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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) professor, müəllim və 

tələbə heyətini Universitetin fəaliyyətə başlamasının 90-cı ildönümü münasibətilə 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankının kollektivi adından və şəxsən öz adımdan təbrik 

edirəm.  

Hazırda fəaliyyətini UNEC brendi altında uğurla davam etdirən Universitet 

təxminən əsrə bərabər müddət ərzində çox böyük yol keçib, zəngin təcrübə 

qazanıb, ölkə iqtisadiyyatı üçün peşəkar kadrların hazırlanmasında, müxtəlif aktual 

mövzuların elmi tədqiqində, inkişafa yol açan təşəbbüslərin irəli sürülməsi və 

reallaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayıb.  

Cəmiyyətimizdə azad bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin özünü doğrultmasında, 

biznes mühiti və mədəniyyətinin formalaşmasında, insanlarımızın iqtisadi sahədə 

maariflənməsində bu elm-təhsil müəssisəsinin böyük xidmətləri var.   

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu 

gün ölkəmizdə həyata keçirilən inkişaf proseslərinin dinamikasına, aparılan əsaslı 

islahatların məzmununa uyğun olaraq UNEC də sürətlə yenilənir, öz fəaliyyətini 

müasir dünyamızın çağırışlarına uyğunlaşdırır. Azərbaycanın tanınmış təhsil 

brendlərindən biri kimi UNEC-in regionun təhsil, elm, innovasiyalar mühitində öz 

layiqli yerini tutması, mütərəqqi təcrübəsi ilə tanınması bu 90 illik fəaliyyət 

tarixinin ən böyük nailiyyətlərindəndir.  

Dövrün inkişaf trendləri, sürətlə dəyişən reallıqlar hər bir təşkilatdan adekvat 

davranışlar tələb edir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı da bütün bunları nəzərə 

alaraq çox çevik şəkildə transformasiya prosesləri həyata keçirir, yeni inkişaf 

şərtlərinə uyğunlaşır. Öz fəaliyyətini texnologiyalar mühitində, müştərilərin tələb, 

ehtiyac və gözləntilərində baş verən dəyişikliklərlə uzlaşdırır. Eyni zamanda, 

təhsilin, innovasiyaların cəmiyyətimizin bu günü və gələcəyi üçün müstəsna 

əhəmiyyətini nəzərə almaqla bankımız korporativ sosial məsuliyyətindən irəli 

gələrək bu sahələrdə də ardıcıl layihələr həyata keçirir. Bu çoxşaxəli proseslərin 

uğurunu, qarşıya qoyduğumuz strateji hədəflərin əldə olunmasını təmin edən 

peşəkar komandamız daxilində UNEC-in yetirməsi olan xeyli sayda əməkdaşımız 

var. 

UNEC ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ən böyük kommersiya qurumlarından 

biri kimi Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdir. Bu 

əlaqələr hər iki qurumun fəaliyyətinə fayda verir. Təhsil, elm və biznesin 

inteqrasiyasına kömək göstərir, kadr hazırlığı işinin əmək bazarının ehtiyaclarına 

uyğunlaşdırılmasında mühüm rol oynayır.   

Bilik və bacarıqlar tarixin bütün dövrlərində insan üçün ən qiymətli sərvət 

sayılıb. Müasir dünyamızda isə insan kapitalı cəmiyyətin bu günü və gələcəyinin 

əsas təməlidir. Bu baxımdan, ölkəmizdəki aparıcı elm-təhsil mərkəzlərindən biri 

olaraq UNEC-in üzərinə çox böyük missiya düşür. İnanırıq ki, UNEC öz 

missiyasını bundan sonra da layiqincə yerinə yetirəcək və 90 illik tarixinin yeni 

səhifələrinə universitetin daha böyük nailiyyətləri yazılacaq.  

Bu yolda UNEC-in kollektivinə uğurlar arzulayırıq! 
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