
Kos Si̇yasəti̇ İndeksi̇

ŞƏRQİ TƏRƏFDAŞLIQ 
ÖLKƏLƏRİ 2012 

AvRopA üçün KIçIK BIzneS AKTInIn 
IcRASInDA ƏLDƏ oLunmuŞ InKIŞAF

INNOVATION SKILLS
GREEN

GROWTH

BUSINESS
ACCESS TO  FINANCE

SERVICES

CHANCE
SECOND

 ENTREPRENEURIAL

BETTER REGULATIONS

 SPIRITTRADE

ƏSAS müLAHİzƏLƏR 



Bu araşdırma 2009-cu ilin may ayında başlanmış Avropa Birliyinin təşəbbüsü olan Şərqi 
Tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində hazırlanmışdır.

Proqramın əsas məqsədi AB və altı Şərqi Tərəfdaş ölkəsi olan Ermənistan, Azərbaycan, 
Belarus, Gürcüstan, Moldova Respublikası və Ukrayna arasında iqtisadi inteqrasiya və siyasi 
əlaqələri sürətləndirməkdən ibarətdir.
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3MÜQƏDDİMƏ

Şərqi Tərəfdaşlıq (ŞT) ölkələri (Ermənistan, Azərbaycan, 
Belarus, Gürcüstan, Moldova Respublikası və Ukrayna) 
2010-cu ildə orta hesabla 5.4% ÜDM artımına nail olmuş, 
strateji coqrafi mövqeyə malik vacib iqtisadi regionda 
yerləşən dövlətlərdir. Regionun bütün ölkələrində kiçik və 
orta sahibkarlar (KOS-lar) iqtisadi artım və inkişaf üçün 
aparıcı mühərriklər kimi vacib rol oynayır. Hər halda, 
kommersiya ilə məşğul olmaq üçün son zamanların 
qlobal maliyyə böhranının və arzu edilməyən vəziyyətin 
nəticəsində, KOS-lar bu gün məşğulluğun 5-%-ni təmin 
edir (İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) 
iqtisadiyyatlarındakı 60-70% göstəricisi ilə müqayisədə) və 
əlavə dəyərin yaradılmasına yalnız 30% tofhə verir (İqtisadi 
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) iqtisadiyyatlarındakı 
55% göstəricisi ilə müqayisədə).

KoS Siyasəti İndeksi 2012 siyasəti həyata keçirənlər 
üçün KOS-ların iş yerlərinin artırlması və iqtisadi artımın 
aparıcı qüvvəsi kimi potensialının inkişaf etdirməsi üçün bir 
alətdir. 92 siyasət indikatoru əsasında qurulmuş bu indeks 
milli KOS-ların fəaliyyətlərinin Avropanın Biznes Aktındakı 
10 prinsipnə uyğun qiymətləndirilməsi üçün çərçivə 
təmin, siyasətin formallaşdırılması və icrasndakı güclü 
və zəif məqamları müəyyən və hər ölkədə islahatlara dair 
prioritetlər siyahısı təqdim edir.

Bu indeks Qərbi Balkanlarda 2006, 2009 və 2012-ci 
illərdə həyata keçirilmiş oxşar layihələr və Aralıq Dənizi 
regionunda (AB-nin Cənubi Tərəfdaşlığı) aparılmış 
qiymətləndirmə əsasında hazırlanmışdır.

MÜQƏDDİMƏ
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Regionda biznes mühiti təkmilləşdirilmişdir:

Şirkət qeydiyyatı prosesindəki islahatlar həddən artıq mürəkkəb normaları aradan qaldırmışdır.
Qanunvericiliyin asanlaşdırılması KOS-lara aid inzibati və qanuni əngəlləri azaltmışdır. 
Bütün ŞT ölkələrində maliyyə sektorlar müvafiq hüquqi və tənzimlənmə rejimlər vasitəsi ilə hazırda KOS-ların əsas kənar 
maliyyə mənbəyi olan bank kreditlərindən əlavə bir çox xidmətlər əhatə etməyə başlamışdır. 

KoS inkişafının institusional çərçivələri gücləndirilmişdir :
Ermənistan, Gürcüstan və Moldova Respublikasında artmış dövlət-özəl dialoq və hökumət qurumlararası əlaqələndirmə 
vasitəsilə KOS-lara xüsusilə yönəlmiş siyasət və təsisatların hazırlanmasında inkişafa nail olunmuşdur.
Azərbaycan, Belarus and Ukrayna kiçik biznes sektoruna dəstək tədbirlərin həyat keçirilməsinə başlamışlar; lakin bu 
tədbirlər daha yaxşı  hökumət qurumlararası əlaqələndirmə gücləndirilə bilərdi.

Lakin, KoS-ların maliyyəyə çıxışı və sahibkarlığın təşviqi üçün hədəflənmiş siyasətlərə yenə də ehtiyac duyulur:
Hazırda mövcud olan bir sıra müsbət təcrübələrə baxmayaraq (məsələn, kredit zəmanəti sxemləri, mikromaliyyə, özəl 
risk kapitalı), KOS-ların maliyyə çıxışını dəstəkləyən effektiv siyasətlərə rast gəlinmir.
Ölkələr sahibkarlıq düşüncə tərzini təbliğ etməli və potensial biznes liderləri təlim ehtiyaclarını əsasında effektiv 
müəssisə bacarıqları siyasətini hazırlamalıdır. Qadın sahibkarlığının dəstəklənməsi üzrə hədəfli tədbirlər də sahibkar 
potensialının açılmasına köməklik göstərəcək.

KoS-lara dair hələ də məlumatlar azdır:
Daha effektiv siyasətin hazırlanması və siyasət alətlərinin qiymətləndirilməsi üçün hökumətlərin dəqiq, yenilənən və 
detallı məlumatlara ehtiyacı var.

 

Regionda özəl sektor və KOS-lar üçün şəraitin yaxşılaşdırılmasında müəyyən 
inkişafa nail olunmuş, lakin bəzi məsələlər həll olunmamış kimi qalmaqdadır.

KOS SİYASƏTİ İNDEKSİ:                                ŞƏRQİ TƏRƏFDAŞLIQ ÖLKƏLƏRİ 2012



 

5ƏSAS TAPINTILAR

Özəl sektor ilə vaxtaşırı məsləhətləşmələrdə iştirak etməli və islahatların bazarın tələblərinə cavab verdiyinin 
həqiqiliyini yoxlamalıdır:

Bazarın tez-tez dəyişən ehtiyaclarına cavab vermək iqtidarında olan siyasi çevikliyini artırmaq üçün tarixən Şərq 
Tərəfdaşlığı ölkələrində müntəzəm məsləhətləşmələr prosesinin xaricində qalmış özəl sektoru - xüsusilə də KOS 
birlikləri, siyasətin müzakirəsinin bütün mərhələlərində daha çox inteqrasiya olmalıdır. Biznes ictimaiyyətinin iştirakı 
islahatların daha səmərəli həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir.

Dövlət orqanları arasında əlaqələndirmənin təkmilləşdirilməsi:
KOS inkişafını dəstəkləyən müxtəlif qurumları arasında koordinasiya təkrarlanmaların qarşısını alacaq, resursların daha 
yaxşı istifadə etməsini təmin edəcək və siyasətin təsirini artıracaqdır. Bu aydın və ölçülə bilən məqsədlərə malik hərtərəfli 
KOS inkişafı strategiyaların işlənib hazırlanması ilə əldə edilə bilər.

Hədəflənmiş KoS siyasəti alətlərinin hazırlanması:
KOS inkişafı, investisiya, innovasiya və aqrobiznes, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, turizm və tikinti 
kimi əsas iqtisadi sektorlarda ixrac potensialının gücləndirilməsi üçün siyasət alətləri hazırlamaq. Belə alətlər maliyyə 
imkanlarının yaxşılaşdırılması, müəssisə bacarıqları, innovasiya, biznes dəstək xidmətləri və ixracın təşviqi üçün xüsusilə 
vacibdir.

Daha düzgün siyasət üçün daha düzgün məlumatlar:
Müntəzəm olaraq dövlət siyasəti alətlərinə nəzarət edilməsi və qiymətləndirilməsi üçün daha ətraflı strukturlaşdırılmış 
statistikanı toplamaq və həm milli, həm də sektor səviyyəsində KOS fəaliyyətini qiymətləndirmək lazımdır.

KOS SİYASƏTİ İNDEKSİ:                                ŞƏRQİ TƏRƏFDAŞLIQ ÖLKƏLƏRİ 2012

Regionda sahibkarlığın potensialının tam açılması üçün hökumətlər 
aşağıdakı tədbirlər görməlidir:
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KOS SİYASƏTİNİN 

GÖSTƏRİCİLƏRİNİN 

KBA-nın SİYASƏT 

İSTİQAMƏTLƏRİNƏ 

UYĞUNLUĞU 
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Avropanın Kiçik Biznes Aktının 
10 istiqaməti  

 SAHIBKARLARIQ TƏDRISI VƏ QADIN SAHIBKARLIĞI 

 MÜFLISLƏŞMƏ VƏ KOS-LAR ÜçÜN IKINCI ŞANS

 KOS SIYASƏTI ÜZRƏ TƏNZIMLƏNMƏ REjIMI

 KOS-LAR ÜçÜN ƏMƏLIYYAT MÜHITI 

 KOS-LAR VƏ YENI BAŞLAYAN MÜƏSSISƏLƏR ÜçÜN DƏSTƏK xIDMƏTLƏRI 

 DÖVLƏT SATINALMALARI

 KOS-LARIN MALIYYƏYƏ çIxIŞ IMKANLARI

 STANDARTLAR VƏ TExNIKI TƏNZIMLƏNMƏ

 SAHIBKARLARIN BACARIQLARI 

 KOS-LAR ÜçÜN INNOVASIYA SIYASƏTI

 “YAŞIL” IQTISADIYYATDA KOS-LARIN ROLU

 KOS-LARIN “BEYNƏLxALQLAŞDIRILMA”SI
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Tərəfdaşlıq binasının və möhkəm rəhbərliyin təkmilləşdirilməli olmasına 
baxmayaraq, əksər “Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələri təlim sistemi ilə sahibkarlığı 
inkişaf etdirmək üçün çoxtərəfli dialoqa giriblər. Sahibkarlıq təlimi sahəsində 
qurulmuş şəbəkələr və yaxşı iş təcrübəsi mübadiləsi zəifdir.

Bütün ŞT ölkələrində ali təhsildə sahibkarlığın inkişafında müsbət cəhdlər 
müşahidə olunmuşdur.

Bütün ölkələr gələcək sözləşməyə əlverişli bir bünövrə qoymaqla qadın 
sahibkarlığının inkişafı üçün mühüm addımlar atıb. 

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
Sahibkarlığı xüsusilə müəllim təliminə və tədris islahatına istinad edərək mühüm 
bir vəzifə kimi regional səviyyədə inkişaf etdirmək üçün birgə işləmək. Həm 
formal, həm də qeyri-formal tədris və təlimdə sahibkarlığa müraciət olunmasını 
təmin etmək.

Vəkillik şəbəkələri, təlim və danışıq xidmətlərinin inkişafı və maliyyə işinə 
təkmilləşdirib asanlaşdırmaqla qadın sahibkarlığına dəstək olmaq. 

KBA İSTIQAmƏTI 1: 

Sahibkarlıq tədrisi və qadın sahibkarlığı
Təlim sistemi ilə sahibkarlığı inkişaf etdirmək üçün dövlətlər nə cür əməkdaşlıq edir? 
Yaxşı təcrübələr  təhsil və təlim icması arasında necə paylaşılır? Qadın sahibkarlığını 
inkişaf etdirmək üçün hansı tədbirlər mövcuddur? 
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İSTIQAmƏT 1: ÜZRƏ çƏKILI 
GÖSTƏRICILƏR: SAHIBKARLARIN 
ÖYRƏDILMƏSI VƏ QADIN SAHIBKARLIĞI

Qeyd: İndikatorlar siyasət islahatlarının beş 
səviyyəsi ətrafında strukturlaşdırılmışdır, 1 
ən zəif, 5 isə ən güclü olmaqla  
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Baxmayaraq ki, saxtalaşdırma dərəcəsi ölkədən ölkəyə dəyişir, bütün ŞT 
ölkələrinin yoxsullaşmış şirkətlər, təyinetmə və iflasolma haqqında qanun 
və prosedurları mövcuddur. xüsusilə, başlama hazırlıqlarına, iflasa uğramadan 
ondan uzaqlaşma və yenidən təşkil etmə əməliyyatlarına aid olan qanunlar və 
prosedurlar beynəlxalq standartlarla bir cərgədə inkişaf etdirilməlidir. 

İflas prosesi Azərbaycan, Gürcüstan  və Moldova Respublikası və Ermənistanda 
nisbətən rasionaldır.

Belarusiyada orta hesabla məhkəmə prosedurlarına sərf edilən müddət 
olduqca uzundur (5.8 il).

Ukraynada prosedurlar olduqca bahadır və orta hesabla əmlak dəyərinin 42% 
ini təşkil edir. 

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
Region üzrə müflisləşmə prosesinde ləngitmələri azaltmaq. Bu, həm 
də bərpaolunma dərəcəsində və əməliyyatların dəyərində müsbət təsirini 
göstərəcəkdir.
 
müflisləşmə halları ilə ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin məşğul olduğuna və 
yoxsulluq hallarını idarə etməklə vəzifələndirilmiş rəsmilər və hakimlərin kifayət 
qədər təlim aldığına əmin olmaq.

Müflisləşmə prosesinin idarəsinin səmərəliliyini təmin etmək üçün məhkəmədən 
kənar həlli rəsmi olaraq tənzimləmək 
.

Müflisləşmə və ikinci şans
Müflisləşmə qanunları və prosedurları yaxşı qurulubdurmu? Onlar biznesin bazardan 
çıxışını və bazara yenidən girişini asanlaşdırırmı? Əməliyyatların dəyəri və təxirə salınması 
nədir?
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İSTIQAmƏT 2: ÜZRƏ çƏKILI 
GÖSTƏRICILƏR: MÜFLISLƏŞMƏ VƏ 
IKINCI ŞANS

Qeyd: İndikatorlar siyasət islahatlarının beş 
səviyyəsi ətrafında strukturlaşdırılmışdır, 1 ən 
zəif, 5 isə ən güclü olmaqla 

KBA İSTIQAmƏTI 2: 
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İSTIQAmƏT 3: ÜZRƏ çƏKILI 
GÖSTƏRICILƏR: KOS SIYASƏTI ÜZRƏ 
TƏNZIMLƏNMƏ REjIMI

Qeyd: İndikatorlar siyasət islahatlarının beş 
səviyyəsi ətrafında strukturlaşdırılmışdır, 1 
ən zəif, 5 isə ən güclü olmaqla

Bütün ŞT ölkələrində KoS siyasətinin yaradılması və ictimai-özəl 
məsləhətləşmələr üçün olan institut və mexanizmlər öz formalaşmalarının 
ilkin dövründədirlər. 

Ermənistan və Moldova Respublikasında KOS siyasətinin həyata keçirilmə 
agentliyi də daxil olmaqla KOS siyasəti üçün təməl əsaslar var və KOS-un 
inkişafı üçün strategiya hazırlanmaqdadır. 

Gürcüstan hökümətdaxili koordinasiya mexanizmlərini işləməklə və özəl 
sektorla effektiv məsləhətləşmələrə əsaslanan biznes iqliminə üfüqi yanaşmanı 
izləməklə nəzərəçarpan irəliləyişlərə nail olmuşdur. 

Ukraynada yenidənqurma prosesindən sonra KOS siyasəti üçün məsuliyyət 
daşıyan yeni agentlik yenidən yaradılıb, lakin onun effektivliyi hələ də müəyyən 
edilməyən maliyyələşmədən və mandatdan asılıdır. 

Azərbaycan və Belarusiyada KOS siyasətinin həyata keçirilməsi bir 
heyətdə  mərkəzləşdirilməyib və özəl sektorla rəsmi məsləhətləşmələr KOS 
cəmiyyətlərindən kiçik numayəndəliklə məhduddur.

Bütün ŞT ölkələri qanunvericilik sadələşdirilməsində islahatlara məruz 
qalıb. Tənzimləyici Təsir Analizi (TTA) Ermənistanda və Moldova Respublikasında 
həyata keçirilir. 

Kiçik biznes sektorunda beynəlxalq səviyyədə müqayisə edilə bilən və müasir 
statistik rəqəmlərin əlçatmaz olması bütün ŞT ölkələrində daha yaxşı siyasət 
üçün maneə kimi qalmaqdadır.

KOS siyasəti üzrə tənzimlənmə rejimi 
KOS siyasəti üçün institusional baza nə dərəcədə təcrübəlidir? Hökümətlərin 
qanunvericilikdə sadələşdirmə aparmaq üçün qabaqcıl islahatları varmı? İctimai-özəl 
məsləhətlətləşmələr effektiv və əhatlidirmi?

KBA İSTIQAmƏTI 3: 
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pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
ermənistan, Gürcüstan və moldova Respublikasında daha səmərəli 
institusional quruluş yaratmaq üçün daha çox maliyyələşdirici və 
strateji nəzarətlə təmin etmək. Daimi məsləhətləşmələr və TTA vasitəsilə 
siyasət yaratma prosesinin keyfiyyətinin artırılması və mövcud qurumların 
möhkəmləndirilməsi, eyni zamanda KOS-a dəstək vermək üçün mövcud 
proqramların qiymətləndirilməsi və yoxlanılması növbəti əhəmiyyətli addım 
olmalıdır.
 
Azərbaycan, Belarusiya və ukraynada özəl və xüsusi dialoqlar aparmaq 
və KoS sektorunun gələcək inkişafını dəstəkləmək üçün KoS siyasətinin 
inkişafında məsuliyyətli olan institutları möhkəmləndirmək. KOSları 
siyasət aparma prosesində ilkin mərhələdən çıxarmaq, əhatəli və dəqiq KOS 
assosiasiyalarının inkişafını sürətləndirmək, KOS-ların tələbatlarını daha yaxşı 
ödəyən siyasət qəbul etməyə kömək edəcək. 

Bütün ŞT ölkələrində siyasət yaradıcılığı məqsədilə əsas bazanı inkişaf etdirmək 
üçün müasir və daha keyfiyyətli statistik məlumatlar yığmaq və yaymaq. 
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Bütün ölkələr KoS-lar üçün əməliyyat mühiti düzəlişlərində 
əhəmiyyətli irəliləyişlər ediblər, xüsusilə də şirkət qeydiyyatı prosesini 
səmərəliləşdirməklə... Şirkət qeydiyyatı prosesinə düzəliş etmək vaxta qənaət 
etməklə və KOS-ların və sahibkarların qiymətlərini azaltmaqla ağır qaydaları 
aradan qaldırmağa kömək etmişdir. 

...lakin əlavə düzəlişə ehtiyac var. Azərbaycanda, Moldova Respublikası və 
Ukraynada vahid istinad mərkəzləri hal hazırda bütün vacib ilkin və sonrakı 
şirkətqurma prosedurlarının qurum daxilində tamamlanmasına imkan vermir. 
Ukraynada tam qeydiyyat prosesinin başa çatması hələ də 24 gün çəkir. 

Bəzi ölkələr bacarıqsız institutları yoxlamaqla qeydiyyat prosesini tamamilə 
yenidən layihələşdiriblər. Gürcüstanda ictimai xidmətlərin böyük bir qismi 
təkcə bir məkanda təklif olunur (İctimai xidmət Zalları), bu yolla onlar KOS-lar 
üçün inzibatı maneələri azaldır və əlverişliliyini artırırlar.
 
Bütün ŞT ölkələri elektron hökumət xidmətlərini geniş vüsətdə inkişaf 
etdirirlər, başlanğıc nöqtəsi olaraq onlayn vergi ödəməsindən istifadə 
edirlər. Ölkələr həmçinin elektron imza təqdim etməklər elektron hökumət 
infrastrukturunu inkişaf etdiriblər. 

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
Onlayn qeydiyyat və vahid istinad mərkəzlərinin effektivliyini artırmaq kimi üstün 
diqqəti xüsusiyyətlərə yönəltməklə ŞT regionunda şirkət qeydiyyatı prosesinə 
sonrakı düzəliş etmək. 

Sosial təhlükəsizlik gəlirlərini, təqaüdləri, tədarük və kadastr kimi funksional 
elektron hökümət xidmətlərini geniş şəkildə inkişaf etdirmək.

İctimai qurumların məlumat bazası arasında bağlılığı artırmaqla elektron 
hökumət üçün müasir və daha effektiv infrastruktur yaratmaq

KBA İSTIQAmƏTI 4: 

KOS-lar üçün əməliyyat mühiti 
KOSlar üçün prosedur və qiymətləri azaltmaq məqsədilə qaydalar sadələşdirilibmi? ŞT 
dövlətləri elektron hökumət vasitələrindən istifadə edirmi?
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İSTIQAmƏT 4: ÜZRƏ çƏKILI 
GÖSTƏRICILƏR: KOS-LAR ÜçÜN 
ƏMƏLIYYAT MÜHITI

Qeyd: İndikatorlar siyasət islahatlarının beş 
səviyyəsi ətrafında strukturlaşdırılmışdır, 1 
ən zəif, 5 isə ən güclü olmaqla 
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nə qədər ki, KoS-lar üçün özəl biznes xidmətlərinin istifadəsi məhduddur, 
bütün ŞT ölkələrində KOS-a donor maaliyyələşdirilməsi ilə dəstək programları 
aktivdir. 

Yeni başlayan müəssisələrə və KoS-lara dəstək əsasları bütün ŞT 
ölkələrində milli KoS, yaxud inkişaf strategiyalarında nəzərdən keçirilir:

Ermənistanda və Moldova Respublikasında dəstək xidmətləri milli KOS dəstək 
agentlikləri vasitəsilə yerinə yetirilir. 

Azərbaycanda dəstək xidmətləri hal hazırda milli təlim mərkəzi vasitəsilə 
təmin olunur.

Gürcüstan və Ukrayna yeni başlayanlar üçün aşkar maaliyyələşən layihələr 
vasitəsilə məsləhət və maddi dəstəklə təmin edir. 

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR 
KoS dəstək təşəbbüslərinə vergi təyin etmək üçün mexanizmləri inkişaf 
etdirmək

Biznes informasiyasına çıxışı artırmaq. Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynada 
KOS-la əlaqədar mövzuların tam spektrini əhatə edən vahid portal yaratmaqla 
informasiya boşluğunu doldurmaq olar.

KBA İSTIQAmƏTI 5a: 

KOS-lar və yeni başlayan müəssisələr üçün 
dəstək xidmətləri
KOSları və yeni başlayan müəssisələri dəstəkləyən hansı xidmətlər mövcuddur? Bazar 
uğursuzluğuna yönələn və müəyyən edən ŞT dövlətlərndə biznes xidməti çatdırılması varmı? 
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İSTIQAmƏT 5A: ÜZRƏ çƏKILI GÖSTƏRICILƏR: 
KOS-LAR VƏ YENI BAŞLAYAN MÜƏSSISƏLƏR 
ÜçÜN DƏSTƏK xIDMƏTLƏRI

Qeyd: İndikatorlar siyasət islahatlarının beş 
səviyyəsi ətrafında strukturlaşdırılmışdır, 1 
ən zəif, 5 isə ən güclü olmaqla 
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İSTIQAmƏT 5b: 
DÖVLƏT SATINALMALARI

Qeyd: İndikatorlar siyasət islahatlarının beş 
səviyyəsi ətrafında strukturlaşdırılmışdır, 1 
ən zəif, 5 isə ən güclü olmaqla 
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KBA İSTIQAmƏTI 5b: 

Bütün ölkələrdə dövlət satınalma tenderlərində rəsmən mümkün ola bilən 
informasiya ilə təmin etmədə mühüm proqress əldə olunub. 

ŞT ölkələrindən heç biri gecikmiş ödəmələri həyata keçirmək üçün ardıcıl 
siyasət quruluşu yaratmayıblar. 

Belarusiya KOS-lar üçün maddi tələblərin və proporsional ixtisasların 
yaradılmasında tenderləri hissələrə bölməkdə liderdir. 

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
Dövlət satınalma mühitində ayrıseçkilik etməmək və şəffaflığı inkişaf etdirmək 
üçün AB dövlət satınalması standartlarına daha yaxın olmaq.

KOS-lara tenderlərdə iştirak etməyə daha böyük şanslar vermək məqsədilə 
satınalmada iştirak etmək üçün prosedurları və tələbləri yüngülləşdirmək.

Rəqabəti artırmaq üçün xarici şirkətlərin qiymətləndirmədə iştirak etməyinə 
icazə vermək.

Dövlət satınalması
KOS-ları dövlət satınalmasında iştirak etməyə həvəsləndirmək üçün hansı siyasət 
mexanizmləri və vasitələri mövcuddur? 
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Qeyd: İndikatorlar siyasət islahatlarının beş 
səviyyəsi ətrafında strukturlaşdırılmışdır, 1 
ən zəif, 5 isə ən güclü olmaqla
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İSTIQAmƏT 6: ÜZRƏ çƏKILI GÖSTƏRICILƏR: 
KOS-LARIN MALIYYƏYƏ çIxIŞ IMKANLARI

KBA İSTIQAmƏTI 6... : 

KoS-lara bank kreditləri cari maliyyə və iqtisadi krizislərdə nəzərə çarpacaq 
dərəcədə təsir edib, lakin xarici maliyyələşmənin əsas mənbəsi olaraq 
qalır. Banklar risk alma ilə bağlı ehtiyatlı davranır və lizinq kimi digər maliyyə 
mənbələri hələ də inkişaf etdirilməmişdir.  
 
Özəl sərmayə azdır və bərabər marketlər kiçik və qeyri-likviddir.

KoS-lara dövlət dəstəyi nisbətən zəifdir və əksər ölkələrdə maliyyə 
məhdudiyyətləri ilə sıxışdırılır. (Azərbaycandan başqa)

Region üzrə hüquqi və tənzimləyici bazanın inkişafında irəliləyiş qarışıqdır: 

Bütün ŞT ölkələrində kreditor hüquqlarının icrası zəif olaraq qalır. 
 

Ermənistanda və Gürcüstanda kadastr və kredit informasiyası sistemləri 
inkişaf edib və Gürcüstan və Moldova Respublikasında vahid girov reyestri öz 
qaydasındadır. 

Regionda maliyyə savadlanması aşağı səviyyədədir, lakin hökumətlər bu 
məsələdən getdikcə xəbərdar olurlar.

KOS-ların maliyyəyə çıxış imkanları
ŞT ölkələrində KOS-lar üçün xarici maliyyələşdirmə mənbələri hansılardır? Qanun və 
biznes mühiti ticari sövdələşmələrdə yerində ödəmələrə dəstək verirmi?
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...KBA İSTIQAmƏTI 6: 

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
Bankçılıq sektorunda rəqabəti gücləndirmək və KoS-ların tələblərini ödəyən 
daha da hədəflənmiş maliyyə məhsullarını inkişaf etdirməkdə bankarı 
dəstəkləmək. 

Regiona xüsusi bərabər capital cəlb etmək və investisiya imkanlarını artırmaq 
üçün korporativ idarəetmə standartları və biznes mühitinin ümumi 
inkişafına istiqamətlənmək.

Gələcəkdə bərabər kapitalın inkişafına kömək etmək üçün (məsələn, sığorta 
və pensiya islahatı vasitəsilə) daxili institusional investor baza və əlaqəli çıxış 
imkanları qurmaq.

Daha səmərəli dövlət maliyyə dəstəyi üçün bir sıra inzibati prosedur və 
nizamnamələrin sayını azaltmaq.

Sonra hüquqi və tənzimləyici mühiti yaxşılaşdırmaq:
KOS-ların maaliyyələşdirilməsinin artırılması üçün Azərbaycan, Belarusiya və 
Ermənistanda daha səmərəli və asan əldə olunan mərkəzi girov reyestrinin 
yaradılması.

Azərbaycan və Belarusiyada informasiya əhatəsini yaxşılaşdırmaq və 
informasiya asimmetriyasının aradan qaldırılması  üçün özəl kredit bürosu 
yaratmaq. 

Region üzrə girovun qaytarılması üçün adekvat tədbiqetmə mexanizmləri 
ilə təmin etməklə kreditorun hüquqlarını müdafiə etmək və qanun mühitini 
gücləndirmək. 

maliyyə məsələlərində ümumi məlumatlılığı və elmi artırmaq.
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Qeyd: İndikatorlar siyasət islahatlarının beş 
səviyyəsi ətrafında strukturlaşdırılmışdır, 1 
ən zəif, 5 isə ən güclü olmaqla

İSTIQAMƏT 7: ÜZRƏ çƏKILI GÖSTƏRICILƏR: 
STANDARTLAR VƏ TExNIKI TƏNZIMLƏNMƏ
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KBA İSTIQAmƏTI 7: 

Sənaye məhsulları üçün texniki ticarət maneələri məsələsinə gəldikdə 
ukrayna və Belarus ŞT ölkələri regionunda ən yaxşı nəticə göstərib.

Ukrayna AB ilə ticarətə texniki maneələr sahəsindəki qanunvericiliyin mühüm 
uyğunlaşmasını nəzərdə tutan DHATZ (Dərin Və Hərtərəfli Azad Ticarət 
Zonalari) ilə bağlı danışıqları başa çatdırıb.

Ermənistan, Gürcüstan və Moldova Respublikası Ukraynanı örnək alaraq AB ilə 
DHATZ ilə bağlı danışıqlara başlamışdır. 

Azərbaycan yeganə ŞT ölkəsidir ki, AB çərçivəsində qanunvericiliyini 
tənzimləməkdə heç bir irəliləyiş əldə etməyib.

 
Belarus, Rusiya Federasiyası və Qazaxstan aralarında olan gömrük ittifaqı 
vasitəsilə sanitar və fitosanitar qaydaları sahəsində öz infrastrukturunu 
tənzimləyib.

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
Moldova Respublikasından başqa ŞT regionundakı bütün ölkələrdə  AB-də 
qanunvericilik mühitinə uyğunlaşmaq haqqında biznes icması yaratmaq üçün 
inzibati və tənzimləyici informasiyanı gələcəkdə artırmaq, xüsusilə də KOS-
lar üçün.

AB və ŞT ölkələri arasında ticari inteqrasiyanı artırmaq məqsədilə AB-də orta 
və uzun müddətdə qanunvericilik mühiti ilə uyğunlaşmaya can atmaq və ŞT 
ölkələrindən AB şirkət və müəssisələri üçün bazar imkanlarını yaxşılaşdırmaq.

Standartlar və texniki tənzimlənmə 
ŞT ölkələri buradakı ticari gündəmi irəlilətmək məqsədilə sənaye və kənd təsərrüfatı 
məhsulları sahəsində ticarət aparmaq üçün texniki maneələri aradan qaldırırmı?
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Bütün ŞT ölkələri şəhər və kənd mərkəzlərində onlayn vasitələrlə dəstəklənən  
KoS-ların təlim edilməsini təmin etmək üçün prinsiplərini təkmilləşdirib və 
vəsait ayırıb. xüsusi qruplara hədəflənən prinsip və tədbirlər (gənc sahibkarlıq, 
qadın və iri sahibkarlıq kimi) regionda hələ mövcud deyil. 

ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və moldova Respubikası sistematik 
olaraq KoS-ların təlim ehtiyaclarını qiymətləndirirlər, baxmayaraq ki, bütün 
ölkələrdə cəhdlər təminatçıların və sahibkarların şəxsi cəhdlərinə əsaslanır. 

Heç bir ölkədə təlim- tədris nəticələrinin keyfiyyətini, ya da təlim kurslarının 
beynəlxalq akreditasiyasını qiymətləndirmək üçün, milli keyfiyyətlə təmin etmə 
quruluşu yoxdur.

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
KOS-ların bacarıqlarını yaxşılaşdırmaq sahəsində vəsait ayrılmalarını münasib 
hala gətirmək, prinsipləri yaxşılaşdırmaq və təlim tələblərinə sistematik olaraq 
məlumat toplamaq.

Yeni başlayan və iri müəssisələr üçün məqsədli tədbirlər, institusional dəstək 
və keyfiyyət təminatına diqqəti yönəltmək.

Biznes icması və dövlət arasında razılaşdırılmış meyara əsaslanan təlim, 
məsləhət və maliyyə dəstəyi tədbirləri arasındakı əlaqələri inkişaf etdirmək.

KBA İSTIQAmƏTI 8a: 

Sahibkarların bacarıqları 
KOS-lar üçün keyfiyyətli təlim və məsləhət xidmətləri mövcuddurmu? Ölkələr təlim və 
tədrisin keyfiyyəti nəticələrini necə qiymətləndirirlər?
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İSTIQAmƏT 8A: ÜZRƏ çƏKILI GÖSTƏRICILƏR: 
SAHIBKARLAR BACARIQLARI

Qeyd: İndikatorlar siyasət islahatlarının beş 
səviyyəsi ətrafında strukturlaşdırılmışdır, 1 
ən zəif, 5 isə ən güclü olmaqla 
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Qeyd: İndikatorlar siyasət islahatlarının beş 
səviyyəsi ətrafında strukturlaşdırılmışdır, 1 
ən zəif, 5 isə ən güclü olmaqla 

İSTIQAmƏT 8B: ÜZRƏ çƏKILI GÖSTƏRICILƏR: 
KOS-LAR ÜçÜN INNOVASIYA SIYASƏTI
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KBA İSTIQAmƏTI 8b: 

Yuxarıdan aşağı hökumət müdaxilələri, qeyri-şəffaf maliyyə qərarları və 
özəl sektordan təcrid olunmada fəaliyyətini davam etdirən dövlət T&İ 
(Tədqiqat və İnkişaf) institutlarının mirası ilə innovasiya və texnologiya 
transferinin qarşısı alınıb.

Belarusiya və Ukrayna hərtərəfli innovasiya siyasətinin inkişafını 
dəstəkləmək üçün vacib institusional strukturu və sənədləşmələri hazırlayıb 
təkmilləşdirmişdir.

İnnovasiya siyasəti tədbirləri və proqramları çox zaman kağız üzərində qalır və 
maliyyələşdirilmir. 

Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən müəssisələr T&İ və innovasiyaya hökumət 
dəstəyindən ən çox yararlanan tərəf olaraq qalır. 

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində iri miqyaslı müəssisələri və yenilikçi KoS-
lara aktiv tədbirlərlə dəstək vermək üçün innovasiya siyasətinin inkişafına 
strateji yanaşmanı düzəltmək. İnnovasiya çoxsaylı siyasət və strategiyalar 
arasında əsas komponent olmalıdır. 

KOS-ların yenilikçi və alıcılıq potensialını qaldırmaq üçün təhsil və tədqiqat 
sahəsində təşviqedici struktur təqdim etmək.

KOS-lar üçün innovasiya siyasəti 
KOS-ların inkişafını dəstəkləməkdə innovasiya siyasəti ardıcıl və stratejidirmi? KOS lar 
üçün texnologiya köçürülməsi dəstəkləmək üçün hansı siyasət  vasitələri həyata keçirilib?
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KBA İSTIQAmƏTI 9: 

İSTIQAmƏT 9: ÜZRƏ çƏKILI GÖSTƏRICILƏR: 
“YAŞIL” IQTISADIYYATDA KOS-LARIN ROLU

Qeyd: İndikatorlar siyasət islahatlarının beş 
səviyyəsi ətrafında strukturlaşdırılmışdır, 1 
ən zəif, 5 isə ən güclü olmaqla 
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ŞT ölkələrinin əksəriyyəti artıq mühit məsələlərini və onların potensial 
iqtisadi təsiri haqqında məlumatlıdırlar. Onların bəzilərində yaşıl böyüməyə 
aid anlayışlar KOS siyasəti sisteminə daxil edilib və şirkətlər mühitin ekoloji 
idarəetmə standartlarına uyğun olaraq təsdiq edilmişdir.
 
Hökumətlər, ümumiyyətlə, ekoloji məsələləri nəzərə almaq üçün biznes 
icmasını təşviq edirlər, lakin KOS-ların ŞT ölkələrinin heç birində iqtisadi 
səmərəli biznesi və yaşıl iqtisadiyyatı dəstəkləyən xüsusi maliyyələşdirilməsi 
mövcud deyil.

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR 
MEİD programları və strategiyalarına aid olan yaşıl iqtisadiyyat anlayışlarından 
başlayaraq siyasət gündəliyində yaşıl artım prinsiplərinə daha çox diqqət 
ayırmaq, beləliklə iqtisadi səmərəli biznesə KOS investisiyalarını təşviq etmək və 
ekoloji innovasiyanı stimullaşdırmaq.

MEİD-in həyata keçirilməsi və yaşıl artımın faydalarından KOS-ların 
məlumatlılığını artırmaq üçün daha çox informasiya və bilgi ilə təmin etmək.

“Yaşıl” iqtisadiyyatda KOS-ların rolu
KOS-lar “yaşıl böyümə” imkanları haqqında bilirlərmi? Hökumətlər iqtisadi innovasiya və 
iqtisadi səmərəli biznes modellərini necə təbliğ edirlər?
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Qeyd: İndikatorlar siyasət islahatlarının beş 
səviyyəsi ətrafında strukturlaşdırılmışdır, 1 
ən zəif, 5 isə ən güclü olmaqla 

KOS SİYASƏTİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİNİN KBA-nın SİYASƏT İSTİQAMƏTLƏRİNƏ UYĞUNLUĞU 

KBA İSTIQAmƏTI 10: 
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İSTIQAmƏT 10: ÜZRƏ çƏKILI GÖSTƏRICILƏR: 
KOS-LARIN “BEYNƏLxALQLAŞDIRILMA”SI 

Bütün ŞT ölkələri məxsusi olaraq KoS-lara hədəflənmədən ixracatı artırmaq 
üçün proqramlar həyata keçirib:

Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Moldova Respublikasında ixrac 
yönümlü şirkətlərə yardım etməkdə ixtisaslaşan agentliklər var. Lakin ixrac 
yönümlü KOS-lara verilən dəstək məhduddur. 

Nə Belarusiya, nə də Ukraynada ixtisaslaşmış agentliklər yoxdur, baxmayaraq 
ki, onlar ixracatı artırmaq üçün dövlət proqramlarını inkişaf etdiriblər. 

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR 
Beynəlxalq səviyyədə rəqabət aparmaq üçün beynəlxalq tərəfdaşlar tapmaqla, 
beynəlxalq bazar informasiyası təmin etməklə, beynəlxalq keyfiyyət 
standartlarını həyata keçirməklə, tədqiqat və inkişafı möhkəmləndirməklə, kredit 
verilmə etibarı əldə etməyə köməklik göstərməklə daxili KoS-ların imkanlarını 
artırmaq.

Bazar genişlənməsi imkanı və inkişafı kimi ixracat məlumatlılığını artırmaq.
Maksimum səmərəlilik əldə etmək və üst-üstə düşmənin qarşısını almaq 
üçün müxtəlif hökumət və qeyri hökumət agentliklərinin ixrac artırma 
fəaliyyətinin koordinasiyasını təkmilləşdirmək. İxrac artırma proqramlarının 
səmərəliliyini qaldırmaq və nəzarət etmək.

KOM-ların Internationalisation
Ixracat yönümlü KOS-ların beynəlxalq bazara çıxması üçün hökumətlər nə dərəcədə 
dəstək verir?
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2000-ci ildən bəri, ermənistan hökuməti KoS inkişafının dəstəklənməsi 
üzrə pro-aktiv yanaşmadan istifadə etmişdir. Əsas nailiyyətlər arasında KOS 
siyasətinin icrası üzrə agentliyin təsis edilməsi, KOS Dəstəyi Şurasının yaradılması 
və 2012-ci ildən başlayaraq yeni KOS strategiyasının qəbul edilməsini qeyd 
etmək olar. 2011-ci ildə Ermənistanın rəsmi KOS təsviri AB-nin təsviri 
uyğunlaşdırılmışdır.

Son zamanlar müşshidə olunan genişmiqyaslı tənzimlanmənin azaldılması üzrə 
təşəbbüslər nəticəsində ermənistan əməliyyat mühiti sahəsində ən yüksək 
xallar almışdır.

Ölkə, KOS İnkişafı Milli Mərkəzi (səmərəli və coqrafi cəhətdən geniş yayılmış 
bir KOS agentliyi) vasitəsi ilə  biznes xidmətləri, təlim və məlumat mərkəzləri 
(xüsusilə də yeni yaranan şirkətlər üçün) kimi dəstək alətlərinə malikdir. 
Ermənistan KOS-ları ixrac və innovasiya potensiallarının qurulmasını da fəal 
şəkildə dəstəkləyir. 

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
KoS inkişafı üzrə strategiya qəbul edilməli və əhatəli dövlət-özəl dialoqu 
əsasında biznes mühiti islahatları davam etdirilməlidir. Bu strategiya tədris 
sistemi yönümlü olaraq sahibkarlığın strateji inkişafını daxil etməli, kiçik 
bizneslərdə bacarıqların təkmilləşdirilməsinə daha çox önəm verməli və qadın 
sahibkarlığına daha çox diqqət yetirməlidir.

KOS nümayəndələrinin siyasətə dair məshətələşmələrdə rolunu daha da 
artırmaqla dövlət-özəl məshəhətləşmələrinin effektivliyi gücləndirilməlidir.

KoS-ların maliyyələşdirilməsi, innovasiya və ixracın təşviq edilməsii 
prioritetləşdirilməlidir -məsələn, aqrobiznes, informasiya və kommunikasiya 
texnologiyaları, turizm və tikinti kimi iqtisadiyyatın vacib sektorlarındakı 
problemlərin həll olunması üçün hazırlanan KOS siyasəti alətləri vasitəsi ilə. 

ermənistanda KoS sektoruna 
aid əsas faktlar (2009)

Biznes əhalidə KOS-ların payı: 
qeydiyyat keçmiş müəssisələrin 
97.7%

Məşğulluqda KOS-ların payı: 42.2%

ÜDM-də KOS-ların payı: 42.5%

Mənbə: SME DNC (2010), Ermənistanda 
2011-ci ildən öncə istifadə eidlmiş “kiçik və 
orta müəssisələr” rəsmi təsvirə əsasən
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eRmƏnISTAnIn KBA GÖSTƏRIcILƏRI
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1999-cu ildən başlayaraq Azərbaycan kiçik sahibkrarlığın vacibliyini 
və islahatlar və tənzimlənmənin azaldılması vasitəsi ilə KoS-ların 
dəstəklənməsinə ehtiyac duyulduğunu qəbul etmişdir. O vaxtdan bəri biznes 
mühiti əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmiş və 2009-cu ildə Azərbaycan 
“Biznesin Aparılması” on indikatorundan yeddisi üzrə müsbət dəyişiklikləri əldə 
edərək Dünya Bankı tərəfindən regionun ən yaxşı islahatçısı elan edilmişdir. 
 
Azərbaycanın KoS inkişafı üzrə strategiyası olmasa da, sahibkarlığa 
dəstəyin bəzi elementləri və aidiyyatı olan xüsusi tədbirlər daha 
genişmiqyaslı regional inkişaf və yoxsulluğun azaldılması üzrə milli 
strategiyalara, habelə onlara aid fəaliyyət planlarına daxil edilmişdir.

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
Sahibkarlığın inkişafı üzrə tədbirlərin effektivliyini artırmaq məqsədi ilə 
instituisional çərçivə və hökumət qurumlararası əlaqələndirmənin 
təkmilləşdirilməsi. Hazırki təşəbbüslər arasında əlaqələri qorumaq və 
onların üst-üstə düşməməsini təmin etmək məqsədi ilə xüsusi diqqət KOS-
lara aid məsələlər ilə məşğul olan nazirliklər və agentliklər arasında üfqi 
əlaqələndimrəyə verilməlidir. 

Kredit məlumat sisteminin imkanları, əhatəsi və effektivliyini 
təkmilləşdirməklə maliyyəyə çıxışın dəstəklənməsi. Mərkəzi girov reyestrinin 
təsis edilməsi girovun mənbələrini və bununla da KOS-ların bank kreditlərinə 
çıxışını təkmiləşdirə bilərdi. 

İqtisadiyyatın diversifikasiyası üzrə yeni biznes ideyalarının və imkanların 
stimullaşdırılması sahibkar və kiçik bizneslərə birbaşa dövlət dəstəyin 
göstərilməsi. Sahibkarlıq anlayışının daha kiçik kateqoriyalara bölünməsi ilə 
müxtəlif növ KOS-ların öz xüsusi keyfiyyətləri, ehtiyac və çətinliklərinə görə 
hədəflənə bilərdi.

Azərbaycan daimi sahibkarlıq tədrisi üzrə hazırki güclü siyasət cəhdlərini 
davam etdirməklə yanaşı kiçik biznes və qadın sahibkarları arasında 
bacarıqların inkişafına xüsus diqqət yetirməlidir.
 

Azərbaycanın KBA göstəriciləri

Biznes əhalidə KOS-ların payı: 
qeydiyyat keçmiş müəssisələrin 
93.8%

Məşğulluqda KOS-ların payı: 5.9%*

ÜDM-də KOS-ların payı: 1.7%*

*məşğulluq və ÜDM üzrə məlumatlar fərdi 
sahibkarları daxil etmir

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının 
Statistika Komitəsi, Azərbaycanda “kiçik 
sahibkarlıq” rəsmi təsvirinə əsasən
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Belarus hökuməti iqtisadiyyatda özəl sektorunun inkişafına dəstəyini getdikcə 
gücləndirir və əhatəli KOS dəstəyi üzrə siyasətin hazırlanması istiqamətində bir 
sıra addımlar atmışdır. Dövlət dəstəyi tədbirləri və 2011-ci ilin Sahibkarlıq İli elan 
edilməsi dövlət siyasıtində daha yaradıcı, innovativ və sahibkarlığa əsaslanan 
cəmiyyətin inkişafı istiqamətində ciddi dəyişikliyin nümunələridir.

Belarus bir sıra innovasiya və texnologiya mərkəzləri tərəfindən göstərilən KOS-
lara dəstək xidmətlərini özündə əks etdirən innovasiya strategiyasını həyata 
keçirmişdir.

İqtisadi liberallaşmanın zəif tempi KOS artımını ləngitmişdir. ŞT regionunda 
Belarus ikinci böyük ölkə olmasına baxmayaraq, onun KOS sektoru hələ də 
inkişaf etməmiş olaraq qalır.

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
Belarusda özəl sahibkarlıq üçün yeni biznes imknalarının açılması məqsədi 
ilə KoS-lar üçün bərabər şəraitin yaradılması və daha geniş iqtisadi 
liberallaşdırmanın təmin edilməsi. 

KoS dəstəyi üçün institusional çərçivənin inkişaf etdirilməsi; məsələn, dəqiq 
mandat və adekvat maliyyələşdirməyə malik KOS siyasətinin icrasına cavabdeh 
olan bir agetnliyin yaradılması vasitəsi ilə.

Yeni siyasətlərin və biznesə aidiyyəti olan qanunvericiliyin hazırlanmasında 
biznes ictimaiyyətinin daha fəal iştirakın təmin edilməsi.

Sahibkarlığı əsas bir səriştə kimi inkişaf etdirilməsi üzrə xüsusi tədbirlərin 
görülməsi; məsələn, sahibkarlıq tədrisini formal və qeyri-formal təhsilə daxil 
edilməsi və sahibkar bacarıqlarının inkişafı və qadın sahibkarlığının təşviq 
edilməsi üçün müvafiq şəraitin yaradılması vasitəsi ilə.

Belarusda KoS sektoruna aid 
əsas faktlar (2010)

Biznes əhalidə KOS-ların payı: 
qeydiyyat keçmiş müəssisələrin 
97.2%

Məşğulluqda KOS-ların payı: 28.1%

ÜDM-də KOS-ların payı: 20%

Mənbə: Belstat, Belarusda “kiçik və orta 
sahibkarlıq” rəsmi təsvirinə əsasən
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BeLARuSun KBA GÖSTƏRIcILƏRI 
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İnzibati tənzimlənmənin asanlaşdırılması, vergi yükünün azaldılması 
və korrupsiya ilə mübarizənin aparılması, azad ticarətin dəstəklənməsi, 
özəlləşdirmə kampaniyalarının təşviq edilməsi və milli daimi sahibkarlıq tədrisi 
konspesiyasını yatarmaq üçün siyasət platfırmasının qurulmasi vasitəsi ilə 
Gürcüstan bütün müəssisələr (o cümlədən KoS-lar) üçün biznes mühiti 
təkmilləşdirmişdir. Anti-korrupsiya tədbirləri islahat siyasətinin ən uğurlu 
hissəsi kimi tanınmaqdadır.
 
Gürcüstanın KBA Dəyərləndirilməsi qayğıkeş hökumət və maliyyəyə çıxış 
indikatorları üzrə yüksək göstəricilərə malikdir. Qadın sahibkarlığının  daha 
da inkişaf etdirilməsi üçün əsas siyasət tədbirləri görülməkdədir.

Məlumat qıtlığı, xüsusi ilə də yani başlayan şirkətlər və KOS artımı üzrə, 
təlimlərə aid indikatorlar üzrə, Gürcüstanın ümumi göstəricilərinə mənfi təsir 
göstərir. 

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
Aqrobiznes, yüngül sənaye və turzim kimi mühüm iqtisadi sahələrdə KOS-ların 
xüsusi ehtiyaclarını nəzərə alınmaqla strateji istiqamət və vəzifələrin müəyyən 
edilməsi məqsədi ilə KoS-ların inkişafına dair daha strateji yanaşmanın 
qəbul edilməsi.

KoS sektorunda tənzimlənmə dəyişikliklərinin dəyərləndirilməsi məqsədi 
ilə Tənzimlənmə Təsirinin Təhlili sistemli şəkildə tətbiq edilməlidir. Həm 
dövlət idarəçiliyi, həm də özəl sektorları dövlət-özəl məsləhətləşmələrin 
artırılmasından faydalanacaq. 

KoS-ların xarici bazardakı tələbləri və ixrac imkanları haqqında 
məlumatlandırlıması və fəal siyasət tədbirləri vasitəsi ilə məsləhət 
xidmətləri və innovasiya dəstəyinin təmin edilməsi. Gürcü KOS-larının 
rəqabətqabiliyyətliyinin daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə təlim göstərən 
müəssisələr üçün milli keyfiyyat infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi.

Təhsil keyfiyyətinin və sahibkarlıq mədəniyyətinin təşviq edilməsi sahəsində 
əldə edilmiş nəticələr əsasında daimi sahibkar tədrisi strategiyasının 
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi. Daha səmərəli və həssas təlim 
bazarı üçün kiçik biznes bacarıqlarının məüyyən edilməsinə qarşı sistemli 
yanaşmasının işlənilməsi.

Gürcüstanda KoS sektoruna 
aid əsas faktlar (2010)

Biznes əhalidə KOS-ların payı: 
qeydiyyat keçmiş müəssisələrin 96%

Məşğulluqda KOS-ların payı: 43.6%

ÜDM-də KOS-ların payı: 19.3%

Mənbə: GeoStat, “kiçik və orta sahibkarlıq” 
rəsmi təsvirinə əsasən
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moldova Respublikasında KoS siyasəti şirkətlərin qeydiyyatı və e-hökumət 
sahəsində əhəmiyyətli təkmilləşmələrə nail olunmuşdur. Tənzimlənmə 
çərçivəsi köhnəlmiş və lazımsız qanunvericiliyin aradan qaldırılmasının təmin 
edilməsi məqsədi ilə qanunvericilik yükünün azaldılması üzrə tədbirlər vasitəsi 
ilə asanlaşdırılmışdır. 

2012-2020-ci illər üzrə KoS inkişafı strategiyasına dair yeni strategiya 
yekunlaşmaq üzrədir. Bu yeni strategiya sahibkarlıq tədrisindəki maraqlı 
tərəfləri cəlb edir, lakin yaxşı təcrübələrin mübadiləsi təhsil şəbəkələrinin zəifliyi 
və məlumat mənbələrinə məhdud çıxış səbəbindən ləngiyir.

Tənzimlənmə çərçivəsinə aid islahatlar davam etsə də, mövcud biznesin 
ehtiyaclarının ödənilməsi də mühüm məsələ olaraq qalır. Biznesə dəstək və 
məlumat fraqmentləşdirilmiş, KOS-ların məsləhət və biznesin planlaşdırılması 
xidmətlərinə çıxış məhduddur.

pRIoRITeT TƏDnIRLƏR
Effektiv təhsil təlim tədbirləri vasitəsi və uzaq perspektivdə KOS siyasətlərinin 
uğurlu nəticlərini, habelə hökumət, akademik dairələr və özəl sektor arasında 
qoruyub saxlanmasını nəzərdə tutmaq ilə əhatəli sahibkarlıq mədəniyyətin 
stimullaşdırılması.

KOS-lar üçün maliyyəyə davamlı çıxışı təmin etmək üçün makroiqtisadi sabitliyin 
təmin edilməsi ilə yanaşı şəffaflıq, korporativ idarəetmə və rəqabətin 
təkmilləşdirilməsi və bank sektorunda inkişaf səviyyəsinin artırılması. 

Məlumat, əlaqələndirmə və təşviqat resursları kimi xidmətlər vasitəsi ilə ixrac 
potensialına malik KoS-ların hədəflənməsi.  
 

moldova Respublikasında KoS 
sektoruna aid əsas faktlar 
(2010)

Biznes əhalidə KOS-ların payı: 
qeydiyyat keçmiş müəssisələrin 
97.7%

Məşğulluqda KOS-ların payı: 88.8%

ÜDM-də KOS-ların payı: 28.3%

Mənbə: Moldova Respubliksanın Milli 
Statistika Bürosu, Moldova Respublikasında 
“kiçik və orta müəssisələr” rəsmi təsvirinə 
əsasən
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ukraynada KoS siyasəti üzrə institusional çərçivə yenidənqurma 
prosesindədir və bu siyasətin həyata keçirilməsi məsuliyyətini daşıyacaq yeni bir 
qurum yaradılmışdır.

ukraynanın KoS inkişaf etmək ciddi istəyi tənzimlənmənin azaldılması 
və inzibati prosedurların asanlaşdırılmasına gətirib çıxarmışdır. Lakin 
ümumlikdə biznes mühiti özəl sektorun inkişafı və KOS-ların fəaliyyəti üçün 
əngəl törəməkdə davam edir, KOS siyasətinə ardıcıl yanaşma müşahidə olunmur.

ukrayna orta təhsildə sahibkarlığın təşviq edilməsi sahaəsində  bir sıra 
müsbət cəhdlərə imza atmış və təlim və sahibkar bacarıqlarının inkişaf 
etdirilməsində keyfiyyətin təmin edilməsi. 

pRIoRITeT TƏDBIRLƏR
Daha münbit hüquqi mühitin yaradılmasını nəzərdə tutan işlək və uzun-
müddətli KoS inkişaf strategiyasının qəbul edilməsi.

Təhsil proqramlarının islahatı, müəllimlərin təliminə innovativ yanaşmalar 
və bizneslə əməkdaşlığın yeni formaları kəşf edilməsi vasitəsi ilə sahibkar 
bacarıqlarının daha da inkişaf etdirilməsi.

Aşağıdan gələn təşəbbüslərin həvəsləndirilməsi və tədqiqat nəticələri ilə bazarda 
praktiki tətqbiqlə əlaqənin təmin edilməsi məqsədi ilə innovasiya siyasətinin 
çərçivəsinin möhkəmləndirilməsi.

Alt-up təşəbbüsləri həvəsləndirmək və tədqiqat nəticələri və praktiki bazar 
applications arasında əlaqələrin təmin etmək üçün innovasiya siyasəti 
çərçivəsində birləşdirmək.

ukraynada KoS sektoruna aid 
əsas faktlar (2010)*

Biznes əhalidə KOS-ların payı: 
qeydiyyat keçmiş müəssisələrin 
99.4%

Məşğulluqda KOS-ların payı: 58.1%* 

ÜDM-də KOS-ların payı: 51.2%

*KOS sektorunun təsviri  fərdi sahibkarları 
daxil etmir

Mənbə: Ukrstat, Ukraynda “kiçik və orta 
sahibkarlıq” rəsmi təsvirinə əsasən
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İQTISADI ƏmƏKDAŞLIQ vƏ İnKIŞAF TƏŞKILATI (İƏİT) 
AvRASIYA RƏQABƏTLIK pRoQRAmI

İƏİT Avrasiya Rəqabətlik Proqramı 2008-ci ildə fəaliyyətə 
başlamış və iki regionda - Mərkəzi Asiya (Əfqanıstan, 
Qazaxıstan, Qırğız Respublikası, Monqolustan, Tacikistan, 
Türkmənistan və Özbəkistan) və Şərqi Avropa və Cənubi 
Qafqaz (Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, 
Moldova Respublikası və Ukrayna), iqtisadi islahatların 
sürətləndirilməsi və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması 
vasitəsi ilə davamlı iqtisadi artım və məşğulluğa nail olmaq 
cəhdlərinə yardım göstərir.
www.oecd.org/daf/psd/eurasia 

 

AvRopA KomISSIYASI

Avropa Komissiyasının Sahibkarlıq və Sənaye üzrə Baş 
Direktoratı AB siyasətlərinin AB müəssisələrin davamlı 
rəqabət qabiliyyətliyinə dəstək verilməsi və yeni iş yerlərinin 
açılması, davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi üzrə 
fəaliyyət göstərir. O, artım və məşğulluq üzrə Avropa 2020 
strategiyasının icrasında əsas rol oynayır.
www.ec.europa.eu/enterprise 
 

AvRopA TƏLIm FonDu

Avropa Təlim Fondu (ATF) keçid və inkişaf etməkdə olan 
ölkələrə təhsil, təlim və əmək bazarı islahatları vasitəsi ilə 
insan kapitalının potensialının təmin edilməsində AB-nin 
xarici münasibətləri siyasəti kontekstində yardım göstərir.
www.etf.europa.eu 

AvRopA YenIDƏnQuRmA vƏ İnKIŞAF BAnKI 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) Mərkəzi 
Avropadan Mərkəzi Asiyaya qədər olan ərazilərdən olan 
layihələri dəstəkləyən beynəlxalq maliyyə institutudur. 
Bank, əsasən bazar tərəfindən təmin edilməsi mümkün 
olmayan ehtiyaclara malik özəl sektor müştərilərinə 
sərmayə qoymaqla açıq və demokratik bazar 
iqtisadiyyatlarına doğru keçid üçün imkan yaradır. 
www.ebrd.com
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