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Azərbaycan  Dövlət İqtisad Universitetinin 90 illik yubileyi münasibəti ilə bu ali təhsil 

ocağının bütün professor-müəllim heyətini, elmi əməkdaşlarını, tələbə və aspirantlarını, 

texniki işçilərini ürəkdən təbrik edirəm və yeni uğurlar arzulayıram. 1930–cu ildə əsası 

qoyulmuş bu mötəbər təhsil ocağının ölkəmizdə sənaye, kənd təsərrüfatı, ticarət, statistika, 

maliyyə, vergi sistemi və s. sahələrdə yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin edilməsində mühüm 

rolu olmuşdur. Bildirmək istəyirəm  ki, ölkə iqtisadiyyatı üçün ali təhsilli kadrlar hazırlayan 

Azərbaycan  Dövlət İqtisad Universitetinin 90 illik tarixinin ən yaddaqalan illəri bilavasitə 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ulu Öndərin 13 iyun 2000-ci il 

tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu və Bakı Əmtəəşünaslıq İnstitutunun 

bazasında yeni ali məktəb - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti yaradılmış və beləliklə, 

1930-cu ildə əsası qoyulmuş kiçik bir universitet bu gün Azərbaycanın aparıcı təhsil 

müəssisələrindən və Qafqazın ən böyük ali iqtisadi təhsil ocaqlarından birinə çevrilmişdir. 

 Bildirmək istəyirəm ki, yeni iqtisadi şəraitdə müasir dövrün çağırışlarına uyğun olaraq, 

ölkəmizdə həyata keçirilən irimiqyaslı tədbirlər, dövlət idarəçiliyində, iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində böyük əzm və qətiyyətlə aparılan islahatlar qeyri-neft sektorunun, sənayenin, 

kənd təsərrüfatının yüksəlişinə, sahibkarlığın inkişafına zəmin yaratmışdır. Eyni zamanda, 

ölkədə digər sahələrlə yanaşı, qida təhlükəsizliyi sisteminin institusional olaraq 

formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilməkdədir.  

Qlobal çağırışlara cavab verərək həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qida 

təhlükəsizliyi sahəsində şəffaflığın təmin olunması, beynəlxalq əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi, eyni zamanda  Azərbaycan  Dövlət İqtisad Universitetinin tələbələri və 

elmi bazasında formalaşan mütəxəssisləri də cəlb etməklə peşəkar kadrlardan ibarət  

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun maddi-texniki və elmi bazası formalaşdırılmış 

və qida təhlükəsizliyi sahəsində elmi-praktiki araşdırmaların aparılması, elmi prinsiplərə 

əsaslanan risk qiymətləndirilməsi, qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi 

aktların, layihələrin hazırlanıb təqdim edilməsi, qida məhsullarının təhlükəsizliyi göstəriciləri 

üzrə tədqiqat xidmətlərinin təşkili istiqamətində bir sıra zəruri tədbirlər görülmüşdür.  

Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında respublikamızda 

sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı inkişafı Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətinin mühüm 

tərkib hissələrindən birini təşkil edir. Dövlət başçısı tərəfindən müəyyən olunmuş strateji 

xəttə əsaslanaraq, dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunması məqsədilə çevik, adekvat 

addımlar atılmış, kompleks islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində makroiqtisadi sabitlik 

möhkəmləndirilmiş, biznes və investisiya mühiti daha da yaxşılaşmış, iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi, regionların və sahibkarlığın inkişafı sürətlənmiş, qeyri-neft ixracı isə ilbəil 

artmışdır. 

Onu da  qeyd edim ki, həyata keçirilən kompleks tədbirlər və əldə olunmuş uğurlu 

nəticələr ölkəmizin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrinin genişlənməsinə şərait 

yaratmaqla yanaşı, investorların Azərbaycan iqtisadiyyatına marağını daha da 

artırmaqdadır. Bütün bunlar Azərbaycanın dünyada nüfuzunun artmasına və ölkədə əlverişli 

biznes və investisiya mühitinin inkişafına təkan verir.  

Bir daha Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin bütün kollektivini ürəkdən təbrik 

edir, çiçəklənən doğma vətənimizin rifahı, inkişafı naminə bundan sonra da böyük uğurlar 

arzulayıram. 

 


