondentlərin 51.4%-i 
ümumorta və tam orta təhsilli, 29.6%-i texniki və 
ya peşə təhsilli, 17.8%-i ali təhsillidir.
 Milli Fəaliyyət Planının heç bir təsiri olma-

yacağını güman edən respondentlərin (6.2%) 
əksəriyyəti eyni zamanda aidiyyəti dövlət orqan-
larının korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyətini 
səmərəsiz hesab edib.

İctimai-siyasi sabitlik
Azərbaycan ayrı-ayrı dövrlərdə, xüsusən 

postmüharibə mərhələsində xarici dairələrdən 
qurulan müdaxilə ssenarilərinə, kənar təsir 
amillərinə və dezinformasiya təbliğatlarına qar-
şı region ölkələri arasında öz sabitliyini qoruyub 
saxlamağı bacarıb. Dünya coğrafiyasında icti-
mai-siyasi sabitliyi pozan və ölkələri xaosa qərq 
edən müxtəlif xarici meyillər Azərbaycanda 
xalqın iradəsi ilə dəf edilib. Bu fakt beynəlxalq 
tədqiqatlarda öz təsdiqini tapıb. 

Prezidentin ölkənin ictimai-siyasi sabitliyi ilə 
bağlı müəyyən etdiyi istiqamətin müxtəlif kon-
turları qeyd oluna bilər. İctimai-siyasi sabitliklə 
bağlı aparılan siyasət Azərbaycanı həm daxili 
siyasi vəziyyət, həm də region ölkələrinin geo-
siyasi müstəvisindəki yeri baxımından təhlükə-
sizlik məkanına çevirib. Pandemiya şəraitində 
müxtəlif ölkələrin nümunəsində görülən qabaq-
layıcı və məhdudlaşdırıcı dövlət tədbirlərinə 
qarşı etiraz dalğaları Azərbaycan cəmiyyətində 
aparılan uğurlu strateji fəaliyyət nəticəsində öz 

təsdiqini tapmayıb. Həm pandemiyanın yaratdı-
ğı çətinliklər, həm də müharibə şəraiti qarşıya 
qoyulan ümummilli hədəflərə çatmaq baxımın-
dan dövlət və cəmiyyət arasında birlik və milli 
həmrəyliyi gücləndirib.

Keçirilən rəy sorğuları ictimai-siyasi sabitlik-
lə bağlı fəaliyyətə vətəndaş münasibətinin yük-
sək olduğunu göstərib. Bu istiqamətdə fəaliyyət 
respondentlərin 75.0%-i tərəfindən “çox yaxşı”, 
22.4%-i tərəfindən “əsasən yaxşı” qiymətləndi-
rilib. Bu sahədə fəaliyyəti sorğu iştirakçılarının 
cəmi 0.6%-i “əsasən pis”, 1.2%-i “çox pis” qiy-
mətləndirib. Respondentlərin 0.8%-i mövqe bil-
dirməkdə çətinlik çəkib. 
 Prezidentin ictimai-siyasi sabitlik istiqamə-

tində fəaliyyətini “çox yaxşı” qiymətləndirən 
respondentlərin 81.5%-i aidiyyəti dövlət struk-
turlarının əhalinin təhlükəsizliyi və ictimai sabit-
lik sahəsində fəaliyyətini “çox səmərəli”, 15.5%-i 
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“qismən səmərəli”, cəmi 2.3%-i “səmərəsiz” 
qiymətləndirib, 0.6%-i rəyini bildirməkdə çətinlik 
çəkib. Bu göstəricilər müəyyən olunan dövlət si-
yasəti və onun icrası arasında uyğunluğu ictimai 
rəy əsasında təsdiqləyir.
 Respondent rəylərini regional müqayisə-

də nəzərdən keçirdikdə Quba-Xaçmaz, Lənkə-
ran-Astara və Qarabağ iqtisadi rayonları üzrə 
sorğuda iştirak edən respondentlərin bütöv-
lükdə hamısı dövlət başçısının ictimai-siyasi 
sabitlik sahəsində fəaliyyətini “çox yaxşı” və ya 
“əsasən yaxşı” qiymətləndirib.
 Bu istiqamətdə fəaliyyət respondentlərin 

təhsil və gəlir səviyyəsindən, yaş qrupundan 
asılı olmayaraq onların mütləq əksəriyyəti tərə-
findən müsbət qiymətləndirilib.

Ötən dövr üzrə keçirilmiş sorğuların və cari 
sorğunun nəticələri Prezident tərəfindən ictimai-si-
yasi sabitliklə bağlı fəaliyyətə ictimai münasibətin 
yüksək olduğunu göstərir. Belə ki, 2020-ci ilin iyun 
ayı üzrə sorğu iştirakçılarının 59.0%-i, 2021-ci ilin 
aprel və noyabr-dekabr ayları üzrə müvafiq ola-
raq 60.0%-i və 60.2%-i, cari sorğu nəticələri üzrə 
75.0%-i bu sahədə fəaliyyəti “çox yaxşı” qiymət-
ləndirib.

Qeyri-neft sektorunun inkişafı
İctimai-siyasi sabitlik eyni zamanda iqtisa-

di artım üçün mühüm bazis rolunda çıxış edir. 
2017-ci ildə aparılan iqtisadi sabitləşmə siyasə-
tindən sonra, 2018-ci ildə dərin iqtisadi islahat-
lar həyata keçirilib və 2019-cu ildə yeni iqtisadi 
inkişaf strategiyası üzərində çalışılıb. Neftdən 
asılılığı azaltmaq, iqtisadiyyatı şaxələndirmək 
məqsədilə növbəti illər ərzində qeyri-neft sek-

torunun inkişafına xüsusi diqqət ayrılıb və ölkə 
rəhbərliyi bu sahəni bilavasitə nəzarətdə sax-
layıb. Beləliklə, yeni iqtisadi platformaya keçid 
üçün tam şərait yaradılıb. İqtisadi suverenliyin 
möhkəmləndirilməsi və sosial rifah cəmiyyəti 
hədəflərinə yönələn “Azərbaycan 2030: sosi-
al-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” təkcə 
lokal miqyasda deyil, regionun potensial inkişaf 
meyillərini nəzərdə tutub.

Keçirilən rəy sorğuları əhalinin Prezidentin 
qeyri-neft sektorunun inkişafı sahəsində fəaliy-
yətini yüksək qiymətləndirdiyini göstərib. Belə ki, 
rəyi öyrənilənlərin 65.9%-i bu sahədəki fəaliyyəti 
“çox yaxşı”, 25.8%-i “əsasən yaxşı” dəyərləndirib. 
Sorğu iştirakçılarının 2.0%-i “əsasən pis”, 2.5%-i 
“çox pis” cavab variantlarını qeyd edib. Respon-
dentlərin 3.8%-i mövqe bildirməkdə çətinlik çəkib.
 Prezidentin qeyri-neft sektorunun inkişa-

fı sahəsində fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən 

Prezidentin qeyri-neft
sektorunun inkişafı
istiqamətində fəaliyyətinə
münasibət

65.9%

25.8%

2.0% 2.5% 3.8%

Əsasən
yaxşı

Çox
yaxşı Çox pisƏsasən

pis ÇÇ

45.3%

34.3%

5.1%

6.2%

9.0%

49.7%

32.3%

4.7%

5.3%

8.2%

65.9%

25.8%

2.0%

2.5%

3.8%

Çox yaxşı

Əsasən yaxşı

Əsasən pis

Çox pis

Aprel 2021 May 2022Noyabr-dekabr 2021

ÇÇ

Prezidentin qeyri-neft sektorunun inkişafı
istiqamətində fəaliyyətinə münasibət



İNAM  İNDEKSİ 07

37

respondentlər eyni zamanda Azərbaycanın kar-
bohidrogen ehtiyatlarından asılılığı azaldaraq 
bərpa olunan enerji resurslarına yönəlməsinə 
də müsbət mövqedən yanaşıb.
 Prezidentin bu istiqamətdə fəaliyyətini “çox 

yaxşı” qiymətləndirən respondentlərin 79.0%-i ai-
diyyəti dövlət orqanlarının iqtisadiyyatın güclən-
dirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafı sahə-
sində fəaliyyətini “çox səmərəli”, 16.6%-i “qismən 
səmərəli”, cəmi 2.1%-i “səmərəsiz” qiymətləndirib. 
Respondentlərin 2.3%-i fikir bildirməkdə çətinlik 
çəkib. Prezidentin qeyri-neft sektorunun inkişa-
fı sahəsində fəaliyyətinə və bu sahədə aidiyyəti 
dövlət orqanlarının fəaliyyətinə münasibət dövlət 
siyasəti və onun icrası arasında uyğunluğu özün-
də əks etdirib.
 Qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamə-

tində fəaliyyət respondentlərin təhsil və gəlir 
səviyyəsindən, yaş qrupundan asılı olmayaraq 
müsbət qiymətləndirilib.
 Respondent rəylərini regional müqayisədə 

nəzərdən keçirdikdə, Qazax-Tovuz, Qarabağ və 
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonları üzrə respondent-
lər tərəfindən bu sahədə fəaliyyət daha çox, Abşe-
ron-Xızı, Quba-Xaçmaz və Mərkəzi Aran iqtisadi 
rayonları üzrə nisbətən az müsbət qiymətləndirilib.

Qeyri-neft sektorunun inkişafına münasibət-
də dövri dinamikanı nəzərdən keçirdikdə döv-
lət başçısının bu istiqamətdə fəaliyyətini “çox 
yaxşı” qiymətləndirənlər 2021-ci ilin aprel və 
noyabr-dekabr aylarında keçirilən sorğular üzrə 
45.3% və 49.7%, cari sorğunun nəticələri üzrə 
65.9% təşkil edib.

 
Ərzaq təhlükəsizliyi
Ötən bir neçə il ərzində COVID-19 pandemi-

yası, regional proseslər, iqlim dəyişikliyi, torpaq, 

su və digər təbii resursların daha da məhdud-
laşması qlobal ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı 
üçün təhdidlər yaradıb. Təbii olaraq ərzaq qıt-
lığı ərzaq qiymətlərində bahalaşmaya yol açıb. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) məlumatlarında 
ərzaq qiymətlərinin indeksi üzrə cari ilin mart 
ayında qeydə alınan göstərici 2004-cü ildən bu 
günə qədər ən yüksək göstərici olub.

Əsas idxal bazarları olan ölkələrin öz daxi-
li bazarında qiymət sabitliyini təmin etmək və 
ərzaq ehtiyatlarını yaratmaq istiqamətində re-
allaşdırdıqları intervensiyalar digər ölkələrin 
idxal məhsullarında qiymət artımını stimullaşdı-
rıb. Qlobal məkanda baş verən proseslər digər 
ölkələr kimi Azərbaycanda da əhalinin ərzaq 
təminatına təhdidlər yaradıb. Dövlət başçısının 
tapşırıqları əsasında bu istiqamətdə qabaqla-
yıcı tədbirlər planı icra edilib, yerli istehsal po-
tensialının yüksəldilməsi, yerli özünütəminat 
səviyyəsinin qorunması, ərzaq təhlükəsizliyi 
istiqamətində yeni mexanizmlərin yaradılması, 
idxal-ixrac əməliyyatlarına və yerli ehtiyatlara 
nəzarət, qiymət manipulyasiyasının qarşısının 
alınması başlıca hədəflər arasında qərarlaşıb.

Prezident tərəfindən əhalinin ərzaq təminatı 
və ərzaq təhlükəsizliyi istiqamətində fəaliyyəti 
respondentlərin 59.8%-i tərəfindən “çox yaxşı”, 
30.1%-i tərəfindən “əsasən yaxşı” qiymətlən-
dirilib. Rəyi öyrənilənlərin 3.5%-i “əsasən pis”, 
5.6%-i “çox pis” cavablarını qeyd edib. Respon-
dentlərin 1.0%-i fikir bildirməkdə çətinlik çəkdi-
yini bəyan edib.
 Respondentlərin rəylərinə əsasən ha-

zırda bu istiqamətdə aktual olan ərzaq qıtlığı 
deyil, qiymətlərin bahalaşması və süni qiymət 
artımının tənzimlənməməsi problemidir. Belə 
ki, rəyi öyrənilənlərin 59.0%-i tərəfindən ölkə-
nin mühüm problemi kimi qiymətlərin bahalaş-
ması, 46.7%-i tərəfindən süni qiymət artımının 
tənzimlənməməsi, cəmi 5.1%-i tərəfindən ər-
zaq məhsullarının kifayət qədər tapılmaması 
məsələsi qeyd olunub.
 Prezidentin bu istiqamətdə fəaliyyəti-

ni “çox yaxşı” qiymətləndirən respondentlərin 
69.7%-i aidiyyəti orqanların ərzaq təhlükəsizliyi 
və keyfiyyətli ərzaq təminatı sahəsində fəaliyyə-
tini “tam səmərəli” qiymətləndirib.
 Respondentlərin rəylərinə regional müqa-

yisədə nəzər yetirdikdə, Prezidentin əhalinin 
ərzaq təminatı və ərzaq təhlükəsizliyi istiqamə-
tində fəaliyyətini daha çox müsbət mövqedən 
qiymətləndirənlər Qazax-Tovuz, Mərkəzi Aran, 
nisbətən az müsbət mövqedən qiymətləndirən-

Prezidentin vətəndaşların
ərzaq təminatı və ərzaq
təhlükəsizliyi istiqamətində
fəaliyyətinə münasibət
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lər Gəncə-Daşkəsən, Quba-Xaçmaz iqtisadi 
rayonlarında məskunlaşan respondentlər olub.
 Ərzaq təminatı məsələsinə təhdidlər sıra-

sında respondentlər tərəfindən Rusiya-Ukrayna 
müharibəsi də qeyd olunub. Respondentlərin 
29.5%-i sözügedən müharibənin Azərbaycan 
üçün nəticəsi kimi ərzaq təhlükəsizliyi məsələ-
sini bildirib.
 Nəticələrin təhlilinə əsasən, cari il ərzin-

də gəlirlərinin artdığını bildirənlərin 70.8%-i bu 
istiqamətdə fəaliyyəti “çox yaxşı” qiymətlən-
dirərkən, gəlirləri azalanların isə 47.6%-i eyni 
mövqedən çıxış edib.

İctimai-mədəni sahə
Sorğunun nəticələri bir daha onu göstərir ki, 

Prezidentin müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən 
ictimai-mədəni istiqamətdə siyasəti diqqətlə 
izlənilir. Belə ki, respondentlərin 76.9%-i Pre-
zidentin ictimai-mədəni istiqamətdə siyasətini 
“çox yaxşı”, 19.5%-i isə “əsasən yaxşı” qiymət-
ləndirib. 
 Sorğu nəticələrinin müxtəlif kriteriyalar 

üzrə təhlilinə əsasən yuxarı yaş qrupunu təmsil 
edənlər, tam orta təhsillilər, dövlət sektorunda 
işləyənlər, yüksək gəlir qrupunu təmsil edənlər, 
Lənkəran-Astara və Qarabağ iqtisadi rayonla-
rından olan respondentlər “çox yaxşı” mövqe-
yindən çıxış ediblər.
 Yaşadığı yerə və gender bölgüsünə görə 

də ciddi fərq müşahidə edilmir.
 “Əsasən yaxşı” variantını isə nisbi üstünlük 

dərəcəsi ilə gənclərin 28.0%-i, qəsəbədə yaşayan-
ların 22.0%-i, işsiz olub, hal-hazırda iş axtarma-
yanların 30.0%-i, tələbələrin 29.0%-i, Gəncə-Daş-
kəsən iqtisadi rayonundan olan respondentlərin 

31.4%-i seçib. Digər iqtisadi rayonlara nisbətdə 
Quba-Xaçmaz və Şirvan-Salyandan olan respon-
dentlər arasında bu cavab variantını nisbətən çox 
seçənlərə rast gəlinir.

Prezidentin təşəbbüsü ilə ictimai-mədəni 
sahədə keçirilən tədbirlər 
Sorğu çərçivəsində cari dövr ərzində 

respondentlərin Prezidentin təşəbbüsü ilə icti-
mai-mədəni sahədə keçirilən tədbirlərə müna-
sibəti də öyrənilib. Nəticələrin təhlilinə əsasən, 
respondentlər Xocalı soyqırımının 30-cu ildö-
nümü ilə əlaqədar ümumxalq yürüşünün keçi-
rilməsini (81.9% - “çox yaxşı”, 10.5% - “əsasən 
yaxşı”), 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan olunmasını 
(94.3% - “çox yaxşı”, 3.8% - “əsasən yaxşı”), 
Suqovuşanda Novruz tonqalının qalanması və 
Prezidentin xalqa təbrik çıxışını (92.0% - “çox 
yaxşı”, 6.0% - “əsasən yaxşı”), Şuşada Dünya 
Azərbaycanlılarının V Qurultayının keçirilməsi-
ni (87.6% - “çox yaxşı”, 6.8% - “əsasən yaxşı”) 
yüksək qiymətləndiriblər. 
 Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü ilə 

əlaqədar ümumxalq yürüşünün keçirilməsini 
“çox yaxşı” qiymətləndirənlər ümumi seçmə-
də yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlər, şəhərdə 
yaşayanlar, ali təhsillilər, tələbələr, yüksək gəlir 
qrupunu təmsil edənlər, Bakı və Qarabağ iqtisa-
di rayonlarında yaşayan respondentlər olublar.
 “Əsasən yaxşı” qiymətləndirənlər yuxarı 

yaş qrupunu təmsil edənlər, qəsəbədə yaşa-
yanlar, tam orta təhsillilər, işsiz olub, hal-ha-
zırda iş axtaranlar və iş axtarmayanlar, təqaü-
dçülər və evdar qadınlar, aşağı gəlir qrupunu 
təmsil edənlər, Dağlıq Şirvan, Quba-Xaçmaz 
və Mil-Muğan iqtisadi rayonlarını təmsil edən 
respondentlər olublar
 Bu tədbir haqqında heç məlumatı olma-

yanlar arasında aşağı və orta yaş qrupunu 
təmsil edənlərin, orta nəslin nümayəndələrinin, 
kənddə yaşayanların, texniki və ya peşə təh-
sillilərin, evdar qadınların, aşağı gəlir qrupunu 
təmsil edənlərın, Lənkəran-Astara, Şəki-Zaqa-
tala iqtisadi rayonlarından olanların üstünlük 
dərəcəsi daha çoxdur. 
 Təqaüdçülərin 2%-i, işsiz olub, hal-hazır-

da iş axtarmayanların 3.3%-i, yaşlı nəslin nü-
mayəndələrinin 2.0%-i, Abşeron-Xızı iqtisadi 
rayonundan olanların 4.5%-i bu suala cavab 
verməkdə çətinlik çəkiblər. 
 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan olunmasını “çox 

yaxşı” qiymətləndirənlər yuxarı yaş qrupunu 
təmsil edənlər, kənddə yaşayanlar, texniki və 
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ya peşə təhsillilər, ali təhsillilər, qadınlar, dövlət 
sektorunda işləyənlər, tələbələr, evdar qadınlar, 
yüksək gəlir qrupunu təmsil edənlər, Dağlıq Şir-
van və Qazax-Tovuz iqtisadi rayonlarını təmsil 
edənlər olublar. 
 “Əsasən yaxşı” cavab variantını seçən-

lər arasında aşağı yaş qrupunu təmsil edənlər, 
qəsəbədə yaşayanlar, işsiz olub, hal-hazırda 
iş axtarmayanlar, yüksək gəlir qrupunu təmsil 
edənlər, Abşeron-Xızı iqtisadi rayonunu təmsil 
edən respondentlər nisbətən çoxluq təşkil edir. 
 Orta nəslin nümayəndələri, işsiz olub, 

hal-hazırda iş axtaranlar, Lənkəran-Astara, 
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonlarından olanların 
müəyyən bir hissəsinin bu hadisə ilə bağlı mə-
lumatı yoxdur.
 Suqovuşanda Novruz tonqalının qalanma-

sı və Prezidentin xalqa təbrik çıxışını “çox yax-
şı” qiymətləndirənlər yuxarı yaş qrupunu təmsil 
edənlər, dövlət sektorunda işləyənlər, aşağı gə-
lir qrupunu təmsil edənlər, Qarabağ və Mərkəzi 
Aran iqtisadi rayonlarını təmsil edən respon-
dentlər olublar. Yaşayış yeri, təhsil və gender 
səviyyəsi üzrə ciddi fərq müşahidə edilmir.
 “Əsasən yaxşı” qiymətləndirənlər aşağı 

yaş qrupunu təmsil edənlər, ali təhsillilər, işsiz 
olub, hal-hazırda iş axtaranlar və iş axtarma-
yanlar, orta gəlir qrupunu təmsil edənlər, Abşe-
ron-Xızı, Gəncə-Daşkəsən və Mil-Muğan iqti-
sadi rayonlarından olan respondentlər nisbətən 
üstünlük təşkil ediblər.
 “Çox pis” cavab variantını seçənlər şəhər-

də yaşayanlar, Bakı və Mil-Muğan iqtisadi rayon-
larını təmsil edənlər arasında müşahidə edilib.

Prezidentin təşəbbüsü
ilə ictimai-mədəni
sahədə keçirilən aşağıdakı
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 Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunu təm-
sil edən respondentlər, tələbələr, işsiz olub, 
hal-hazırda iş axtarmayanlar məlumatı olma-
yanlar sırasında nibətən öndədirlər. 
 Şuşada Dünya Azərbaycanlılarının V 

Qurultayının keçirilməsini “çox yaxşı” qiymət-
ləndirənlər yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlər, 
şəhərdə yaşayanlar, ali təhsillilər, dövlət sek-
torunda çalışanlar, yüksək gəlir qrupunu təmsil 
edənlər, Qarabağ və Bakı iqtisadi rayonlarını 
təmsil edən respondentlər olublar. Gender sə-
viyyəsi üzrə ciddi fərq müşahidə edilmir.
 “Əsasən yaxşı” qiymətləndirənlər orta yaş 

qrupunu təmsil edənlər, qəsəbədə yaşayanlar, 
texniki və ya peşə təhsillilər, işsiz olub, hal-ha-
zırda iş axtaranlar və iş axtarmayanlar, tələbələr 
və evdar qadınlar, nisbətən yüksək gəlir qrupu-
nu təmsil edənlər, Qazax-Tovuz və Mil-Muğan 
iqtisadi rayonlarını təmsil edən respondentlər 
olublar. 
 “Çox pis” qiymətləndirənlər aşağı yaş qru-

punu təmsil edənlər, nisbətən yüksək gəlir qru-
punu təmsil edənlər, Abşeron-Xızı və Mil-Mu-
ğan iqtisadi rayonlarından olanlar olublar.
 Bu cavab variantı üzrə məlumatlılıq səviy-

yəsi nisbətən aşağıdır: yuxarı yaş qrupunu təm-
sil edənlər, kənddə yaşayanlar, ümumi orta təh-
sillilər, işsiz olub, hal-hazırda iş axtarmayanlar, 
təqaüdçülər, orta gəlir qrupunu təmsil edənlər, 
Dağlıq Şirvan, Lənkəran-Astara, Şəki-Zaqatala, 
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonlarını təmsil edən 
respondentlər. 
 Qeyd edək ki, Prezidentin ictimai-siya-

si sabitlik istiqamətində fəaliyyətini “çox yax-
şı” qiymətləndirənlərin 92.6%-i Şuşada Dünya 
Azərbaycanlılarının V Qurultayının keçirilməsini 
müsbət qarşılayıb.

Enerji siyasəti
Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu 

iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizdə enerji 
təhlükəsizliyi tam təmin edilib. Bununla yanaşı, 
bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı, 
qeyri-neft sektorunun yüksəlişi bizi yeni çağı-
rışlarla üzləşdirir və yeni yanaşmalar tələb edir. 
Son illərdə aparılmış islahatların bir hissəsi bər-
pa olunan enerji istehsalı ilə bağlıdır. Bu sahə-
də bir sıra təşəbbüslər uğurla reallaşdırılıb və 
bərpa olunan energetika sahəsi son dövrlərdə 
yaşıl iqtisadiyyatın inkişafında önəmli yer alıb. 
Elektrik enerjisi istehsalının bərpa olunan enerji 
mənbələri hesabına şaxələndirilməsi Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin diqqət yetirdiyi 

prioritetlərdən biridir. 
Prezident tərəfindən təsdiq edilmiş və növ-

bəti onillikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına 
dair beş Milli Prioritetdən (“Azərbaycan 2030: 
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”) biri 
kimi “Təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi” 
müəyyənləşdirilib. Belə ki, ölkənin sosial-iqtisa-
di inkişafı üzrə prioritetlərə uyğun olaraq, cari 
və gələcək dövrdə bərpa olunan enerji mən-
bələrindən istifadəyə, “yaşıl” texnologiyaların 
tətbiqinin genişləndirilməsinə daha çox diqqət 
ayrılacaq. Bu məqsədlə artıq bir sıra beynəlxalq 
şirkətlərlə əlaqələr qurulub, pilot layihələrin icra-
sı həyata keçirilib, müqavilələr imzalanıb. 

Qeyd edək ki, Prezidentin tapşırığı ilə 2020-
ci il yanvarın 9-da Azərbaycan Respublikası 
Baş nazirinin iştirakı ilə Nazirlər Kabinetində 
Energetika Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığının “ACWA Power” və Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinin “Masdar” şirkətləri arasında bər-
pa olunan enerji üzrə pilot layihələrin reallaş-
dırılmasına dair İcra müqavilələrinin imzalan-
ması mərasimi keçirilib. Müqavilələrə əsasən, 
“ACWA Power” şirkəti ilə 240 meqavat gücün-
də külək, “Masdar” şirkəti ilə isə 200 meqavat-
lıq günəş stansiyalarının tikintisi ilə bağlı pilot 
layihələr icra ediləcək. Külək və günəş enerji-
si layihələri üzrə ümumilikdə təxminən illik 1.4 
milyard kilovat/saat elektrik enerjisinin istehsalı 
proqnozlaşdırılır.

Xatırladaq ki, “Azərbaycan Respublikasının 
energetika sektorunda islahatların sürətlən-
dirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il tarixli sərəncamına uy-
ğun olaraq, bərpa olunan enerji mənbələrindən 
istifadənin genişləndirilməsi məqsədilə 9 bey-
nəlxalq enerji şirkəti ilə əməkdaşlıq əlaqələri ya-
radılaraq, intensiv müzakirələr aparılıb. “ACWA 
Power” və “Masdar” şirkətləri təkliflərini təqdim 
edən 7 şirkət arasında üç mərhələdən ibarət 
seçim prosesi nəticəsində müəyyən edilib. 

Bu işlərin son nəticəsi olaraq, 2022-ci il yan-
varın 13-də Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının 
“ACWA Power” şirkəti tərəfindən Azərbaycanda 
inşa ediləcək 240 MVt gücündə "Xızı-Abşeron" 
Külək Elektrik Stansiyasının, 2022-ci il martın 
15-də isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin “Mas-
dar” şirkəti tərəfindən Azərbaycanda inşa edilə-
cək 230 MVt gücündə Qaradağ Günəş Elektrik 
Stansiyasının “Gülüstan” sarayında təməlqoy-
ma mərasimi keçirilib, Prezident İlham Əliyev 
mərasimdə iştirak edərək geniş nitq söyləyib.

Qeyd edək ki, “ACWA Power” şirkəti hazırda 
qlobal miqyasda bərpa olunan enerji sahəsində 
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8000 meqavat olmaqla elektrik enerjisi sahə-
sində ümumilikdə 30 min 200 meqavat qoyuluş 
gücünə bərabər istehsal və 45 milyard ABŞ dol-
ları məbləğində investisiya portfelinə malikdir. 
“Masdar” şirkəti isə bərpa olunan enerji sahəsi 
üzrə hazırda ümumi qoyuluş gücü 4000 meqa-
vat həcmində istehsal portfelinə sahib olmaqla 
bu sahəyə indiyədək 8.5 milyard dollar məb-
ləğində investisiya qoyuluşu həyata keçirib.

Eyni zamanda Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən 
maliyyələşdirilən “Üzən Günəş Enerji Sistem-
lərinin İnkişafı” layihəsi çərçivəsində reallaşdı-
rılan Böyükşor gölündə ümumi gücü 100 kVt 
təşkil edən üzən günəş stansiyasının tikintisi 
nəzərdə tutulub. Layihənin tərkib hissəsi ola-
raq ölkəmizin ərazisində digər göllərdə və su 
obyektlərində texniki mümkünlük nəzərə alın-
maqla günəş enerji sistemlərinin qurulması 
potensialının dəyərləndirilməsi, sənaye həcmli 
layihənin ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırması-
nın hazırlanması və bərpa olunan enerji növləri 
üzrə tarif metodologiyasının təhlili istiqamətində 
işlər aparılmaqdadır.

Beləliklə, bu layihələrin reallaşdırılması ölkə-
mizin enerji dayanıqlığını təmin edəcək. Bərpa 
olunan enerji istehsalı ölkəmizdə yaşıl iqtisadiy-
yatın inkişafına töhfə verəcək.

Ümumiyyətlə, rasional iqtisadi islahatlar 
Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafını 
təmin edən mühüm amil qismində çıxış edir. 
Prezidentin hesabat dövründəki fəaliyyətinin 

təhlili bir daha göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafı üçün mütəmadi surətdə reallaşdırılan 
praqmatik islahatlar modeli formalaşdırılıb. Bu 
da bütövlükdə milli inkişafa təkan verən əhə-
miyyətli amildir. Eyni zamanda güclü iqtisadi 
inkişafa əsaslanan bir sıra tədbirlərin görülmə-
si Azərbaycanın milli tərəqqisini sürətləndirən, 
gücünü artıran başlıca strateji komponent qis-
mində özünü büruzə verir. Xüsusilə makroiq-
tisadi sabitliyin qorunub saxlanılması, enerji, 
ərzaq və ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması, 
iqtisadiyyatın diversifikasiyası, karbohidrogen 
ehtiyatlarından asılılığı azaldaraq bərpa olunan 
enerji resurslarına yönəlməsi diqqət mərkəzin-
də saxlanılır. Bu səbəbdəndir, ki, iqtisadi sahə-
də atılan addımlar respondentlər tərəfindən də 
təqdir edilir. Azərbaycanın karbohidrogen eh-
tiyatlarından asılılığı azaldaraq bərpa olunan 
enerji resurslarına yönəlməsini respondentlərin 
53.8%-i “çox yaxşı”, 21.4%-i isə “əsasən yaxşı” 
qiymətləndirib. Sorğu çərçivəsində məlum olur 
ki, 22.5% respondentin bununla bağlı məlumatı 
yoxdur. 
 Nəticələrin təhlilinə əsasən Azərbaycanın 

karbohidrogen ehtiyatlarından asılılığı azal-
daraq bərpa olunan enerji resurslarına yönəl-
məsini “çox yaxşı” qiymətləndirənlər içərisində 
yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlər, kənd ərazi 
vahidində yaşayanlar, ali təhsillilər, dövlət sek-
torunda çalışanlar, orta gəlir qrupunu təmsil 
edənlər, Qazax-Tovuz iqtisadi rayonundan olan 

Enerji infrastrukturu
sahəsində aşağıdakı
tədbirlərə münasibət
bildirin:
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respondentlər üstünlük təşkil edir.
 Aşağı və orta yaş qrupunu təmsil edənlə-

rin, ümumi orta təhsillilərin, işsiz olub, hal-hazır-
da iş axtaranların, evdar qadınların, aşağı gəlir 
qrupunu təmsil edənlərın, Lənkəran-Astara iq-
tisadi rayonundan olanların bu məsələ ilə bağlı 
məlumatsızlıq səviyyəsi digər kriteriyalara nis-
bətdə yüksəkdir.
 Yuxarı yaş qrupunu təmsil edənlər, təqa-

üdçülər, Abşeron-Xızı və Quba-Xaçmaz iqtisadi 
rayonlarından olanların müəyyən bir qismi bu 
suala cavab verməkdə çətinlik çəkiblər. 
 Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatla-

rından asılılığı azaldaraq bərpa olunan enerji 
resurslarına yönəlməsini “çox yaxşı” qiymət-
ləndirənlərin 43.7%-i Rusiya-Ukrayna mühari-
bəsi nəticəsində yaranan geosiyasi vəziyyətin 
Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyin-
də rolunu daha da yüksəldəcəyinə, Cənub Qaz 
Dəhlizinin əhəmiyyətinin artacağına inanır. 

İnformasiya siyasəti
Prezidentin informasiya-kommunikasiya 

siyasətini (müsahibələrini, çıxışlarını və s.) 
respondentlərin 80.9%-i “çox yaxşı”, 16.4%-i 
“əsasən yaxşı” qiymətləndirib. 
 Nəticələrin təhlilinə əsasən “çox yaxşı” 

qiymətləndirənlər yuxarı yaş qrupunu təmsil 
edənlər, ali təhsillilər, dövlət və özəl sektorda 
çalışanlar, yüksək gəlir qrupunu təmsil edənlər 
və Qazax-Tovuz iqtisadi rayonunu təmsil edən 
respondentlər arasında qeydə alınıb.
 “Əsasən yaxşı” qiymətləndirənlər aşağı 

yaş qrupunu təmsil edənlər, tam orta təhsillilər, 
qadınlar, işləməyən və hal-hazırda iş axtarma-
yanlar, tələbələr, Dağlıq Şirvan və Quba-Xaç-

maz iqtisadi rayonlarından olanlardır. 
Prezidentin informasiya-kommunikasiya si-

yasətini “çox yaxşı” qiymətləndirənlərin 90.4%-i 
Prezidentin postmüharibə dövründə vətənpərvər, 
sağlam və intellektual gəncliyin yetişdirilməsi is-
tiqamətində çağırışlarına da çox yaxşı yanaşıblar. 

4.2. Dövlət orqanlarının, nazirlik, komitə 
və xidmətlərin fəaliyyətinə münasibət
Sorğu çərçivəsində müxtəlif dövlət orqanları-

nın aidiyyəti sahələr üzrə fəaliyyətinə də müna-
sibət öyrənilib. Nəticələrin təhlilinə əsasən hərbi 
quruculuq (89.5%), əhalinin təhlükəsizliyi və ic-
timai sabitlik (74.3%), iqtisadiyyatın gücləndiril-
məsi və qeyri-neft sektorunun inkişafı (63.2%) 
sahələrində aidiyyəti dövlət orqanlarının fəaliy-
yəti vətəndaş rəyində ən çox müsbət qiymət alıb. 
Həmçinin hərbi quruculuq, əhalinin təhlükəsizliyi 
və ictimai sabitlik, ictimai-mədəni sahə, xarici si-
yasət, iqtisadiyyatın gücləndirilməsi və qeyri-neft 
sektorunun inkişafı, yol infrastrukturu və kom-
munal xidmətlərin göstərilməsi istiqamətlərində 
dövlət orqanlarının və qurumlarının fəaliyyəti 
sorğuda iştirak edən vətəndaşların yarısından 
çoxu tərəfindən tam səmərəli hesab olunub.

Vətəndaş rəyində müsbət qiymət baxımından 
ən sonuncu sıralarda büdcə vəsaitlərinin təyinatı 
üzrə istifadəsinə nəzarət və qiymət artımının qar-
şısının alınması sahəsində göstərilən fəaliyyət 
qərarlaşıb. Sözügedən istiqamətlər müvafiq ola-
raq respondentlərin 44.1%-i və 22.2%-i tərəfindən 
tam səmərəli hesab olunub. Sorğu iştirakçılarının 
13.4%-i büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə-
sinə nəzarət istiqamətində, respondentlərin 43.8%-
i qiymət artımının qarşısının alınması istiqamətin-
də fəaliyyəti tam səmərəsiz qiymətləndirib.

Hərbi quruculuq
Vətəndaş rəylərində yüksək göstərici ilə ilk sı-

rada hərbi quruculuq istiqamətində aidiyyəti dövlət 
orqanının fəaliyyəti qərarlaşıb. Sorğu iştirakçıları-
nın 89.5%-i hərbi quruculuq sahəsində fəaliyyəti 
səmərəli, 7.9%-i qismən səmərəli, cəmi 1.9%-i 
səmərəsiz hesab edib. Respondentlərin 0.7%-i bu 
barədə fikir bildirməkdə çətinlik çəkib. Sorğu nəti-
cələrində əksini tapan bu yüksək nəticə aidiyyəti 
dövlət orqanlarının fəaliyyətinə ictimai etimad və 
rəğbət göstəricisi hesab oluna bilər.

Əhalinin təhlükəsizliyi və ictimai sabitlik
Əhalinin təhlükəsizliyi və ictimai sabitlik sahə-

sində dövlət strukturlarının fəaliyyəti sorğu işti-

Prezidentin informasiya-
kommunikasiya siyasətinə
münasibət

80.9%

16.4%

0.4% 1.1% 1.3%
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rakçılarının 74.3%-i tərəfindən səmərəli, 20.6%-i 
tərəfindən qismən səmərəli hesab olunub. Rəyi 
öyrənilənlərin cəmi 4.4%-i bu sahədə fəaliyyəti 
səmərəsiz hesab etdiyini bildirib. Respondentlərin 
0.7%-i bu barədə fikir bildirməkdə çətinlik çəkib.

İqtisadiyyatın gücləndirilməsi və 
qeyri-neft sektorunun inkişafı
Dövlət başçısının iqtisadi məzmunlu çıxışların-

da daim vurğulanan iqtisadiyyatın gücləndirilməsi 
və qeyri-neft sektorunun inkişafına üstünlük veril-
məsi məsələsi yeni iqtisadi strategiyanın əsasını 
təşkil edir. Bu istiqamətdə aidiyyəti dövlət orqanla-
rının fəaliyyəti ictimai rəy əsasında qiymətləndiri-
lib. Respondentlərin 63.2%-i bu sahədə fəaliyyəti 
çox səmərəli, 27.4%-i qismən səmərəli hesab etdi-
yini bildirib. Sorğu iştirakçılarının 6.3%-i bu sahədə 
fəaliyyəti səmərəsiz hesab edib. Respondentlərin 
3.2%-i rəy bildirməkdə çətinlik çəkib. 

Xarici siyasət
Xarici siyasət sahəsində fəaliyyət də respon-

dent rəylərində əsasən müsbət qiymətləndirilib. 
Sorğu iştirakçılarının 61.8%-i bu sahədə fəa-
liyyəti çox səmərəli, 28.4%-i qismən səmərəli 
hesab edib. Sorğu iştirakçılarının cəmi 5.4%-i 
xarici siyasət sahəsində aidiyyəti orqanların 
fəaliyyətini səmərəsiz hesab edib, 4.4%-i cavab 
verməkdə çətinlik çəkib.

İctimai-mədəni sahə
İctimai-mədəni sahə xüsusən postmüharibə 

dövründə aktuallıq kəsb edib. Ölkənin ayrı-ayrı 
regionlarında, eləcə də işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə bu istiqamətdə müxtəlif tədbirlər hə-
yata keçirilib. Sorğu çərçivəsində respondent-
lərin bu sahədə aidiyyəti dövlət orqanlarının 
fəaliyyətinə münasibəti öyrənilib. Sorğu iştirak-
çılarının 61.9%-i fəaliyyəti tam səmərəli qiy-
mətləndirib. Respondentlərin 29.3%-i əsasən 
səmərəli, 6.0%-i səmərəsiz cavablarını qeyd 
edib, 2.9%-i cavab verməkdə çətinlik çəkib.

Ərzaq təhlükəsizliyi və keyfiyyətli 
ərzaq təminatı
Cari il və gələcək dövr üçün mühüm problem-

lərdən biri kimi ərzaq təhlükəsizliyi və keyfiyyətli 
ərzaq təminatı məsələsinə münasibətdə respon-
dentlərin təqribən yarısı, yəni 49.4%-i aidiyyəti 
dövlət orqanlarının fəaliyyətini səmərəli qiymətlən-
dirib. Sorğuda iştirak edənlərin 37.5%-i bu sahə-
də fəaliyyəti qismən səmərəli, 12.3%-i səmərəsiz 

qiymətləndirib. Respondentlərin 0.8%-i bu barədə 
fikir bildirməyib.

Yol infrastrukturu və kommunal 
xidmətlərin göstərilməsi
Yol infrastrukturu və kommunal xidmətlərin 

göstərilməsi sahəsində aidiyyəti qurumların 
fəaliyyətinə ictimai münasibət öyrənilib. Rəy 
sorğusunda iştirak edənlərin 58.0%-i bu sahə-
də fəaliyyəti səmərəli, 28.5%-i qismən səmərə-
li, 12.5%-i səmərəsiz qiymətləndirib, 1.1%-i fikir 
bildirməkdə çətinlik çəkib.

Sosial müdafiə
Pandemiya və postmüharibə dövründə ictimai 

tələbat səviyyəsi artan sosial müdafiə və təminat 
istiqamətində aidiyyəti orqanların fəaliyyəti rəyi 
öyrənilənlərin 44.0%-i tərəfindən səmərəli he-
sab olunub. Respondentlərin 38.7%-i bu sahədə 
fəaliyyəti qismən səmərəli, 14.8%-i səmərəsiz 
qiymətləndirib. Sorğu iştirakçılarının 2.6%-i bu 
barədə fikir bildirməkdə çətinlik çəkib.

Korrupsiyaya qarşı mübarizə
Bütün dövrlər üzrə dövlət siyasətinin əsas 

xətlərindən birini təşkil edən korrupsiyaya qarşı 
mübarizə cari il ərzində də prioritet sahələrdən 
olub. Məlumat üçün qeyd edək ki, cari il ərzində 
bu istiqamətdə dövlət başçısı tərəfindən yeni milli 
fəaliyyət planı təsdiqlənib. Rəy sorğularının nəti-
cəsinə görə, bu sahədə dövlət orqanlarının fəaliy-
yəti respondentlərin 48.9%-i tərəfindən səmərəli, 
31.5%-i tərəfindən qismən səmərəli, 17.5%-i tərə-
findən səmərəsiz qiymətləndirilib. Respondentlə-
rin 2.2%-i bu barədə fikir bildirməkdə çətinlik çəkib.

Keyfiyyətli səhiyyə xidmətləri ilə təminat
Keyfiyyətli səhiyyə xidmətləri ilə təminat sor-

ğu iştirakçılarının 44.6%-i tərəfindən səmərəli, 
37.2%-i tərəfindən qismən səmərəli, 16.5%-i 
tərəfindən səmərəsiz qiymətləndirilib. Respon-
dentlərin 1.6%-i cavab verməkdə çətinlik çəkib.

Büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə 
istifadəsi
Bu sahədə aidiyyəti orqanların fəaliyyəti 

respondentlərin 44.1%-i tərəfindən səmərəli he-
sab olunub. Sorğuda iştirak edənlərin 35.6%-i 
qismən səmərəli cavabını qeyd edib, 13.4%-i 
isə səmərəsiz hesab edib. Həmçinin respon-
dentlərin 6.9%-i rəy bildirməkdə çətinlik çəkib.
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Qiymət artımının qarşısının alınması
İctimai rəy sorğusunun nəticələri baxımından 

sonuncu yerdə aidiyyəti strukturlar tərəfindən 
qiymət artımının qarşısının alınması sahəsin-

də fəaliyyət qərarlaşıb. Respondentlərin cəmi 
22.2%-i bu sahədə fəaliyyəti səmərəli, 32.4%-i 
qismən səmərəli hesab edib. Sorğu iştirakçıla-
rının 43.8%-i qiymət artımının qarşısının alın-

Prezidentin tapşırıqlarının müvafiq nazirlik və
komitələr tərəfindən icrasına münasibət bildirin:

Xarici siyasət

Keyfiyyətli səhiyyə
xidmətləri ilə təminat

Sosial müdafiə

Korrupsiyaya qarşı mübarizə

Əhalinin təhlükəsizliyi
və ictimai sabitlik

İqtisadiyyatın gücləndirilməsi və
qeyri-neft sektorunun inkişafı

Yol infrastrukturu və kommunal
xidmətlərin göstərilməsi

Ərzaq təhlükəsizliyi və
keyfiyyətli ərzaq təminatı

İctimai-mədəni sahə

Hərbi quruculuq

Büdcə vəsaitlərinin
təyinatı üzrə istifadəsi

Qiymət artımının
qarşısının alınması

Çox səmərəli Qismən səmərəli Səmərəsiz ÇÇ

61.8% 28.4% 5.4% 4.4%

44.0% 38.7% 14.8% 2.6%

44.6% 37.2% 16.5% 1.6%

48.9% 31.5% 17.5% 2.2%

74.3% 20.6% 4.4% 0.7%

63.2% 27.4% 6.3% 3.2%

58.0% 28.5% 12.5% 1.1%

49.4% 37.5% 12.3% 0.8%

61.9% 29.3% 6.0% 2.9%

89.5% 7.9% 1.9% 0.7%

44.1% 35.6% 13.4% 6.9%

22.2% 32.4% 43.8% 1.6%
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ması sahəsində tədbirləri səmərəsiz qiymətlən-
dirib. Respondentlərin 1.6%-i cavab verməkdə 
çətinlik çəkib.
 Nəticələrin təhlili Prezidentin müxtəlif is-

tiqamətlərdə fəaliyyətinə münasibət ilə ayrı-ayrı 
dövlət strukturlarının müvafiq sahələrdə fəaliy-
yətinə ictimai mövqenin bir-birindən əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqləndiyini göstərir.
 Yaş qrupu üzrə nəzər yetirdikdə, ərzaq 

təhlükəsizliyi və keyfiyyətli ərzaq təminatı, sosi-
al müdafiə, korrupsiyaya qarşı mübarizə, büdcə 
vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadəsi kimi sahələr-
də aidiyyəti orqanların fəaliyyəti aşağı yaş qrup-
ları ilə müqayisədə yuxarı yaş qrupları tərəfin-
dən daha az səmərəli hesab olunub. 
 Yaşayış məntəqəsinin növünə görə təhlil 

etdikdə, demək olar ki, bütün fəaliyyət sahələri 
üzrə dövlət orqanlarının fəaliyyətini şəhər ərazi 
vahidləri ilə müqayisədə kənd ərazi vahidlərin-
də yaşayan respondentlər daha müsbət qiy-
mətləndirib.

Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2021-ci ilin 
noyabr-dekabr ayları üzrə keçirilmiş sorğular-

da əhalinin təhlükəsizliyi istiqamətində fəa-
liyyət respondentlərin 57.5%-i tərəfindən tam 
səmərəli hesab olunub. Cari sorğu üzrə analo-
ji nəticə 74.3% təşkil edib. İqtisadiyyatın güc-
ləndirilməsi sahəsində fəaliyyət əvvəlki sor-
ğuda respondentlərin 51.4%-i tərəfindən tam 
səmərəli hesab olunarkən, hazırkı sorğuda bu 
nəticələr 63.2%-ə yüksəlib. 

 
4.3. Ölkənin 5 mühüm problemi və 
Prezidentdən əsas ictimai gözləntilər
“İnam indeksi”nin əvvəlki saylarında və hazır-

kı buraxılışında rəy sorğusu əsasında vətəndaş-
ların ölkədə əsas problem hesab etdiyi beş ən 
mühüm məsələ öyrənilib. Bu barədə respondent 
rəyləri dövrlər üzrə dinamik dəyişməklə cari nə-
ticələr sorğunun əhatə etdiyi dövrlə məhdudla-
şır. Respondent rəylərinin təhlilinə əsasən, qeyd 
olunan beş əsas problem arasında ardıcıllıq 
üzrə ən çox qiymətlərin bahalaşması məsələsi 
(59.0%), süni qiymət artımının tənzimlənməmə-
si (46.7%) və narkomaniya problemi (47.6%) 
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qeyd olunub.
 Qiymətlərin bahalaşması, eləcə də süni 

qiymət artımının tənzimlənməməsi problemi 
yüksək gəlir qrupları ilə müqayisədə aşağı gə-
lir qrupuna mənsub respondentlər tərəfindən 
daha çox ifadə edilib.
 Məşğulluğun təminatı problemi şəhər və 

qəsəbədə yaşayan respondentlərlə müqayisə-
də kənddə məskunlaşan respondentlər tərəfin-
dən daha çox qeyd olunub.
 Məşğulluğun təminatı məsələsini bildirən 

respondentlərin cəmi 31.0%-i, maddi təminat 
problemini qeyd edən respondentlərin cəmi 
39.4%-i, sosial problemlərin operativ həll olun-
maması məsələsini diqqətə çatdıran respon-
dentlərin isə cəmi 26.7%-i aidiyyəti dövlət orqa-
nının sosial müdafiə sahəsində fəaliyyətini “çox 
səmərəli” qiymətləndirib.
 Korrupsiya problemini qeyd edən respon-

dent qrupu dövlət başçısının korrupsiyaya qarşı 
mübarizə fəaliyyətini “çox yaxşı” (54.8%) qiy-
mətləndirərkən, korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində aidiyyəti dövlət orqanlarının fəaliy-

yətini onların cəmi 38.6%-i “çox səmərəli” qiy-
mətləndirib.
 Problemlərin bölgüsünü iqtisadi rayon-

lar üzrə nəzərdən keçirdikdə, məşğulluğun tə-
minatı, qiymətlərin bahalaşması, süni qiymət 
artımının tənzimlənməməsi və narkomaniya 
problemləri daha çox Bakı və Lənkəran-Astara 
iqtisadi rayonları üzrə, maddi təminat və korrup-
siya problemləri daha çox Bakı iqtisadi rayonu 
üzrə, səhiyyənin vəziyyəti Bakı və Qarabağ iq-
tisadi rayonları üzrə, təhsilin vəziyyəti Bakı və 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonları üzrə sorğuda iş-
tirak edən respondentlər tərəfindən qeyd olunub.

2021-ci ilin aprel ayı üzrə keçirilən sorğuda 
ən aktual problemlər kimi ilk sırada məşğullu-
ğun təminatı, təhsilin vəziyyəti və insanların 
maddi vəziyyəti məsələləri qərarlaşıb. No-
yabr-dekabr ayları üzrə keçirilmiş sorğuda isə 
məşğulluğun təminatı, qiymətlərin bahalaşması 
və maddi təminat məsələləri ən aktual prob-
lemlər kimi qeydə alınıb. Məşğulluğun təminatı 
məsələsi ötən ilin aprel və noyabr-dekabr ay-
ları üzrə keçirilən sorğularda 53.2% və 56.9% 
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olaraq ilk sırada yer alarkən, cari sorğunun nə-
ticələrində cəmi 20.4% respondent tərəfindən 
ifadə edilib. Qiymətlərin bahalaşması problemi 
59.0% respondent rəyi ilə ilk sırada qərarlaşıb, 
halbuki noyabr-dekabr ayları üzrə keçirilən sor-
ğuda bu problem respondentlərin 53.1%-i tərə-
findən qeyd edilib. Keçirilən hər üç sorğu üzrə 
“Məni narahat edən problem yoxdur” cavabını 
qeyd edənlər respondentlərin təqribən 7.5%-ni 
təşkil edib.

Respondentlərin dövlət başçısından göz-
ləntilərini öyrənmək məqsədilə onlara bu is-
tiqamətdə suallar ünvanlanıb. Qeyd etmək olar 
ki, dövlət başçısının aidiyyəti qurumlar qarşısın-
da qoyduğu tələblər cəmiyyətin gözləntilərindən 
irəli gəlir. Bu baxımdan sorğu nəticələrində qey-
də alınan gözlənti və tələblər aidiyyəti qurum-
ların fəaliyyəti ilə bağlı ictimai tələbləri özündə 
əks etdirir. 

Rəy sorğularının nəticəsinə görə, Prezident-
dən əsas gözləntilər kimi yeni iş yerlərinin ya-
radılması (80.6%), sosial rifahın daha da yax-
şılaşdırılması (63.6%), məmur özbaşınalığının 
qarşısının alınması (60.1%) məsələləri ilk sıra-
larda yer alıb.

  Sosial rifahın daha da yaxşılaşdırılması 
şəhərdə yaşayan respondentlərin gözləntiləri 
arasında ən çox qeyd etdiyi cavab variantı olub. 
Yeni iş yerlərinin yaradılması gözləntisi isə daha 
çox kənddə yaşayan, həmçinin tam orta təhsilli 
və aşağı gəlir qrupuna mənsub respondentlər 
tərəfindən ifadə olunub.
 Regionlarda yerli idarəetmənin təkmilləş-

dirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması daha çox 
Bakı və Lənkəran-Astara iqtisadi rayonları üzrə, 
səhiyyə xidmətinin keyfiyyətinin artırılması daha 
çox Bakı, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-Astara və 
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonları üzrə, sosial rifa-
hın yaxşılaşdırılması Bakı iqtisadi rayonu üzrə 
məskunlaşan respondentlər tərəfindən daha 
çox qeyd olunub.
 Qarabağda birgəyaşayışın, sülhün tapıl-

ması və ermənilərin Azərbaycana inteqrasiyası 
yuxarı yaş qrupuna mənsub respondentlər tərə-
findən, yeni iş yerlərinin yaradılması və sosial 
rifahın yaxşılaşdırılması orta yaş qrupuna mən-
sub respondentlər tərəfindən daha çox qeyd 
olunan gözləntilər olub.

Keçirilmiş əvvəlki sorğuların və cari sorğu 
nəticələrinin müqayisəli təhlili respondentlərin 
Prezidentdən gözləntilərinin dövrlər üzrə nis-
bətən fərqləndiyini göstərir. 2021-ci ilin aprel 
ayı üzrə keçirilən sorğularda əsas gözləntilər 
ardıcıllıq üzrə əhalinin sosial rifahının daha da 

yaxşılaşdırılması (75.3%), yeni iş yerlərinin ya-
radılması (74.4%) və şəhid ailələrinin, qazilə-
rin, müharibə iştirakçılarının yaşayış vəziyyəti-
nin yüksək səviyyədə təmin edilməsi (71.7%) 
məsələləri olub. 2021-ci ilin noyabr-dekabr ay-
ları üzrə əsas gözləntilər yeni iş yerlərinin yara-
dılması (80.5%), şəhid ailələrinin, müharibə iş-
tirakçılarının yaşayış vəziyyətinin yüksəldilməsi 
(69.8%), sosial rifahın daha da yaxşılaşdırılma-
sı (65.8%) kimi sıralanıb.

Ümumiyyətlə, müharibədən əvvəlki dövr 
üzrə keçirilmiş sorğularda torpaqların işğaldan 
azad edilməsi respondentlərin gözləntiləri ara-
sında ilk sıralarda yer alarkən, postmüharibə, 
eləcə də postpandemiya dövründə sosial tə-
minat məsələləri daha aktual xarakter daşıyıb. 
Digər tərəfdən qlobal məkanda geosiyasi, mü-
haribə və digər amillərdən irəli gələn və ölkəyə 
təsirsiz ötüşməyən ərzaq çatışmazlığı, qiymət 
artımı kimi problemlər sosial təminat gözləntilə-
rini yüksəldir.

4.4. Prezidentin fəaliyyətinə dair 
informasiya mənbələri
Prezidentin cari ilin ilk dörd ayı ərzində ge-

nişmiqyaslı ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə bağlı 
respondentlərin əsas informasiya mənbələ-
ri sorğu əsasında öyrənilib. Bu istiqamətdə 
respondentlərə bir neçə cavab variantı seçmək 
imkanı yaradılıb. Nəticələrin təhlilinə əsasən 
qeyd etmək olar ki, respondentlərin mütləq ək-
səriyyəti dövlət başçısının fəaliyyəti haqqında 
məlumat alır. Ötən dövr üçün əldə olunan nə-
ticələrə uyğun olaraq, cari sorğu nəticələrində 
də televiziya əsas informasiya mənbəyi kimi 
vətəndaş rəylərində ilk sırada qərarlaşıb. Belə 
ki, respondentlərin 79.6%-i dövlət başçısının 
fəaliyyətinə dair məlumatları televiziya kanal-
larından aldığını bildirib. Növbəti sırada əsas 
informasiya mənbəyi kimi internet resursla-
rı qərarlaşıb. Belə ki, respondentlərin 37.1%-i 
tərəfindən sosial şəbəkələr, 21.9%-i tərəfindən 
internet saytları əsas məlumat mənbəyi kimi 
qeyd olunub. Rəyi öyrənilənlərin 3.1%-i dövlət 
başçısının fəaliyyəti haqqında məlumatları öz 
yaxın ətrafından aldığını bildirib. Ümumiyyətlə, 
Prezidentin fəaliyyətini izləmədiyini qeyd edən-
lər respondentlərin cəmi 0.4%-ni təşkil edib. 

Sorğu nəticələrinin təhlilinə əsasən məlu-
matları televiziyadan aldıqlarını bəyan edən 
respondentlərin sayında yuxarı yaş qrupları-
na doğru artım qeydə alınıb. Həmçinin sosial 
şəbəkələri əsas məlumat mənbəyi kimi qeyd 
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edənlər əsasən aşağı yaş qrupuna mənsub 
respondentlər olub.

Ötən sorğuların və cari sorğu nəticələrinin 
müqayisəsi üçün qeyd edək ki, 2021-ci ilin aprel 
və noyabr-dekabr ayları üzrə keçirilən sorğular-
da əsasən məlumat mənbəyi kimi televiziyaları 
qeyd edənlər 76.6% təşkil edib. Növbəti mə-
lumat mənbəyi olaraq aprel və noyabr-dekabr 
ayları üzrə keçirilmiş sorğularda respondentlə-
rin 53.2%-i və 40.1%-i sosial şəbəkələr varian-
tını qeyd edib. Cari sorğu üzrə analoji göstərici 
37.1% olub.

Prezidentin fəaliyyəti ilə bağlı
məlumatları əsasən haradan
əldə edirsiniz?

TV

Sosial şəbəkələr

Prezident.az saytı

Radio

Prezidentin sosial şəbəkə hesabları

79.6%

37.1%

İnternet saytları

21.9%

4.0%

3.2%

3.1%

Dost-tanış

Digər

Prezidentin fəaliyyətini izləmirəm

3.1%

0.4%

0.4%
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5.1. Prezidentə inam və etimad

Ötən dövrə və cari ilin əvvəlinə aid sorğu nə-
ticələri Prezidentə inam və etimadın yük-
sək olduğunu göstərir. Bu göstərici eləcə 

də ayrı-ayrı beyin mərkəzlərinin ölkəmizdə keçir-
diyi sorğularda, müxtəlif beynəlxalq tədqiqatlarda 
öz təsdiqini tapıb.

İnam və etimad dövlət başçısının yüksək 
ictimai-siyasi fəaliyyətindən və vətəndaşların 
mövqeyində Prezidentə münasibətin dəyişməz-
liyindən irəli gəlir. Ümumiləşdirərək qeyd etmək 
olar ki, cari ilin yanvar-aprel aylarını əhatə edən 
dövrdə ölkə rəhbəri tərəfindən ictimaiyyətə açıq 
məlumatlara əsasən beynəlxalq və yerli səviy-
yəli 20-dən çox görüş və səfər, 30-dan çox mü-
şavirə, müsahibə və mətbuat konfransı səviy-
yəli tədbirlərdə çıxış, 50-yə yaxın qəbul, xarici 
ölkə rəhbərləri və rəsmiləri ilə 20-dən artıq tele-
fon danışığı, əsas hissəsi işğaldan azad olunan 
əraziləri əhatə etməklə 30-dan çox təməlqoyma 

və açılış mərasimi həyata keçirilib.
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən ke-

çirilən sorğunun nəticələrinə əsasən respon-
dentlərin 88.1%-i Prezidentə tam etibar etdiyi-
ni, 10.2%-i əsasən etibar etdiyini bildirib. Rəyi 
soruşulanların cəmi 0.7%-i əsasən etibar etmə-
diyini, 0.7%-i heç etibar etmədiyini qeyd edib. 
Respondentlərin 0.3%-i bu barədə mövqe bil-
dirməkdə çətinlik çəkib.

Birinci vitse-prezidentə münasibətdə də 
respondentlərin etibarlılıq səviyyəsi sorğuda 
yüksək qeydə alınıb. Belə ki, sorğu iştirakçıla-
rının 78.9%-i Birinci vitse-prezidentə tam etibar 
etdiyini, 15.6%-i əsasən etibar etdiyini bildirib. 
Respondentlərin cəmi 1.0%-i əsasən etibar 
etmədiyini, 3.4%-i heç etibar etmədiyini qeyd 
edib. Rəyi soruşulanların 1.0%-i bu istiqamətdə 
fikir bildirməkdə çətinlik çəkib.
 Nəticələrin təhlili respondentlərin mütləq 

əksəriyyətinin mənsub olduğu yaş qrupundan, 
təhsil və gəlir səviyyəsindən, yaşayış yerindən 
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asılı olmayaraq Prezidentə və Birinci vitse-pre-
zidentə inam və etimadının yüksək olduğunu 
göstərib.
 Prezidentə və Birinci vitse-prezidentə 

inam və etimad göstəricilərini regional müstə-
vidə nəzərdən keçirdikdə, Qarabağ, Qazax-To-
vuz, Dağlıq Şirvan, Quba-Xaçmaz və Lənkə-
ran-Astara iqtisadi rayonları üzrə sorğuda iştirak 
edənlərin bütövlükdə hamısı Prezidentə çox və 
ya əsasən etibar etdiyini bildirib. Müqayisə eti-
barilə nisbətən daha az göstərici Abşeron-Xızı 
iqtisadi rayonu üzrə sorğuda iştirak edənlər ara-
sında qeydə alınıb.
 Məşğulluq göstəriciləri baxımından döv-

lət və özəl sektorda çalışanların işsiz olub, la-
kin hal-hazırda iş axtarmayanlarla müqayisədə 
daha yüksək mövqeyi qeydə alınıb.
 Prezidentə tam etibar etdiyini bildirən 

respondentlərin 74.4%-i “Ölkə Prezidenti öz 
fəaliyyətində vətəndaşların rəyini nəzərə alır” 
fikri ilə tam razı olduğunu bildirib.

Prezidentə olan ictimai inam və etimad 
daim yüksək olmaqla, 2021-ci ilin aprel ayın-
dan 2022-ci ilin may ayına qədər təqribən bir 
illik dövr ərzində keçirilən sorğular zamanı nisbi 
dəyişikliklər qeydə alınıb. Belə ki, Prezidentə 
tam etibar etdiyini bildirənlər 2021-ci ilin ap-
rel ayı üzrə 88.3%, noyabr-dekabr ayları üzrə 

91.2%, cari nəticələr üzrə 88.1% təşkil edib. 
Birinci vitse-prezidentə tam etibar etdiyini bil-
dirənlər 2021-ci ilin aprel ayı üzrə 82.5%, no-
yabr-dekabr ayları üzrə 84.9%, cari nəticələr 
üzrə 78.9% təşkil edib.

5.2. Milli Məclisə və məhkəmə orqanlarına 
inam və etimad
Rəy sorğusu əsasında hakimiyyətin digər 

qollarına, parlament və məhkəmə təsisatlarına 
olan ictimai inam və etimad səviyyəsi də öyrə-
nilib. Qeyd edək ki, sözügedən institutlara inam 
və etimad dövri olaraq dəyişməklə nəticələr 
məhz sorğunun keçirildiyi zaman intervalına 
olan vəziyyəti əks etdirir.

Sorğu iştirakçılarının 32.5%-i Milli Məclisə 
tam etibar etdiyini, 37.7%-i əsasən etibar etdiyi-
ni bəyan edib. Respondentlərin 4.7%-i əsasən 
etibar etmədiyini, 22.2%-i isə heç etibar etmə-
diyini bildirib. Rəyi soruşulanların 3.0%-i bu is-
tiqamətdə fikir bildirməkdə çətinlik çəkib.
 Regional müqayisədə nəzərdən keçirsək, 

Qazax-Tovuz, Mərkəzi Aran, Şəki-Zaqatala iqti-
sadi rayonları üzrə sorğu iştirakçılarında daha 
müsbət, Abşeron-Xızı, Bakı, Şirvan-Salyan iqti-
sadi rayonları üzrə nisbətən az müsbət mövqe 
qeydə alınıb. Belə ki, bu iqtisadi rayonlar üzrə 
sorğuda iştirak edənlərin orta hesabla üçdə biri 
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Milli Məclisə heç etibar etmədiyini bildirib.
 Kənd və qəsəbə üzrə məskunlaşan respon-

dentlərin müvafiq olaraq 77.7%-i və 76.3%-i, 
şəhər üzrə məskunlaşan respondentlərin isə 
56.1%-i Milli Məclisə bu və ya digər dərəcədə 
etibar etdiyini bildirib. Şəhər üzrə məskunlaşan 
respondentlərin 4.6%-i “əsasən etibar etmirəm”, 
35.0%-i isə “heç etibar etmirəm” cavab variant-
larını qeyd edib.

Sorğu nəticələrinin təhlilinə əsasən, respon-
dentlərin 37.6%-i məhkəmələrə tam, 24.0%-i 
isə əsasən etibar etdiyini bildirib. Rəyi öyrə-
nilənlərin 15.6%-i əsasən etibar etmədiyini, 
17.2%-i isə heç etibar etmədiyini ifadə edib. 
Respondentlərin 5.7%-i bu istiqamətdə mövqe 
bildirməkdə çətinlik çəkib. Göründüyü kimi, 
məhkəmə institutlarına olan ictimai inam və eti-
madla parlamentə olan münasibət arasında uy-
ğunluq müşahidə olunur.
 Aidiyyəti qurumların korrupsiyaya qarşı 

mübarizə fəaliyyətini səmərəsiz hesab edən 
respondentlərin 54.4%-i həmçinin məhkəmələ-
rin fəaliyyətinə heç etibar etmədiyini bildirib.
 Regional müstəvidə nəzər yetirsək, Qa-

zax-Tovuz, Dağlıq Şirvan, Şəki-Zaqatala iqtisa-
di rayonları üzrə sorğu iştirakçılarında daha çox 
müsbət, Abşeron-Xızı, Bakı, Mil-Muğan iqtisadi 
rayonları üzrə nisbətən az müsbət mövqe qey-
də alınıb.
 Kənd və qəsəbə üzrə məskunlaşan respon-

dentlərin müvafiq olaraq 79.1%-i və 70.3%-i, 
şəhər üzrə məskunlaşan respondentlərin isə 
59.8%-i məhkəmələrə bu və ya digər dərəcədə 
etibar etdiyini bildirib. Şəhər üzrə məskunlaşan 
respondentlərin 5.1%-i “əsasən etibar etmirəm”, 
29.9%-i isə “heç etibar etmirəm” cavab variant-
larını qeyd edib.

Nəticələrin təhlili parlament və məhkəmə 
institutlarına olan ictimai inam və etimad ara-
sında müəyyən uyğunluq olduğunu göstərir. 
Milli Məclisə inam və etimad göstəricilərini dövri 
olaraq nəzərdən keçirdikdə ümumilikdə çox və 
ya əsasən etibar etdiyini bildirənlər 2020-ci ilin 
mart və iyun ayları üzrə 57.4% və 61.5%, 2021-
ci ilin aprel və noyabr-dekabr ayları üzrə 62.2% 
və 63.2%, cari sorğu nəticələri üzrə 70.2% təş-
kil edib. Məhkəmə orqanlarına ictimai inam və 
etimadı nəzərdən keçirdikdə bu orqanlara çox 
və ya əsasən etibar etdiyini bildirənlər 2020-ci 
ilin mart və iyun ayları üzrə 49.0% və 59.0%, 
2021-ci ilin aprel və noyabr-dekabr ayları üzrə 
60.7% və 63.8%, cari sorğu nəticələri üzrə 
71.6% təşkil edib.

5.3. Yuxarı və yerli icra hakimiyyəti 
orqanlarına inam və etimad
Sorğu çərçivəsində respondentlərin yuxa-

rı icra orqanı kimi Nazirlər Kabinetinə və yerli 
icra hakimiyyəti orqanlarına inam və etimadı 
da öyrənilib. Qeyd edək ki, bu orqanlara ictimai 
münasibət də dövri olaraq dəyişməklə nəticələr 
məhz sorğunun keçirildiyi dövrə aid vəziyyəti 
əks etdirir.

Sorğu iştirakçılarının 35.8%-i Nazirlər Kabi-
netinə tam, 36.0%-i əsasən etibar etdiyini bildi-
rib. Əks mövqedən çıxış edənlər isə ümumilikdə 
23.6% təşkil edib (5.4%-i əsasən etibar etmir, 
18.2%-i heç etibar etmir). Başqa sözlə, təqribən 
hər dörd respondentdən biri Nazirlər Kabine-
tinə etibar etmədiyini bildirib. 4.6% respondent 
mövqe bildirməkdə çətinlik çəkib.
 Məşğulluq göstəriciləri üzrə nəzər yetir-

sək, dövlət sektorunda çalışanların 80.1%-i Na-
zirlər Kabinetinə ümumilikdə çox və ya əsasən 
etibar etdiyini bildirib. Bu və ya digər dərəcədə 
etibar etmədiyini bildirənlər əsasən özəl sektor-
da çalışanlar və işsiz respondentlər qrupu olub.
 Cari il ərzində gəlirlərinin azaldığını bil-

dirən respondentlərin gəlirləri dəyişməyən və 
gəlirləri artan respondentlərlə müqayisədə sö-
zügedən dövlət strukturuna nisbətən az inam 
və etimadı olduğu qeydə alınıb.
 Respondentlərin Nazirlər Kabinetinə inam 

və etimad göstəriciləri ilə mərkəzi icra hakimiy-
yəti orqanlarının aidiyyəti sahələrdə fəaliyyətinə 
münasibət arasında düz mütənasib asılılıq qey-
də alınıb.

Sorğu iştirakçılarının 22.7%-i yerli icra ha-
kimiyyəti orqanlarına tam, 22.8%-i əsasən eti-
bar etdiyini bildirib. Rəyi soruşulanların 14.1%-i 
əsasən etibar etmədiyini, 37.3%-i heç etibar et-
mədiyini qeyd edib. Respondentlərin 3.2%-i qə-
rarsız mövqe nümayiş etdirib.
 İnam və etimad göstəricilərini regional 

müqayisədə nəzərdən keçirsək, Qazax-Tovuz, 
Dağlıq Şirvan, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonları 
üzrə nisbətən çox müsbət, Gəncə-Daşkəsən, 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonları üzrə nisbətən 
az müsbət göstəricilər əldə olunub.
 Kənd və qəsəbələrdə yaşayan respon-

dentlərin mövqeyi müsbət, şəhərdə yaşayan 
respondentlərin mövqeyi mənfi mənada fərqlə-
nib. Belə ki, şəhərdə yaşayan respodentlərin 
təqribən üçdə biri yerli icra hakimiyyəti orqanına 
heç etibar etmədiyini bildirib.

Ötən illər üzrə nəticələrin və cari sorğu nə-
ticələrinin müqayisəsinə görə, Nazirlər Kabine-
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tinə tam etibar edənlər 2020-ci ilin iyun ayı üzrə 
27.9%, 2021-ci ilin aprel, noyabr-dekabr ayları 
üzrə 31.8% və 36.3%, cari sorğu nəticələri üzrə 
35.8% təşkil edib. Yerli icra hakimiyyəti orqanla-

rına isə tam etibar edənlər 2020-ci ilin iyun ayı 
üzrə 30.7%, 2021-ci ilin aprel, noyabr-dekabr 
ayları üzrə 27.4% və 30.3%, cari sorğu nəti-
cələri üzrə 22.7% təşkil edib.
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İnam və etimad
“İnam indeksi” buraxılışı Prezidentə və haki-

miyyətin digər qollarına ictimai inam və etimadı 
rəy sorğusu əsasında dövri olaraq qiymətləndi-
rir. 2022-ci ilin yanvar-aprel aylarını əhatə edən 
sorğunun nəticələrinin təhlili respondentlərin 
mütləq əksəriyyətinin mənsub olduğu yaş qru-
pundan, təhsil və gəlir səviyyəsindən, yaşayış 
yerindən asılı olmayaraq Prezidentə inam və 
etimadının yüksək olduğunu bir daha göstərir. 
Qeyd edək ki, inam və etimad dövlət başçısının 
yüksək ictimai-siyasi fəaliyyətindən və vətən-
daşların mövqeyində Prezidentə münasibətin 
dəyişməzliyindən irəli gəlir. Cari sorğunun nəti-
cələrinə əsasən respondentlərin 88.1%-i Prezi-
dentə tam etibar etdiyini, 10.2%-i əsasən etibar 
etdiyini bildirib. Cəmi 0.7% respondent əsasən 
etibar etmədiyini, 0.7% respondent heç etibar 
etmədiyini qeyd edib. Respondentlərin 0.3%-i 
bu barədə mövqe bildirməkdə çətinlik çəkib. 

Sorğuda respondentlərin Birinci vitse-prezi-
dentə inam və etimad səviyyəsi də öyrənilib. Nə-
ticələrə əsasən sorğu iştirakçılarının 78.9%-i Bi-
rinci vitse-prezidentə tam etibar etdiyini, 15.6%-i 
əsasən etibar etdiyini bildirib. Respondentlərin 
cəmi 1.0%-i əsasən etibar etmədiyini, 3.4%-i heç 
etibar etmədiyini qeyd edib. 1.0% respondent bu 
istiqamətdə fikir bildirməkdə çətinlik çəkib.

Rəy sorğusu əsasında hakimiyyətin digər 
qollarına, parlament və məhkəmə orqanlarına 
olan ictimai inam və etimad səviyyəsi öyrənilib. 
Qeyd edək ki, sözügedən institutlara inam və 
etimad dövri olaraq dəyişməklə nəticələr məhz 
sorğunun keçirildiyi zaman intervalına olan və-
ziyyəti əks etdirir. Belə ki, sorğu iştirakçılarının 
32.5%-i Milli Məclisə tam etibar etdiyini, 37.7%-i 
əsasən etibar etdiyini bəyan edib. Respondent-
lərin 4.7%-i əsasən etibar etmədiyini, 22.2%-i 
isə heç etibar etmədiyini bildirib. 3.0% respon-
dent bu istiqamətdə fikir bildirməkdə çətinlik çə-
kib.

Sorğu nəticələrinin təhlilinə əsasən, respon-
dentlərin 37.6%-i məhkəmələrə tam, 24.0%-i 
isə əsasən etibar etdiyini bildirib. Rəyi öyrə-
nilənlərin 15.6%-i əsasən etibar etmədiyini, 
17.2%-i isə heç etibar etmədiyini qeyd edib. 
Respondentlərin 5.7%-i bu istiqamətdə mövqe 
bildirməkdə çətinlik çəkib. Göründüyü kimi, 
məhkəmə institutlarına olan ictimai inam və eti-
madla parlamentə olan münasibət arasında uy-

ğunluq müşahidə olunur.
Sorğu iştirakçılarının 35.8%-i yuxarı icra 

orqanı kimi Nazirlər Kabinetinə tam, 36.0%-i 
əsasən etibar etdiyini bildirib. Əks mövqedən 
çıxış edənlər isə ümumilikdə 23.6% təşkil edib 
(5.4%-i əsasən etibar etmir, 18.2%-i heç etibar 
etmir). Başqa sözlə, təqribən hər dörd respon-
dentdən biri Nazirlər Kabinetinə etibar etmədiyi-
ni bildirib. 4.6% respondent mövqe bildirməkdə 
çətinlik çəkib.

Sorğu iştirakçılarının 22.7%-i yerli icra ha-
kimiyyəti orqanlarına tam, 22.8%-i əsasən eti-
bar etdiyini bildirib. Rəyi soruşulanların 14.1%-i 
əsasən etibar etmədiyini, 37.3%-i heç etibar et-
mədiyini qeyd edib. Respondentlərin 3.2%-i qə-
rarsız mövqe nümayiş etdirib.

Qeyd edək ki, respondentlərin Nazirlər Kabi-
netinə inam və etimad göstəriciləri ilə mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanlarının aidiyyəti sahələrdə 
fəaliyyətinə münasibət arasında düz mütənasib 
asılılıq qeydə alınıb.

Prezidentin müxtəlif istiqamətlərdə 
fəaliyyətinə münasibət
Prezidentin müxtəlif istiqamətlər üzrə fəa-

liyyəti vətəndaş rəyində müsbət qiymətləndiril-
məklə ilk sıralarda 1) hərbi quruculuq (88.3% 
“çox yaxşı”, 10.5% “əsasən yaxşı”), 2) xari-
ci siyasət (84.8% “çox yaxşı”, 13.8% “əsasən 
yaxşı”), 3) vətənpərvər, sağlam və intellektu-
al gəncliyin yetişdirilməsi (83.1% “çox yaxşı”, 
14.5% “əsasən yaxşı”) istiqamətində strateji 
fəaliyyəti qərarlaşıb.

Hesabat dövründə Prezidentin xarici ölkələrə 
səfərləri üzrə respondentlərin ən çox məlumat-
lı olduğu (92.2%) 10 mart 2022-ci il tarixində 
Türkiyəyə səfəri və R.T.Ərdoğanla görüşü, 
müqayisə etibarilə nisbətən az məlumatlı oldu-
ğu (82.9%) 06 aprel 2022-ci il tarixində etdiyi 
Brüssel səfəri və Aİ Şurasının Prezidenti və 
Ermənistan Baş naziri ilə üçtərəfli görüşü olub. 
Prezidentin Türkiyəyə səfəri və R.T.Ərdoğanla 
görüşünü respondentlərin 81.6%-i “çox əhəmiy-
yətli”, 9.3%-i “əsasən əhəmiyyətli” qiymətləndi-
rib. 

Prezidentin sosial müdafiə istiqamətində fəa-
liyyəti respondentlərin 63.8%-i tərəfindən “çox 
yaxşı”, 28.5%-i tərəfindən “əsasən yaxşı” qiy-
mətləndirilib. Respondentlərin 3.1%-i “əsasən 
pis”, 3.6%-i “çox pis” cavablarını qeyd edib. 

NƏTİCƏ
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Mövqe bildirməkdə çətinlik çəkənlər 1.0% təşkil 
edib. O cümlədən, Prezidentin şəhid ailələrinə 
və müharibə iştirakçılarına qayğı və dəstək fəa-
liyyətindən respondentlərin 76.9%-i çox razı, 
17.2%-i əsasən razı olduğunu bildirib. Rəyi 
öyrənilənlərin 2.5%-i əsasən razı olmadığını, 
2.7%-i heç razı olmadığını qeyd edib. Respon-
dentlərin 0.7%-i bu barədə mövqe bildirməyib.

Prezidentin əhalinin sağlamlığının qorun-
ması istiqamətində fəaliyyətini respondentlərin 
68.3%-i “çox yaxşı”, 24.9%-i “əsasən yaxşı” qiy-
mətləndirib. Rəyi öyrənilənlərin 2.5%-i “əsasən 
pis”, 3.1%-i “çox pis” cavablarını qeyd edib. 
Respondentlərin 1.3%-i mövqe bildirməkdə çə-
tinlik çəkib.

Prezident tərəfindən aparılan kadr islahatları 
respondentlərin 57.2%-i tərəfindən “çox yaxşı”, 
30.3%-i tərəfindən “əsasən yaxşı” dəyərləndiri-
lib. Respondentlərin 3.3%-i “əsasən pis”, 4.9%-i 
“çox pis” mövqeyini bölüşüb. Rəyi öyrənilənlərin 
4.3%-i cavab verməkdə çətinlik çəkib.

Prezidentin korrupsiyaya qarşı mübarizə is-
tiqamətində fəaliyyəti respondentlərin 60.8%-i 
tərəfindən “çox yaxşı”, 26.7%-i tərəfindən “əsasən 
yaxşı” qiymətləndirilib. Respondentlərin 3.7%-i 
“əsasən pis”, 6.2%-i “çox pis” cavabını qeyd edib. 
Respondentlərin 2.6%-i rəy bildirməyib. O cümlə-
dən, cari il ərzində dövlət başçısı tərəfindən təsdiq 
edilən “Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndi-
rilməsinə dair 2022-2026-cı illər üçün Milli Fəa-
liyyət Planı”nın mümkün nəticələri kimi respon-
dentlərin 51.1%-i korrupsiyaya qarşı mübarizədə 
şəffaflığı artıracağı, 40.8%-i göstərilən xidmətlərin 
keyfiyyətini yüksəldəcəyi, 26.6%-i korrupsiya hal-
larına qarşı ictimai nəzarəti və vətəndaş cəmiyyəti 
institutlarının rolunu artıracağı, 21.4%-i idarəetmə 
mexanizmlərini, 18.2%-i qanunverici bazanı tək-
milləşdirəcəyi, 6.2%-i heç bir təsiri olmayacağı 
variantlarını qeyd edib. Ümumilikdə sorğu iştirak-
çılarının 23.4%-i sözügedən Milli Fəaliyyət Planı 
haqqında məlumatsız olduğunu bildirib.

Prezidentin ölkədə ictimai-siyasi sabitlik is-
tiqamətində fəaliyyəti respondentlərin 75.0%-i 
tərəfindən “çox yaxşı”, 22.4%-i tərəfindən “əsasən 
yaxşı” qiymətləndirilib. Rəyi öyrənilənlərin 0.6%-i 
“əsasən pis”, 1.2%-i “çox pis” mövqeyini bölüşüb. 
Respondentlərin 0.8%-i bu barədə mövqe bildir-
məyib.

Prezidentin qeyri-neft sektorunun inkişafı 
sahəsində fəaliyyətini respondentlərin 65.9%-i 
“çox yaxşı”, 25.8%-i “əsasən yaxşı” qiymətlən-
dirib. Rəyi öyrənilənlərin 2.0%-i bu istiqamətdə 
fəaliyyəti “əsasən pis”, 2.5%-i “çox pis” qiymət-
ləndirib. Respondentlərin 3.8%-i cavab vermək-

də çətinlik çəkib.
Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarından 

asılılığı azaldaraq bərpa olunan enerji resursla-
rına yönəlməsini respondentlərin 53.7%-i “çox 
yaxşı”, 21.3%-i isə “əsasən yaxşı” qiymətlən-
dirib. Rəyi soruşulanların 22.5%-i bu sahədə 
görülən işlərdən məlumatsız olduğunu bildirib. 
O cümlədən, Prezidentin daima diqqət mərkə-
zində saxladığı məsələlərdən biri kimi işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə “yaşıl enerji” zonasının 
yaradılmasını, Qarabağın yaşıl enerji zonasına 
çevrilməsini respondentlərin mütləq əksəriyyəti 
yüksək qiymətləndirib (88.2% “çox yaxşı”, 7.5% 
“əsasən yaxşı”). Respondentlərin 3.3%-i bu 
barədə məlumatlı olmadığını bildirib.

Mövcud geosiyasi zəmində aktual olan əha-
linin ərzaq təhlükəsizliyi və keyfiyyətli ərzaqla 
təminatı sahəsində dövlət başçısının fəaliyyəti 
respondentlərin 59.8%-i tərəfindən “çox yax-
şı”, 30.1%-i tərəfindən “əsasən yaxşı” qiymət-
ləndirilib. Rəyi öyrənilənlərin cəmi 3.5%-i bu 
istiqamətdə fəaliyyəti “əsasən pis”, 5.6%-i “çox 
pis” qiymətləndirib. Sorğu iştirakçılarının 1.0%-i 
mövqe bildirməyib.

Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə münasibət 
Əldə olunan nəticələrin təhlilinə əsasən, 

sorğuda əksini tapan üç sahə - hərbi qurucu-
luq (89.5%), əhalinin təhlükəsizliyi və ictimai 
sabitlik (74.3%), iqtisadiyyatın gücləndirilməsi 
və qeyri-neft sektorunun inkişafı (63.2%) üzrə 
aidiyyəti dövlət orqanlarının (nazirlik, komitə 
və dövlət xidmətlərinin) fəaliyyəti vətəndaşlar 
tərəfindən daha səmərəli qiymətləndirilib. Di-
gər sahələr üzrə müvafiq strukturların fəaliyyəti 
nisbətən fərqli qiymətləndirilməklə sonuncu sı-
ralarda keyfiyyətli səhiyyə xidməti ilə təminat 
(44.6%), sosial müdafiə (44.0%), qiymət artımı-
nın qarşısının alınması (22.2%) üzrə aidiyyəti 
orqanların fəaliyyətləri qərarlaşıb. 

Nəticələrin təhlili Prezidentin müxtəlif is-
tiqamətlərdə fəaliyyətinə münasibət ilə ayrı-ayrı 
dövlət strukturlarının eyni istiqamətlərdə fəaliy-
yətinə ictimai mövqenin bir-birindən fərqləndiyi-
ni göstərir. Prezidentin sosial müdafiə sahəsin-
də fəaliyyətini ümumilikdə yaxşı qiymətləndirən 
92.3% respondentin cəmi 47.2%-i aidiyyəti 
strukturların sosial müdafiə sahəsində fəaliyyə-
tini tam səmərəli hesab edib. Əhalinin sağlam-
lığının qorunması sahəsində dövlət başçısının 
fəaliyyətini ümumilikdə yaxşı qiymətləndirən 
93.2% respondentin cəmi 47.4%-i keyfiyyətli 
səhiyyə xidmətləri ilə təminat sahəsində aidiy-
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yəti strukturların fəaliyyətini tam səmərəli qiy-
mətləndirib.

Postmüharibə dövründə Prezidentin 
sülh gündəliyi 
Prezident postmüharibə dövründə yürütdüyü 

xarici siyasət və diplomatiya nəticəsində regi-
onda sabitliyə və genişmiqyaslı iqtisadi əmək-
daşlığa xidmət edən sülh gündəliyinin region 
dövlətləri, həm də bu proseslərdə maraqlı tərəf 
kimi çıxış edən beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
qəbuluna nail olub. İki ölkə arasında danışıqlar 
prosesi həm Brüssel, həm də Moskvanın va-
sitəçiliyi əsasında aparılsa da, proses ümumən 
rəsmi Bakının önə çəkdiyi prinsip və meyarla-
ra söykənir: Ermənistan və Azərbaycanın bi-
ri-birinin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı şəkildə 
tanınması, sərhədlərin delimitasiya və demar-
kasiyası, kommunikasiyaların açılması və iqti-
sadi əlaqələrin bərpası. Bu amilləri nəzərə alıb 
respondentlərdən Azərbaycan və Ermənistan 
arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına 
münasibət soruşulub. Sorğunun nəticələrinə 
əsasən, yaxın gələcəkdə Azərbaycan və Ermə-
nistan arasında sülh müqaviləsinin imzalana-
cağına və diplomatik əlaqələrin qurulacağına 
respondentlərin 37.1%-i çox inandığını, 28.0%-i 
isə əsasən inandığını bildirib. Rəyi öyrənilənlə-
rin 7.0%-i əsasən inanmadığını, 26.3%-i isə iki 
ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalanaca-
ğına və diplomatik əlaqələrin qurulacağına heç 
inanmadığını bildirib.

Bundan başqa, sorğu çərçivəsində respon-
dentlər postmüharibə dövründə Azərbaycan və 
Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşdı-
rılmasında vasitəçi ölkə və yaxud təşkilat qis-
mində əsasən Türkiyənin rolunu daha yüksək 
qiymətləndiriblər (85.9%). Sonrakı yerləri Ru-
siya (15.5%) və Avropa İttifaqı (8.8%) bölüşüb. 
ATƏT-in Minsk qrupunu respondentlərin cəmi 
2.5%-i vasitəçi rolunda görüb. Tərəflər arasın-
da əlaqələrin birbaşa olmasını respondentlərin 
4.4%-i dəstəkləyib. 

Böyük qayıdışa hazırlıq və 
quruculuq işləri 
Həm cari, həm də əvvəlki sorğuların nəti-

cələri göstərir ki, işğaldan azad edilmiş əra-
zilərdə dayanıqlı məskunlaşma üçün müasir və 
layiqli həyatın təmin edilməsi, quruculuq-bərpa 
və abadlıq işlərinin aparılması, habelə təhlükə-
siz yaşayış və yüksək rifah Prezidentin diqqət 
mərkəzində saxladığı məsələlərdir. Ümumiyyət-

lə, işğaldan azad edilmiş ərazilərə, o cümlədən 
Qarabağa Böyük qayıdışın ölkə başçısı üçün 
prioritet olması onun çıxışlarında dəfələrlə qeyd 
olunub. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən 
2021-ci ilin aprel ayında keçirilmiş sorğuda 
vətəndaş rəyi də onu bir daha təsdiq edib. Belə 
ki, həmin sorğuda rəyi soruşulanların 84.6%-i 
Qarabağa qayıdışın ölkə başçısı üçün prioritet 
olması fikri ilə tam, 12.2%-i qismən razı olduğu-
nu bildirmişdi.

Cari sorğunun nəticələrinin təhlilinə əsasən 
Prezidentin təşəbbüsü və nəzarəti altında iş-
ğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa və yeni-
dənqurma tədbirləri respondentlərin 76.6%-nin 
gözləntilərini tam, 19.4%-nin isə əsasən doğ-
ruldur. Əks mövqedən çıxış edənlər cəmi 2.5%, 
mövqe bildirməkdə çətinlik çəkənlər isə 1.4% 
təşkil edib.

Həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilər-
də aparılan bərpa və quruculuq işləri barədə 
respondentlərin 37.4%-i çox, 53.0%-i isə əsasən 
məlumatlıdır. Rəyi soruşulanların 4.2%-i bu is-
tiqamətdə görülən işlər barədə əsasən məlumat-
sız olduğunu, 5.2%-i heç bir məlumatı olmadığı-
nı bildirib.

Problemlər və gözləntilər
Sorğu çərçivəsində vətəndaşlardan hazır-

da Azərbaycanda əsas problemlər kimi hansı 
məsələləri gördükləri soruşulub. Respondent-
lər onları narahat edən problemlər arasında 
ilk sıralarda qiymətlərin bahalaşması (59.0%), 
narkomaniya (47.6%), süni qiymət artımının 
tənzimlənməməsi (46.7%) məsələlərini qeyd 
ediblər.

Dövlət başçısı tərəfindən aidiyyəti qurumlar 
qarşısında qaldırılan məsələlər, verilən tapşı-
rıqlar ictimai gözləntiləri əks etdirir. Bu mənada 
vətəndaşların Prezidentdən əsas gözləntiləri 
eyni zamanda aidiyyəti qurumların fəaliyyətin-
dən irəli gələn məqamlar kimi şərh oluna bilər. 
Sorğu nəticələrinə əsasən məşğulluğun təmina-
tı və yeni iş yerlərinin yaradılması (80.6%), so-
sial rifahın daha da yaxşılaşdırılması (63.6%), 
şəhid ailələrinin, müharibə iştirakçılarının ya-
şayış vəziyyətinin yüksəldilməsi (54.2%) Prezi-
dentdən ictimai gözləntilər arasında ilk sırada 
qərarlaşıb. 

Sorğu çərçivəsində respondentlərdən cari ilin 
birinci rübünü ümumilikdə özü və ölkəmiz üçün 
necə dəyərləndirdiyi də soruşulub. Əldə olunan 
nəticələrə əsasən, 2022-ci ilin birinci rübü ümu-
milikdə vətəndaşlar (36.6% “çox yaxşı”, 45.7% 
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“əsasən yaxşı”) və ölkəmiz üçün (48.0% “çox 
yaxşı”, 39.7% “əsasən yaxşı”) uğurlu olub. Bu-
nun əksinə fikirləşənlər müvafiq olaraq 9.4% və 
4.2% təşkil edir.

Prezidentin informasiya-kommunikasiya 
siyasəti 
Prezidentin informasiya-kommunikasiya 

siyasətini (müsahibələrini, çıxışlarını və s.) 
respondentlərin 80.8%-i “çox yaxşı”, 16.3%-i 
“əsasən yaxşı” qiymətləndirib. 

Sorğu iştirakçılarının 79.6%-i Prezidentin 
ictimai-siyasi sahədə fəaliyyəti ilə bağlı məlu-
matları televiziya kanallarından aldığını bildirib. 
İkinci sırada 37.1% göstərici ilə sosial şəbəkələr, 
üçüncü sırada isə 21.9% göstərici ilə internet 
saytları qərarlaşıb. Qeyd edək ki, respondentlər 
bir neçə cavab variantı seçiblər.

Sorğuda iştirak edən respondentlərin 
45.6%-i bu qənaətdədir ki, Prezident yerlərdə 
baş verənlər barədə çox, 38.1%-i bu fikirdədir 
ki, əsasən məlumatlıdır. Rəyi soruşulanların 
4.9%-i bu fikri bölüşür ki, Prezident yerlərdə baş 
verənlər barədə heç məlumatlı deyil. Respon-
dentlərin 8.7%-i əsasən məlumatsız olduğunu 
düşünür. 
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