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Ön Söz 

Avropa Kiçik Biznes Aktı (KBA) qiymətləndirməsi üzrə ölkə profilləri "KOB Siyasəti 

İndeksi: Şərq Tərəfdaş Ölkələri 2020" adlı nəşrin bir hissəsidir. Ölkələr üzrə 

qiymətləndirmə sənədlərində altı Şərq Tərəfdaşlığı (EAP) ölkələrində (Ermənistan, 

Azərbaycan, Belarusiya, Gürcüstan, Moldova Respublikası və Ukrayna) KBA üzrə 10 (on) 

prinsipin həyata keçirilməsi hərtərəfli təhlil olunur, təkmilləşdirmə üzrə imkanlar əsas 

götürülərək, ölkələrin üzləşdikləri və qalmaqda olan problemlərin müəyyən edilməsi təmin 

edilir, həmçinin onları aradan qaldırmaq üçün siyasət alətləri tövsiyə olunur. 

Bu profil sənədi Azərbaycanin iqtisadi məzmunu, biznes mühiti tendensiyaları və KOB 

sektoru barədə ümumi məlumat verir. Bundan əlavə, istinad dövrü ərzində KBA ilə əlaqəli 

beş sütunda əldə edilmiş irəliləyişləri qiymətləndirir və nəhayət daha münasib kiçik və orta 

biznes mühitinin yaradılması üçün məqsədli siyasət tövsiyələrini təqdim edir. 

Təhlillər 2006-cı ildə İƏİT və tərəfdaş qurumlar tərəfindən hazırlanmış KOB Siyasəti 

İndeksi metodologiyasına uyğun olaraq aparılmışdır. 2020-ci il nəşri, təkcə KOB-ların 

inkişafına mane olan digər müvafiq siyasət prioritetlərini (yəni rəqabət, müqavilələrin 

icrası və mübahisələrin alternativ yolla həlli və biznesin düzgün aparılması) əhatə etmir, 

həm də KBA-nın əhatə etdiyi sahələrin təhlilindən kənara çıxmaqla əsas siyasət sahələrini 

əhatə edən məsələləri geniş əhatə edir.  Altı hökumətin hər biri tərəfindən aparılmış özünü 

qiymətləndirmə və məlumat toplayan yerli mütəxəssislər qrupunun məlumatlarını daxil 

edən İƏİT və tərəfdaş təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən müstəqil qiymətləndirmə, və 

eləcə də əsas maraqlı tərəflər və özəl sektor nümayəndələri ilə aparılan müsahibələr 

nəticəsində hər kateqoriyaya bal verilir. 

KBA qiymətləndirməsi, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT), Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) və Avropa Təlim Fondunun (ATF), 

“EU4Business” təşəbbüsü altında Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi 

birgə səylərin nəticəsidir.  

Bu hesabat məlumat toplama və yoxlama prosesini dəstəkləyən və layihənin bütün 

mərhələlərində ölkənin iştirakına rəhbərlik edən Elçin İbrahimov, Emil İsmayılxanov və 

Vüsalə Cəfərova,  Azərbaycan üzrə KBA koordinatorunları töhfələri sayəsində mümkün 

olmuşdur. 
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FƏSİL 8.  Azərbaycan: Kiçik Biznes Aktı üzrə ölkə profili 

Əmtəə qiymətlərinin qlobal enişindən sonra Azərbaycan 2015-16-cı illərdə kəskin 

tənəzzülə uğradı. Hökümət geriləməyə cavab olaraq, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və 

biznes mühitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 12 strateji sektorda, o cümlədən KOB 

sektorunda islahatlar həyata keçirmək üçün iddialı bir plana başlamışdır. Kiçik və orta 

sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi, KOB 

inkişafının əsas istiqamətverici sənədinin icrası olaraq, hökumət KOB inkişafı üçün xüsusi 

bir qurumun yaradılması və sahibkarlıq təhsili və qadın sahibkarlığını dəstəkləyən 

tədbirlərin icrası,  kredit zəmanəti fondunun yaradılması kimi bir sıra proqramlar və 

təşəbbüslərə başlamışdı. 2016-cı ildəki əvvəlki qiymətləndirmədən bəri KOB-lar üçün 

əməliyyat mühitinin yaxşılaşdırılması və ixraca dəstək və təşviqat xidmətlərinin 

genişləndirilməsində də ciddi irəliləyiş əldə edilmişdir. 

 

Daha irəliyə gedərək, Azərbaycan daha kiçik və orta müəssisələr üçün rəqabətqabiliyyətli 

biznes mühitini təşviq etmək, qanunun aliliyini gücləndirmək və biznesi obyektib və şəffaf 

inkişaf etdirmək üçün bərabər səviyyəli oyun sahəsini təmin etmək üçün növbəti addımlar 

ata bilər. Yenidən qurulmuş KOB dəstək infrastrukturuna əsaslanaraq gələcək prioritetlər 

yeni yaradılan qurumların və təşəbbüslərin effektiv koordinasiyasını təmin etmək və 

Azərbaycanın yeni KOB inkişaf agentliyi kimi əsas qurumlarda səlahiyyətlərini səmərəli 

icra etməyə kömək etməkdir. Maliyyəyə əlçatanlığının məhdud olması KOB-lar üçün 

əhəmiyyətli bir maneə olaraq qalmaqdadır və bu yaxınlarda qəbul edilmiş islahatların tam 

və effektiv şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək vacibdir. 
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Əsas faktlar   

Şəkil 8.1. KOB Siyasəti İndeksi üzrə Azərbaycanın qiymətləndirmə balları 

Kriteriyalar üzrə ölkə qiymətləndirilməsi, 2020 və 2016-in müqayisəsi 

 

Cədvəl 8.1. KOB Siyasəti İndeksi üzrə Azərbaycanın qiymətləndirmə balları, 2020 və 2016 

müqayisəsi 

Bənd Kriteriya 
AZE 
2020 

AZE 
2016 

EaP 
orta 
2020 

AZE 2020  
(2016 

metodologiya) 

A 

İnstitusional və tənzimləmə bazası 3.53 2.47 3.74 3.53 

Əməliyyat mühiti 4.20 4.23 3.92 4.32 

Müflisləşmə və ikinci şans 2.97 2.87 2.85 3.23 

B 
Sahibkarlığın öyrənməsi / Qadın sahibkarlığı 3.41 2.59 3.58 n.a. 

KOB bacarıqları 2.62 2.94 3.36 n.a. 

C Maliyəyə əlçatanlıq 3.12 2.70 3.57 3.08 

D 

Dövlət satınalmaları 2.87 2.42 3.49 2.87 

Standartlar və qaydalar 3.10 3.32 3.43 3.25 

Beynəlmiləlləşmə 3.08 2.50 2.96 3.20 

E 

Biznesin inkişafı xidmətləri 3.27 2.98 3.53 3.27 

İnnovasiya Siyasəti 2.83 2.47 2.92 2.82 

Yaşlı iqtisadiyyat 2.31 1.54 2.77 2.31 
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    Cədvəl 8.2. KOB Siyasəti İndeksi 2016 prioritet islahatların icrası – 

Azərbaycan 

KOB Siyasəti İndeksi 2016-da göstərilən prioritet islahatlar İndiyə qədər həyata keçirilən əsas islahatlar 

Bənd A –Hökumətin çevik qərar vermə  reaksiyası 

Hərtərəfli KOM strategiyasını qəbul edilməsi (potensial olaraq 

KOB üzrə icra qurumunun yaradılması daxil olmaqla) 

RIA(TTQ) çərçivəsinin hazırlanmasını başa çatdırmaq və lisenziyalar və 
icazələrin çərçivələrini təkmilləşdirmək 

2016-2020 KOB strategiyası qəbul edildi və həyata keçirilməkdədir 

2017-ci ildə KOBİ İnkişaf Agentliyi yaradıldı 

Lisenziyalaşdırma prosesləri sürətləndirildi 

Elektron hökumət xidmətləri yaxşılaşdırıldı 

Bənd B – Sahibkar insan kapitalı 

Sahibkarlığın əsas səriştələrini (rəsmi təhsilin bütün səviyyələri 

üzrə) və monitorinq və qiymətləndirmə çərçivəsini hazırlamaq 

üçün xüsusi bir işçi qrup yaradılması 

Potensial qadın sahibkarlar üçün təlim və mentorluq xidmətləri 

Qadın sahibkarlığı sahəsində yaxşı işləyən rəsmi siyasət tərəfdaşlığı 

KOB Agentliyinin Ömür boyu Öyrənmə (Təlim) Komissiyasının 
rəhbərliyi altında təşəbbüskar öyrənmə ilə bağlı siyasət ortaqlığı 
quruldu 

Ölkənin KOB agentliyi bacarıqların öyərinilməsi və təhlili ilə məşğul 

olan maraqlı tərəflərin əlaqələndirilməsi ilə səlahiyyətləndirilib 

Bənd C – Maliyəyə əlçatanlıq 

Özəl kredit bürosu, daşınan əmlakın girov reyestri və təminatlı 
əqdlər üçün hüquqi çərçivə layihələri üzərində davam edən işlərin 
tamamlanması; lizinq qaydalarına baxılması 

Mövcud dövlət proqramı çərçivəsində kapital bazarının inkişafının 
davam etdirilməsi 

Özəl kredit bürosu və daşınan əmlakın girov reyestri yaradıldı 

Kredit zəmanət fondu yaradıldı 

Dövlət sektoru Sahibkarlığın İnkişafı Fondu və Kredit Zəmanət Fondu 
yaradıldı (Maliyəyə əlçatanlığın asanlaşmasına kömək edəcək) 

Milli Maliyyə Savadlılığı Strategiyasına (Azərbaycan Mərkəzi Bankının 
himayəsi ilə) başlanıldı 

Bənd D – Bazarlara çıxış 

Ticarət maliyyələşdirilməsi üçün əlverişli mühit də daxil olmaqla KOB-
ların ixrac imkanları üçün məqsədyönlü dəstək tədbirlərinin 
hazırlanması və həyata keçirilməsi 

Milli texniki qaydalar və standartların beynəlxalq və Aİ standartlarına 
uyğunluğunu artırmaq 

İxracın Təşviqi Mərkəzi yaradıldı və KOB-ların ixracı üçün məlumat 
dəstəyi və e-xidmətlər genişləndirildi 

Dövlət satınalmaları haqqında qanuna dəyişiklik edildi 

Standartlaşdırma və akkreditasiya infrastrukturu gücləndirildi 

Bənd E – İnnovasiya və biznesə dəstək 

İqtisadiyyatın bütün sahələrində İKT tətbiqini təşviq edən (yerli inkişaf 
etmiş İKT bacarıqlarına güvənərək) və KOB-lara yönəlik tədbirləri təklif 
edən hərtərəfli innovasiya strategiyası hazırlanması 

Biznesin inkişafına dəstək bazarının böyüməsi üzrə  dəstəyin 
artırılması 

Milli İnnovasiya Agentliyi yaradıldı 

Üç texnoloji park yaradıldı 

KOB agentliyinə, biznesin inkişafı üçün geniş proqram tərtib etməyi və 
həyata keçirməyi tapşırıldı 

Kontekst 

İqtisadi icmal  və islahat prioritetləri 

2001-14-cü illərdə davam edən güclü artım dövründən sonra Azərbaycanda, regional 

ticarət tərəfdaşlarındakı iqtisadi yavaşlama ilə paralel olaraq, neftin qiymətinin aşağı 

düşməsi nəticəsində 2016-17-ci illərdə ÜDM-in azalmasına səbəb oldu. 2017-ci ilin 

ortalarında bərpa dövrü başlandı, sonrakı il artım 1.4% -ə çatdı ki bunu, neft qiymətlərinin 

artması və bölgədəki daha əlverişli iqtisadi şərtlər dəstəklədi. 

2016 və 2017-ci illərdə inflyasiyanın kəskin artmasına səbəb olan (12.4% and 12.8% 

olmaqla) iqtisadi qeyri-sabitlik və yerli valyutanın dəyərdən düşməsi bank böhranına səbəb 

oldu. On iki bank bazardan çıxdı və özəl sektora verilən kreditlər, 2015-ci ildə ÜDM-in 

38.5% -dən 2018-ci ildə 20.8% -ə düşdü ki, bu EAP və İƏİT'nin müvafiq ortalama 38.3% 

və 93.9% səviyyəsindən aşağı oldu (Dünya Bankı (World Bank, 2019[1]). 

Birbaşa xarici investisiyaların (FTİ) məbləği son iki onillikdə artaraq 2017-ci ildə ÜDM-

in 70% -ə çatdı (UNCTAD, 2018[2]). Neft və qaz sektoru ən çox xarici investisiya aldığa 
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halda, 2003-cü ildən bəri istehsal sektoru ümumi yaşıl sektora yatırımının cəmi 10% -ni 

almışdır. Neft və qaz sektoru 2018-ci ildə ÜDM-in 38% -ni təşkil etdi və xam neft, neft 

qazı və emal neft; ümumi ixracın 90% -dən çoxunu təmsil edir (Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi,  (The State Statistical Committe of the 

Republic of Azerbaijan, 2019[3]). Dövlət qurumlarının qəbul etdiyi kimi, bu göstərici, 

iqtisadiyyatı əmtəə qiymətləri şoklarına həssas qoyur. Bununla iqtisadi fəaliyyətin, 

məşğulluğun və ixracın şaxələndirilməsi mühüm siyasət prioritetinə çevrildi. 

Kənd təsərrüfatı məşğulluq baxımından ən böyük sahədir (ümumi aktiv əhalinin 34% -i və 

2017-ci ildə ÜDM-in 5.6%-i), lakin sektorun fraqmentasiyası səbəbindən aşağı 

məhsuldarlıqdan və investisiya qoyuluşundan əziyyət çəkir. 2017-ci ildə istehsal ümumi 

məşğulluğun yalnız 5.2% -ni və ÜDM-in 4.7% -ni təşkil edib və bundan sonra da inkişaf 

etdirilməkdədir (Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi  (The State 

Statistical Committe of the Republic of Azerbaijan, 2019[3]). 

Cədvəl 8.3. Azərbaycan: Əsas makroiqtisadi göstəricilər, 2013-18 

Göstərici Ölçü vahidi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ÜDM artımı* Faiz, il 5.8 2.8 1.1 -3.1 -0.3 1.4 

İnflyasiya** Faiz, average 2.4 1.4 4.0 12.4 12.8 2.3 

Hökumətin  balansı1** ÜDM-də faizlə 1.6 2.7 -4.8 -1.1 -1.4 5.6 

Cari hesab balansı* ÜDM-də faizlə 16.5 13.6 -0.4 -3.6 4.1 12.9 

Mallar və  xidmətlər ixracı* ÜDM-də faizlə 48.4 43.3 37.8 46.4 48.5 54.3 

Mallar və  Xidmətlər idxalı* ÜDM-də faizlə 26.3 26.2 34.8 43.6 41.9 37.7 

XBİ xalis qoyuluşlar* ÜDM-də faizlə 3.5 5.9 7.6 11.9 7.0 3.0 

Ümumi dövlət borcut** ÜDM-də faizlə 6.2 8.5 18.0 20.6 22.5 18.8 

Özəl sektora yerlii kreditlər* ÜDM-də faizlə 25.2 30.6 38.5 32.9 22.1 20.8 

İşsizlikt2* Cəmi aktiv əhalinin faizi 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 5.2 

Nominal ÜDM* ABŞ dolları, mlrd 74.2 75.2 53.1 37.9 40.9 46.9 

1 Ümumi dövlətin xalis borc / krediti. 
2 İLO (BƏT) qiymətləndirmə modeli 

Mənbə: *Dünya Bankı (2019[1]), Dünya İnkişaf göstəricis; **BVF (2019[4]), Dünya İqtisadi İcmalı, hər  ikisi  

2019-cu ilin dekabrında nəşr edildi 

As a response to the diversification challenge, the government has launched an ambitious 

reform agenda to modernise the economy and enable a transition to a new economic model. 

In December 2016, the government adopted 12 “Strategic roadmaps for the national 

economy and main economic sectors”, detailing short- and medium-term goals for such 

sectors as oil and gas, agriculture, tourism, financial services and SMEs. İqtisadi 

İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM) bu yol xəritələrinin icrası və 

monitorinqinə nəzarət etmək səlahiyyətinə malikdir. 

Biznes mühitinin meylləri 

KOB Yol Xəritəsində göstərilən məqsədlərə çatmaq üçün hökumət inzibati tələbləri 

sürətləndirdi, elektron hökumət xidmətlərini genişləndirdi və özəl sektoru təşviq etməyə 

yönəlmiş bir sıra siyasət təşəbbüslərini həyata keçirdi. Nəticədə ölkə 2020 Dünya Bankı 

Doing Business qiymətləndirməsində 34-cü yerdı sıralandı. Ən nəzərəçarpan inkişaflar 

kreditin əlçatanlığı və kiçik investorların qorunması sahəsində qeyd edildi (World Bank, 

2019[5]).  

Azərbaycan, 2018 Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi (GCI) 

tərəfindən təhlil edilən 141 ölkə arasında 58-ci yeri tutdu (Dünya İqtisadi Forumu, (World 
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Economic Forum, 2019[6]). GCI reytinqləri Azərbaycanda inklüsiz inkişaf və infrastruktur, 

eləcə də biznes dinamizmi və əmək və məhsul bazarlarının tənzimlənməsi (Doing Business 

ilə üst-üstə düşən sahələr) kimi bir sıra ölçülərdə ölkənin gücünü təsdiqləsə də, xüsusilə 

bacarıqlar və maliyyə sistemi ilə bağlı potensial ciddi məhdudiyyətlərin olmasına da işarə 

edir. 

Həyata keçirilən islahatların işgüzar mühit tərəfindən qiymətləndirilməsi müsbət olub, 

2018-ci ildə Azərbaycan İƏİT Müəssisələr Tədqiqatında iştirak edən müəssisələrin 50% -

dən çoxu əksər islahatları "yaxşı" və ya "çox yaxşı" hesab edib (OECD, 2019[7]). Aİ-nin 

2019-cu il üçün Azərbaycan üçün Biznes Mühiti Hesabatlarının nəticələri göstərir ki, 2016-

cı ildən bəri həyata keçirilən islahatlardan məmnunluğun olmasına baxmayaraq, vergi, 

məhkəmə şəffaflığı və rəqabət sahələrində daha çox iş görmək olar. (AHK Azerbaijan, 

2018[8]). Yerli və beynəlxalq şirkətlərlə aparılan müsahibələr də göstərir ki, ixtisaslı işçi 

qüvvəsinin olmaması böyüməkdə olan bir məsələdir və hökumət ali və peşə təhsilinin 

nəticələrini əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırmaq üçün səylərini artıra bilər. 

KOB sektoru  

2018-ci ilin dekabr ayında Dövlət Statistika Komitəsi və Vergilər Nazirliyinin tətbiq etdiyi 

metodologiyalardakı fərqləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə KOB-ların yeni tərifi təqdim 

edildi. Yeni tərif mikro, kiçik, orta və böyük müəssisələri fərqləndirir və işçilərin sayı ilə 

bağlı meyarları sinxronlaşdıraraq AB tərifi ilə qismən uyğundur.  

Cədvəl 8.4. KOB-ların Azərbaycandakı tərifi 

 Mikro Kiçik Orta 

İşçilərin sayı < 10 işçi < 50 işçi < 250 işçi 

Dövriyyə < AZN 200 000 

(EUR 104 000) 

< AZN 3 000 000 

(EUR 1 056 000) 

< AZN 30 000 000 

(EUR 15 690 000) 

Qeyd: 2019-cu ilin oktyabr ayına olan məzənnələr, https://www1.oanda.com/lang/it/currency/converter/ 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, https://cabmin.gov.az/az/document/3251/ 

KOB-ların Azərbaycandakı iqtisadi potensialı hələ də istifadə olunmamışdır. KOB-lar, 

İƏİT ölkələrində əlavə dəyərin 60% və məşğulluğun 60-70% -i ilə müqayisədə 2018-ci ildə 

əlavə dəyərin 13.4% -ni və ümumi məşğulluğun 42.9% -ni təmin edib. Azərbaycanın qeyri-

neft iqtisadiyyatına gəldikdə, KOB-lar əlavə dəyərin 23.5% -i və məşğulluğun 45% -ni 

təmin edib.  

https://www1.oanda.com/lang/it/currency/converter/
https://cabmin.gov.az/az/document/3251/
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Şəkil 8.2. Şirkət ölçüsünə görə Azərbaycanda biznes demoqrafiyası, 2018 

 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi. 

Azərbaycandakı KOB-ların əksəriyyəti nəqliyyat vasitələrinin ticarəti və təmiri, nəqliyyat və 

anbar, yaşayış və qida xidməti fəaliyyətləri kimi nisbətən aşağı dəyərli fəaliyyətlərdə cəmlənmişdir 

(Şəkil 8.3). 

Şəkil 8.3. KOB-ların Azərbaycanda sektorlar üzrə pay bölgüsü 2018 

 

Qeyd: "Digər" siyahısına dağ-mədən sənayesi, elektrik qazı və buxar istehsalı, paylanması və təchizatı, su 

təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və atılması, maliyyə və sığorta aktivliyi, təhsil, informasiya və rabitə, dövlət 

idarəetməsi, insan sağlamlığı və sosial iş, incəsənət və əyləncə daxildir.. 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi məlumatlarına əsasən İƏİT hesablanması. 
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Bəndlər üzr\ KBA qiymətləndirməsi  

Bərabər əməliyyat mühiti bəndi üzrə 

Rəqabət 

Azərbaycan effektiv rəqabət hüququ rejimi üçün əsas baza bloklarını təmin etməli olan 

rəqabətə dair bütün müddəalarını qəbul etmişdir. Qanun, rəqabət əleyhinə müqavilələr və 

hakim mövqelərdən sui-istifadə etməyi qadağan edir və birləşməyə nəzarət edir Şəkil 8.4. 

Göründüyü kimi, qanun eləcə də məlumat tələb etmək və məcbur etmək, agentlik 

tələblərinə və müdaxilələrinə əməl etməməyi cəzalandırmaq üçün bütün zəruri istintaq 

vasitələrini təqdim edir. Bütün qaydalar 90-cı illərdən bəri mövcuddur. Rəqabət orqanı 

İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların 

Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətidir (ASİHMDA).1 Rəqabət qaydalarına əlavə 

olaraq, ASİHMDA istehlakçı hüquqlarının qorunması və Dövlət satınalmaları üçün 

məsuliyyət daşıyır. ASİHMDA səylərinin əksəriyyəti istehlakçıların müdafiəsinə 

yönəldilmiş kimi görünür. Rəqabət haqqında qanun müddəalarının tətbiqi məhdud olaraq 

qalır.   

ASİHMDA hələ heç bir birləşməyə müdaxilə etməyib və bildirilən konsentrasiyaların 

ümumi sayı iqtisadiyyatın ölçüsü ilə müqayisədə azdır. 2016-18-ci illər ərzində rəqabət 

orqanı kartellərin əlamətlərini aşkar etməmiş və buna görə də sanksiya tətbiq etməmişdir. 

Qanun yerlərdə təəccüb doğuran hallarda yoxlamalar aparmağa icazə verdiyinə 

baxmayaraq ("şəfəq reydləri" adlanır), bu vasitə nadir hallarda istifadə olunur, bu ola bilsin 

müəssisələrin yoxlamasının dayandırılması haqqında qanun səbəbinə görədir. 

ASİHMDA-nın fəaliyyəti nisbətən qeyri-şəffafdır: qərarları ictimaiyyətə təqdim edilmir və 

ASİHMDA heç bir prosedur və ya əsaslandırılmış qaydaları dərc etmir.  
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Şəkil 8.4. Azərbaycanda rəqabət siyasəti 

Formal olaraq qəbul edilən rəqabət meyarlarının faizi, iyun 2019 tarixinə görə 

 

Qeyd: Yuxarıdakı cədvəldə hüquqi müstəvidə rəsmi olaraq qəbul edilmiş rəqabət siyasəti meyarlarının faizi 

göstərilmişdir. Bütün meyarlara bərabər çəki verir. Bu aktual icra fəaliyyətini aktuallıq və ya kəmiyyət 

baxımından və çatışmayan və ya qarşılanmayan meyarların uyğunluğu ilə əlaqələndirmir. 

Mənbə: KBQ sorğusu, ASİHMDA və iş birlikləri ilə görüşlər. 

Rəqabət Məcəlləsinə gözlənilən dəyişikliklər bu məsələlərin bəzilərini həll etmək məqsədi 

daşıyır. Gözlənilən yeni Rəqabət Məcəlləsi, güzəşt proqramı təqdim edəcək, elan 

edilməmiş yoxlamalar üçün prosedur təqdim edəcək və hüquqpozanların illik gəlirlərinə 

əsaslanaraq cərimələrin hesablanması üçün yeni bir üsul təqdim edəcəkdir. Üstəlik daha 

müstəqil rəqabət orqanının yaradılması planlaşdırılır. 

Bu dəyişikliklərin xoş qarşılanacağı gözlənilir və Azərbaycanın bu sahədəki təcrübəsini 

beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdıracaqdır. ASİHMDA-nın istehlakçı hüquqlarının 

qorunmasına yönəldilmiş diqqəti bəzi firmaların haqsız iş təcrübələrini həyata keçirməsinə 

imkan yaradan bazarlarda yaranan problemləri həll etməyəcəkdir. Bu problemləri həll edə 

biləcək və konsentrasiyalı və ya toqquşan bazar quruluşlarının qarşısını almağa və ya 

aradan qaldırılmasına kömək edən vasitələr birləşməyə nəzarəti və kartellərə qarşı 

müəyyən bir mübarizə formasının mövcud olmasıdır. Bunun tətbiq edilməməsi cəmiyyətə 

baha başa gəlir və yalnız güclüləri faydalandırır. İstehlakçılar daha yüksək qiymətlər 

ödəyirlər, KOB-lar bazarlara çıxmaqdan çəkinir və investisiya, yenilik, məhsuldarlıq və 

artım sahəsində əziyyət çəkirlər. Rəqabət Məcəlləsinə yeni düzəlişlərin ciddi tətbiqi onların 

potensialını reallaşdırmaq üçün vacibdir. 

Ciddi rəqabət qanunu icrası, səlahiyyətlərini icra etmək üçün kifayət qədər resurslara sahib 

olan müstəqil icra orqanının olmasını tələb edir. Müəssisələr yalnız siyasi müstəqilliyinə 

və bütövlüyünə əmin olduqları təqdirdə müstəqil icraçıya etibar edəcəklər. Struktur 

müstəqilliyindən başqa, bu agentlikdən yüksək ixtisaslı kadrları cəlb edə və saxlaya bilmək, 

müvafiq İT və digər resurslara sahib olmaq tələb olunur.   
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Rəqabət mədəniyyətinin yaradılması, təcrübəsindən və tətbiqetmə səviyyəsindən asılı 

olmayaraq, bütün yurisdiksiyalarda davamlı bir vəzifədir. Rəqabət qanunlarına geniş 

dəstək və hörmət yaratmaq üçün ASİHMDA tərəfindən həm qaydaların mövcudluğu, həm 

də tətbiq edilməsinin faydaları barədə cəmiyyətin məlumatlandırması lazımdır. Bunun 

üçün cəmiyyətin bütün təbəqələri ilə davamlı əlaqə, həm şəffaflıq, həm də qaydaların icrası 

tələb olunur.  

Müqavilənin icrası və mübahisələrin alternativ həlli 

Bu yaxınlarda Azərbaycanda müqavilələrin icrası, 2019-cu ildə sahibkarlıq mübahisələri 

ilə əlaqədar işlərə baxılması üçün ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin yaradılması ilə 

gücləndirilmişdir. Bundan əlavə, hökumət məhkəmələrin avtomatlaşdırmasını tətbiq 

etməklə müqavilə icrası prosedurlarının səmərəliliyini və şəffaflığını artırmaq üçün çox səy 

göstərmişdir. Prezidentin “Elektron Məhkəmə Məlumat Sisteminin yaradılması haqqında” 

2014-cü il fərmanından sonra işlərin hakimlərə avtomatik təsadüfi paylanması qoyuldu və 

hazırda ölkə məhkəmələrinin 60% -də fəaliyyət göstərir. Məhkəmə infrastrukturu yeni 

elektron məhkəmə məlumat sistemini (AZEMIS) qarşılamaq üçün 2015-ci ildən bəri 

modernləşdirmə mərhələsindən keçdi. Mülki Prosessual Məcəlləyə kiçik iddialar üçün 

sadələşdirilmiş prosedurlar, kommersiya mübahisələrinə dair məhkəmə prosesləri, 

məhkəmə ödənişlərinin elektron qaydada ödənilməsi və məhkəmələrdə elektron sənəd 

dövriyyəsi kimi dəyişikliklər ilə digər vacib inkişaflar təqdim edilmişdir. İndi qarşıya 

qoyulan problem bu xoş qarşılanmış tədbirlərin tam həyata keçirilməsini və e-məhkəmə 

təyinetmə sisteminin potensial zəifliklərini aradan qaldırmaq üçün monitorinq sisteminin 

qurulmasını təmin etməkdir. Bundan əlavə, 2019-cu il Prezidentinin məhkəmə sistemində 

islahatların dərinləşdirilməsi ilə bağlı fərmanının icrasının sahibkarlar üçün daha əlverişli 

bir mühitə töhfə verəcəyi gözlənilir. 

Azərbaycanda əqli mülkiyyət hüquqlarının (İPR) müdafiəsi zəif olaraq qalır - WEF İcraçı 

Rəy Sorğusu (Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti Hesabatı hissəsi), ölkəni 141-ci yerdən 30-cu 

yerə sıralayaraq 2019-cu ildə mümkün olan 7-dən orta hesabla 5.2 bala malik olduğunu 

göstərib. (Dünya İqtisadi Forumu, 2019 [6]). İPR ilə əlaqəli işlərə ümumi məhkəmə sistemi 

çərçivəsində baxılır. İxtisaslaşmış məhkəmələr və ya hakimlərin güclü ƏM təcrübəsi və 

ekspertizasiyası ilə təmin edilməsi bu cür müdafiəni gücləndirmək üçün çox şey edə bilər. 

KOB-ların mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək məsələsinə gəldikdə, Özəl 

sektor- dövlətə dair məhkəmə işləri gücləndirilməlidir. Sübutlar göstərir ki, işgüzar 

mülkiyyət hüquqlarına təsir göstərən inzibati qərarlar qəbul edildiyi və məhkəmə qərarının 

lehinə çıxdığı hallarda dövlət orqanlarına qarşı bu qərarın icrası hakim tərəfindən uzun və 

kifayət qədər nəzarət edilməməyə meyllidir; çox vaxt belə qərarlar sadəcə icra olunmur 

(Avropa Şurası,  (Council of Europe, 2016[9]). Bu baxımdan qanuni iş maraqlarının dövlət 

orqanlarının hərəkətlərindən qorunması üçün səmərəli bir mexanizmin (məsələn, biznes 

ombudsmanı) yaradılması KOB-lar üçün mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsini əhəmiyyətli 

dərəcədə gücləndirə bilər. 

Alternativ mübahisələrin həlli (ADR) mexanizmləri Azərbaycan üçün nisbətən yenidir. 

Mediasiya haqqında 2019-cu il Qanunu, kommersiya və inzibati mübahisələrin həllində 

vasitəçilərin vəziyyətini tənzimləyir və 2020-ci ildə qüvvəyə minəcək. Beynəlxalq 

kommersiya arbitraj prosedurlarının səmərəliliyini artırmaq və vergi sahəsində inzibati 

mübahisələrə baxan hakimlərin lazımi təlimini təmin etmək məqsədi ilə , gömrük və sosial 

sığorta ilə əlaqədar olaraq, Ədliyyə Nazirliyi xüsusi Aİ texniki yardım layihəsi ilə təmin 

ediləcək Aİ layihəsi dəstəyi üçün müraciət etdi. Bundan əlavə, yaxınlarda Vergi 

Ombudsmanı2  İdarəsinin yaradılması vergi ödəyicilərinə vergi orqanları ilə əlaqəli olduqda 
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yaranan problemləri məhkəməyə müraciət etmədən həll etməyə kömək edir. Qurum eyni 

zamanda vergi ödəyiciləri ilə vergi administrasiyası arasındakı dialoqun dəstəklənməsinə 

cavabdehdir. Bu, xoşagələn bir inkişafdır, dövlət orqanlarının qanunsuz hərəkətləri və ya 

hərəkətsizliyi halında özəl sektorun maraqlarını təmsil edən daha da inkişaf etmiş bir 

qurumun yaradılması yolunda ilk addım kimi qiymətləndirilə bilər. 

 

Biznesin şəffaflığı (integrity) 

Azərbaycan hələ riskə əsaslanan şəffaf biznes idarəçiliyi  siyasətinə malik olmasa da, 

biznesin şəffalığına sahəsində açıq hökumətin təşviqinə dair Milli Fəaliyyət Planı (2016-

2018) tərəfindən korrupsiyanın qarşısının alınmasına, özəl sektorda şəffaflığın və 

hesabatlılığın artırılmasına yönəlmiş tədbirlər icra edilmişdir . Ümumiyyətlə, hökumətin 

biznes mühitini yaxşılaşdırmaq və ictimai sektorda şəffaflığı təşviq etmək korrupsiyanın 

azaldılmasına müsbət təsir göstərmişdir (ACN, OECD, 2016[10]). İrəliyə gedərək, hökumət 

biznes sektorundakı korrupsiya risklərini qiymətləndirmək və biznes şəffalığına dair 

mövcud tədbirlərinin təsirini ölçmək üçün araşdırma və ya tədqiqatlar aparmaq üçün biznes 

birlikləri ilə sıx əməkdaşlıq edə bilər. (ACN, OECD, 2019[11]).  

Bu yaxınlarda hüquqi şəxslərin korrupsiya cinayətlərinə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqi 

özəl sektorda korrupsiyanın qarşısının alınması üçün vacib addımdır. Eyni zamanda, özəl 

sektorun şəffaflığının daha bir vacib elementi olan şirkətlərin öz benefisiar sahiblərini 

açıqlamaları yalnız maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün məcburidir. Digər 

müəssisələr, o cümlədən KOB-lar, son faydalanan (final beneficiary) şəxslərini açıqlamağa 

borclu deyillər.  

Korrupsiya barədə məlumat verməyə gəldikdə, vətəndaş cəmiyyəti və biznes birlikləri 

tərəfindən artan tələbə baxmayaraq, hökumət hələ də “whistle-blower protection” 

qanunvericiliyi qəbul etməmişdir. Korrupsiya barədə məlumat vermək üçün mövcud 

kanallar nadir hallarda özəl sektor tərəfindən istifadə olunur və müəssisələrin korrupsiya 

hesabatlarının sayına dair statistik məlumatlar mövcud deyildir. 

Azərbaycan dövlət sektorunda korrupsiyanın qarşısının alınması (məsələn, Milli 

Korrupsiya Barometrinin inkişafı) ilə bağlı bir sıra maarifləndirmə işləri aparmışdır. 

Bununla yanaşı, şirkətlərin, biznes birliklərinin və hökumətin iştirakı ilə kollektiv fəaliyyət 

daxil olmaqla, biznesin şəffaflığı tədbirlərinin təşviqi üçün hələ çox iş görülməmişdir 

(ACN, OECD, 2019[11]). Hökumət biznesin bütövlüyü ilə bağlı maarifləndirmə işlərinin 

əhatə dairəsini genişləndirməyi, o cümlədən KOM ilə əlaqəli məsələlərə həsr olunmuş 

iclasların keçirilməsini, şirkətlər tərəfindən uyğunluq mexanizmlərinin (yəni vergilərin 

azaldılması, şəffaflıq üzrə  mükafatlarının verilməsi, istifadəsi) maliyyə və digər təşviqlərin 

tətbiqi yolu ilə genişləndirilməsini nəzərdən keçirə bilər və uyğunlaşdırma proqramları 

müdafiəni yumşaltma və s.) vasitəsilə işgüzar birliklər ilə daha yaxından işləmək və işgüzar 

şəffaflıq təşəbbüslərini dəstəkləyə bilər.   

Bənd A – Responsiv hökumət (dəyişikliklərə reaksiya)  

İnstitusional və tənzimləmə bazası 

2016-cı ildə KBA hazırlanması dövründən bəri Azərbaycan fəal KOB siyasətinin əsas 

bünövrələrini təmin etmək və onu dəstəkləmək üçün lazımi insan və maliyyə mənbələrini 

səfərbər etməkdə böyük irəliləyiş əldə etmişdir. Belə böyük irəliləyişlər bu ölçü üçün balın 

əhəmiyyətli dərəcədə artmasında əks olunur (+ 1.06 bal). 
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KOB-lar səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair müfəssəl sənəd olan Strateji Yol 

Xəritəsi ("KOB Yol Xəritəsi") KOB inkişafının beş strateji hədəfinə yönəlib: 1) KOB-lar 

üçün iş mühitinin və tənzimləmə bazasının yaxşılaşdırılması; 2) KOB-lar üçün maliyəyə 

əlçatanlığın təmin edilməsi, 3) KOB-ların Beynəlmilələşməsini artırmaq, 4) KOB 

bacarıqlarını artırmaq və 5) KOB yeniliklərini təşviq etmək. KOB Yol Xəritəsində KOB 

sektoru üçün vaxtla əlaqəli (2020) kəmiyyət hədəfləri, məsələn, KOB-ların ÜDM-ə daha 

çox payı (15%), məşğulluq (20%) və qeyri-neft ixracı (10%), əsas nəticə göstəriciləri ilə 

tamamlanır. Sənəd orta müddətli KOB strategiyası rolunu da oynamağa yaxındır və ölkənin 

iqtisadi şaxələndirmə strategiyasının vacib tərkib hissəsidir. 

2017-ci ildə xüsusi Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) yaradılması, 

KOB-a dəstək infrastrukturunun formalaşmasında mühüm mərhələdir. Agentlik öz 

xidmətlərini beş strateji istiqamət üzrə təqdim etmək səlahiyyətinə malikdir: 1) sahibkarlığı 

təşviq etmək, 2) sahibkarları qorumaq, 3) KOB maliyyələşdirməsini asanlaşdırmaq, 4) 

təlim və məsləhət xidmətləri göstərmək və 5) bir pəncərə kimi xidmət etmək. Hal-hazırda 

ilkin əməliyyat mərhələsində agentliyin 240 nəfərdən ibarət olduğu və baş ofisinin Bakıda 

yerləşməsi və müvafiq olaraq paytaxtdakı KOB Evi və bölgələrdə KOB Dostları 

adlandırılan regional ofislər şəbəkəsi vasitəsilə fəaliyyət göstərməsi gözlənilir. Ancaq yeni 

qurulan agentliyin öz missiyasını yerinə yetirməsi üçün lazımi mənbələrə malik 

olduğundan əmin olmaq vacibdir. Bundan əlavə, ictimai fəaliyyət və KOB ehtiyacları 

arasında daha yaxşı uyğunlaşmanı təmin etmək üçün dəstək proqramlarının tərtibinə tələb 

yönümlü, birgə yanaşma qəbul edilməlidir. Nəhayət, agentlik KOB dəstək ekosisteminin 

səmərəliliyini artıra biləcək dəstək proqramlarının çatdırılması üçün özəl sektordan istifadə 

imkanlarını nəzərdən keçirə bilər. 

Birbaşa Prezident Administrasiyasına hesabat verən İİTKM-in yaradılması digər mühüm 

institusional inkişaf olub. İİTKM iqtisadi təhlil aparmaq və ölkənin 12 Strateji Yol 

Xəritəsinin və transformasiya strategiyasının həyata keçirilməsini dəstəkləyən iqtisadi 

islahatlar üçün təkliflərin hazırlanmasına cavabdehdir. 

Qutu 8.1. KOB yol xəritəsinin monitorinqi 

2016-2020-ci illər KOB Yol Xəritəsinin icrasını izləmək üçün Azərbaycanda, İqtisadiyyat 

Nazirliyi yanında rüblük əsasda təşkil olunan iclasların keçirilməsi ilə KOB Yol Xəritəsinin 

həyata keçirilməsini müzakirə etmək və növbəti həyata keçirmə prioritetlərini 

razılaşdırmaq üçün xüsusi işçi qrupu yaratmışdır. İİTKM-ə KOB Yol Xəritəsinin həyata 

keçirilməsinin ətraflı monitorinqi tapşırılmışdır. 2017-ci ildən bəri Mərkəz, hər bir islahat 

fəaliyyətində irəliləyiş haqqında ətraflı məlumat verən, iştirak edən bütün qurumların 

fəaliyyətini qiymətləndirən və həyata keçirilməsini daha da sürətləndirmək üçün tövsiyələr 

verən üç monitorinq hesabatını nəşr etmişdir. Bu hesabatlar hərtərəfli, yaxşı qurulmuş və 

geniş ictimaiyyət üçün açıqdır.  

Mövcud qaydaların sadələşdirilməsi və inzibati yükün azaldılması üçün çox iş görüldüyünə 

baxmayaraq, Azərbaycan yeni qanun və qaydaların əldə olunan tərəqqini geri itirilməməsi  

üçün daha çox iş görə bilər. Azərbaycan yeni qanun və qaydalar üçün RİA-nin tətbiqi ilə 

bağlı çox erkən mərhələdədir. İİTKM hazırda bu məsələ üzərində işləyir və mövzu ilə bağlı 

bir sıra seminarlar keçirib, lakin bu istiqamətdə rəsmi hökumətin qərarı hələ gözlənilir.  

İİTKM-ə müəyyən bir RİA funksiyası verilə bilər, çünki bu, yeni qayda və qaydaların qəbul 

edilməsinə cavabdeh olan nazirliklər və digər qurumların təsir analizinin aparılmasını 

təmin edə bilər. 
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Bu günə qədər Azərbaycanda islahat prosesi özəl sektor təşkilatlarının siyasət 

hazırlamaqda müəyyən dərəcədə iştirakı ilə əsasən yuxarıdan idarə olunur,. Bu, qismən 

özəl sektor təşkilatlarının (xüsusən KOB-ları təmsil edənlərin) nisbi zəifliyi və qismən bir 

sıra iri konqlomeratların aparıcı rol oynadığı ölkənin iqtisadi quruluşu ilə əlaqədardır. Bu 

həmçinin, dövlət-özəl dialoq arasında formal kanalları nisbətən az inkişaf etməsini də əks 

etdirir. Bununla birlikdə, ayrı-ayrı nazirliklər Vergilər Nazirliyinin vəziyyətində olduğu 

kimi, “Açıq qapı günü” təşəbbüsü ilə Vergi Məcəlləsində və İqtisadiyyat Nazirliyində geniş 

dəyişikliklər edildikdə işgüzar dairələrlə qeyri-rəsmi məsləhətləşmələr aparmağa 

başlayıblar. Bu cür inkişaf perspektivlidir və növbəti addımlar bunların üzərində 

qurulmalıdır.  

KOB-lar üçün Əməliyyat mühiti  

Əvvəlki KBA təhlili 2016-cı ildə tamamlandığı üçün Azərbaycan nisbətən yüksək bazadan 

başlamasına baxmayaraq KOM-lar üçün Əməliyyat mühiti ilə əlaqəli ölçüdə irəliləmişdir. 

İT infrastrukturuna xeyli investisiya qoyuluşu səbəbindən, 2018-ci ildə tamamlanan Açıq 

Hökümət Təşəbbüsü üzrə Milli Fəaliyyət Planının icrasından sonra bir çox açıq hökumət 

təcrübəsi olan inkişaf etmiş e-hökumət sistemi qurdu. Hazırda 450-dən çox elektron 

hökumət xidmətlər yeni bir veb portal (www.digital.gov.az), o cümlədən müəssisə 

fəaliyyəti ilə yaxından əlaqəli olanlar (vergi sənədləri, əmlak qeydiyyatı, şirkətlərin 

qeydiyyatı və s.) vasitəsilə mövcuddur. Həm elektron imza, həm də m-imza sistemi 

mövcuddur və məlumatlar göstərir ki, müəssisə və şəxslər tərəfindən istifadə artmaqdadır. 

Dövlət idarəçiliyinin müxtəlif qolları tərəfindən elektron hökumət xidmətlərinin 

göstərilməsini daha yaxşı əlaqələndirmək üçün hökumət Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən və Prezidentə hesabat 

verən Elektron Hökümət İnkişaf Mərkəzini yaradılıb.    

Şirkətlərin qeydiyyat prosedurları daha da asanlaşır və indi əsasən onlayn rejimdə aparılır. 

Doing Business 2020 hesabatına görə, biznesə başlamaq üçün üç prosedur və 3,5 gün, və 

ölkənin adambaşına düşən gəlirinin 1,2% -i dəyərində xərc tələb olunur. (World Bank, 

2019[5]). Proqramlar bir pəncərə / one-stop shop vasitəsilə ötürülür və hər yeni qurulan 

şirkət özünəməxsus identifikasiya nömrəsi alır. Lisenziyaların verilməsi sistemi 

sadələşdirilmiş və lisenziyalaşdırma tələbləri və tətbiq prosedurları haqqında məlumatlar 

vahid veb portalında yerləşdirilmişdir (www.lisenziya.gov.az). 

Azərbaycan vergi qaydalarına əməletmə prosedurları sahəsində də ciddi irəliləyiş əldə 

etmişdir. Hökumət vergi orqanının vergi öhdəlikləri üçün ödənişləri məhkəmə qərarı 

olmadan şirkət hesablarından birbaşa çıxarmaq hüquqlarını əhəmiyyətli dərəcədə 

məhdudlaşdırdı, bu özəl sektor təşkilatları tərəfindən ciddi tənqid edilmişdir. Vergi 

bazasının genişləndirilməsi və məlumatsızlığın azaldılması ilə yanaşı, 1 yanvar 2019-cu il 

tarixindən qüvvəyə minən Vergi Məcəlləsinə sahibkarlığı, innovativ şirkətləri və qeyri-neft 

və qaz sektorundakı fəaliyyətini dəstəkləmək məqsədi ilə bir sıra dəyişikliklər də təqdim 

etmişdir. Bütün bunlar vergi ödəməsi ilə bağlı 2020 Doing Business göstərici sənədində öz 

əksini tapmışdır. İllik vergi ödəmələrinin sayı doqquz, il ərzində vergi inzibatçılığı 

prosedurlarını yerinə yetirmək üçün tələb olunan saatların sayı 159-a bərabərdir. ƏDV 

ödənişi və vergi yoxlaması prosedurlarını əhatə edən təqdimat sonrası indeks, 83.8 / 100 

səviyyəsində regional orta göstəricidən bir qədər yüksəkdir.. 

Müflisləşmə və ikinci şans 

Müflisləşmə və iflas haqqında qanun (1997), Mülki Məcəllə (2001) və Mülki Prosessual 

Məcəlləsi (1999) müflisləşmə və iflas prosedurlarını tənzimləyən əsas qanunvericilik 
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sənədləri olaraq qalmaqdadır. Əvvəlki KBA qiymətləndirilməsindən bəri, müflisləşmə 

çərçivəsinə böyük dəyişikliklər edildi (2015-ci ildən bu yana 51 düzəliş; 2017-ci ildə 

daşınar əmlakla təmin edilmiş əqd haqqında yeni qanun), kreditorların hüquqlarının 

müdafiəsini əhəmiyyətli dərəcədə artıraraq maddi sıxıntıların yenidən qurulması 

imkanlarını genişləndirdi, müəssisələr və iflas idarəçiləri üçün öhdəlikləri gücləndirdi. Bu 

cür qanunvericilik dəyişiklikləri Doing Business 2020-də öz əksini tapıb, burada 

Azərbaycan əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdı: hazırda ödəmə qabiliyyətsizliyinin həllində 

47-ci yeri tutur - 2015-ci ildəki 94-cü pillə ilə müqayisədə (World Bank, 2019[5]). Bununla 

belə, müflisləşmə çərçivəsinin praktikada səmərəli istifadə olunduğu hələ məlum deyil, 

çünki iflas halları çox nadir olaraq qalır. Əksər mülkiyyətçilər bütün aktivlərini satırlar və 

ya iflas başlamazdan əvvəl kreditorlarla barışıq razılığı əldə edirlər. Əlbəttə ki, bu 

islahatların heç bir nəticəsi olmadığını ifadə etmir, çünki bu cür satışlar və danışıqlar ləğv 

edildiyi halda tərəflərin gözlənilən gəlirlər barədə məlumatlandırdıqları andan formalaşır. 

Bu da yeni çərçivənin təsirini qiymətləndirməyi çətinləşdirir. 

Bundan əlavə, qanun restruktrizasiya və ya vasitəçilik prosedurlarına az əhəmiyyət 

verərkən ləğvetmə prosedurlarına diqqət yetirməyə davam edir. Bu, sahibkarların rəsmi 

prosedurlarda iştirak etmək istəməmələri ilə izah edə bilər. Bu yaxınlarda qanunvericilikdə 

məhkəmədənkənar razılaşmalar (vasitəçilik) tətbiq olunsa da, Ədliyyə Nazirliyi 

prosedurların hələ tətbiq edilmədiyini bildirir. Xüsusi olaraq KOB-ları hədəf alan 

sadələşdirilmiş və ya əvvəlcədən paketlənmiş məhkəmə iclasının olmaması kiçik 

müəssisələrin bahalı rəsmi müflisləşmə prosedurlarına cəlb olunmasına mane olur. Bundan 

əlavə, iflas inzibatçılarına hələ də lazımi səviyyədə nəzarət edilmir - qanunvericilikdə 

qeydiyyata və ya lisenziyaya dair tələblər yoxdur və idarəçilər üçün etika və ya iş 

standartlarına dair müddəalar yoxdur. Nəhayət, müflisləşmə işləri üzrə ixtisaslaşmış 

məhkəmələrin olmaması və kredit hesabat qurumlarının suboptimal xarakteri, müflisləşmə 

çərçivəsinin struktur zəifliklərini artırır. Yuxarıda göstərilən sahələrdə müflisləşmə 

çərçivəsinin daha da yaxşılaşdırılması, bunun beynəlxalq standartlara tam 

uyğunlaşdırılması üçün çox şey edə bilər.  

Maddi cəhətdən əziyyət çəkən sahibkarları dəstəkləmək üçün önləyici tədbirlərin tətbiqi ilk 

dəfə olaraq KBA qiymətləndirilməsinə daxil edilir və Azərbaycan üçün də təhlil 

edilməlidir. KOBİA-nın, maddi cəhətdən əziyyət çəkən şirkətlərə məsləhət xidmətləri və 

məlumatları, sistemli qaydada müflisləşməni önləmə vasitələrini (veb saytlar / zəng 

mərkəzləri), təlim və erkən xəbərdarlıq sistemləri ilə təmin etmək üçün xüsusi siyasət 

strategiyası və ya məlumatlandırma kampaniyası Azərbaycanın qəbul edə biləcəyi əsas 

təcrübələrdir və yeni başlanğıc axtaran sahibkarlar üçün ikinci şansə təmin edə bilər.  

Bənd B – Sahibkar insan kapitalı 

Bu bölmədə Avropa üçün Kiçik Biznes Aktının insan kapitalının ölçülərinə diqqət yetirilir. 

Birincisi, sahibkarlıq təliminin təhsil sistemində necə tətbiq olunduğunu araşdırır, 

sahibkarlığa əsas səlahiyyət kimi - Azərbaycanın rəqabət, böyümə və məşğulluq kimi daha 

geniş amil araşdırır. Daha sonra qadın sahibkarlığındakı son inkişafları təsvir edir. Nəhayət, 

həm KOB təhsili üçün siyasət, həm də dəstək məsələlərinə toxunulur. 

2016-cı ildən etibarən irəliləyiş əldə edilsə də təsir yalnız 2018-ci ildə başlayan bir islahat 

olaraq görülməlidir. Sahibkarlığın öyrənilməsi üçün strukturlaşdırılmış milli 

ortaqlıq/tərəfdaşlıq quruldu, strateji yol xəritələri və dövlət proqramları VET sahəsində 

istiqaməti, təhsil-biznes əməkdaşlığını təmin etdi, lakin Ali Təhsil sahəsində vəziyyət 

dəyişməz olaraq qalır və seçilmiş VET və ali təhsil ixtisaslarında praktik sahibkarlıq 

təcrübəsi məcburidir. Bununla belə, maliyyə və iqtisadi savadlılığa diqqət dar olaraq qalır, 
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sahibkarlığın əsas səlahiyyətlərinin bütün aspektlərini əhatə etmir. Qadın sahibkarlığında 

strukturlaşdırılmış tərəfdaşlıq qurulmuş və siyasətlər hazırlanmışdır. Dəstək milli fəaliyyət 

planlarına daxil edilmişdir, lakin QHT-lərlə əməkdaşlıq və rabitə tədbirləri 

təkmilləşdirilməlidir. KOB bacarıqlarının inkişafı zəifdir və sistemli təlim ehtiyacları 

təhlilinə dair heç bir dəlil aşkar edilməyib. KOB agentliyi keçmişdə yaxşı işləyən siyasət 

tədbirləri üzərində qurulmalıdır. 

Sahibkarlığı Öyrənmə 

Sahibkarlığı Öyrənmə, gənclərin işsizliyi ilə mübarizə üçün vacibdir və bütün əhali ilə 

müqayisədə (2017-ci ildə 15 yaş qrupu üçün 5% fərqli olaraq 12.9%) xüsusilə peşə təhsili 

orta məktəb məzunlarının orta təhsil məzunlarından fərqli olaraq iş tapmaq imkanları 

çətindir. Ayrıca, ailə müəssisələrinin idarə etdiyi yüksək olan özünü-məşğulluq 

Sahibkarlığı Öyrənmə potensialını göstərir. KOB Agentliyinin Həyat Boyu Öyrənmə 

Komissiyası, hökumət və qeyri-hökumət iştirakçılarının fəaliyyətlərini əlaqələndirən 

strukturlaşdırılmış bir siyasət ortaqlığına rəhbərlik edir. Strateji yol xəritələri kimi rəsmi 

sənədlər şəffaf və dəstəkləyici siyasət bazası yaradır.  

Bununla birlikdə, VET və ali təhsil üçün təlim modulu, materiallar, təlimat kitabçaları və 

onlayn mənbələr maliyyə və iqtisadi savad, planlaşdırma, ideya yaradılması, bazar təhlili 

və ya hüquqi aspektlər kimi əsas səlahiyyətlərin yalnız hissələrini əhatə edir. İbtidai, aşağı 

və yuxarı orta təhsil bu prosesə cəlb edilmir. Praktiki sahibkarlıq təcrübəsi seçilmiş VET 

və ali təhsil ixtisaslarında məcburidir, məsələn, tələbə şirkətləri, şirkət səfərləri, 

yarmarkalarda və tədbirlərdə iştirak etmək və ya ali təhsil tələbələri üçün, fabriklərdə və 

texnoparklarda. Orta təhsil isə bu prosesdən kənardır. Ticarət, Biznes Menecmenti və 

İqtisadiyyat və ya bəzi ixtisaslar üzrə orta peşə məktəbləri kimi bakalavr proqramlarına 14 

həftəlik təcrübə daxildir.  

Özünü məşğulluq, İlkin Texniki Peşə Təhsili Dövlət Standartlarına və İlkin Texniki Peşə 

Təhsili Məktəbləri üçün Karyera Rəhbərliyi Fəaliyyət Planına uyğun olaraq, ilkin və orta 

peşə təhsili və ali təhsildə karyera istiqaməti seçimidir. Təhsil-biznes əməkdaşlığı bunu 

dəstəkləyir; məsələn VET agentliyi ilə 100-ə yaxın müəssisə arasında anlaşma 

memorandumları şirkət ziyarətlərini, praktik təlim və mübadiləni asanlaşdırır. Ali təhsil və 

biznes arasında əməkdaşlıq universitetlər və ya şirkətlərdəki filiallar daxilində 

texnoparklar, inkubatorlar, innovasiya mərkəzləri və ya laboratoriyaların yaradılması 

barədə ikitərəfli müqavilələrə əsaslanır. KOB-lar və ümumi orta təhsil arasında əməkdaşlıq 

"açıq qapı" günləri kimi xüsusi tədbirlər səviyyəsində icra edilir. 

Strateji yol xəritələrini həyata keçirən milli fəaliyyət planlarında dəqiq ayrılmış vəsaitə 

malikdirlər və buraya VET-də rəsmi və qeyri-rəsmi Sahibkarlığı Öyrənmənin təşviqi 

daxildir. Monitorinq və qiymətləndirmə məsuliyyətləri, hesabat, monitorinq, müddət və 

büdcə mənbələrini aydınlıq gətirir. Məktəb rəhbərliyi hər il məzunların işlə təmin olunması 

barədə Təhsil Nazirliyinə hesabat verdiyindən VET tələbələri (məktəb səviyyəsi) və 

ümumi orta məktəb şagirdləri (respublika səviyyəsi) izlənilir. 

Qısa müddətdə, Uzunmüddətli Öyrənmə Komissiyası üçün illik iş planlarını təqdim etməyə 

və sahibkarlıq üzrə aparıcı/açar bacarıqların Azərbaycan üçün nə demək olması barədə 

razılaşdırılmış bir anlayış hazırlamağa ehtiyac var - məsələn, Avropa Parlamentinin 2018 

Tövsiyəsini nəzərə alaraq və ömür boyu öyrənmək üçün əsas səlahiyyətlər üzrə Şuranın 

səlahiyyətlərini təhlil etmək olar. Sonradan əsas səlahiyyət və islahat yolunu 

müəyyənləşdirən xüsusi bir strategiya yaradılmalıdır. Orta müddətli perspektivdə 

sahibkarlıq əsas təhsil kimi bütün təhsil səviyyələrində inkişaf etdirilməlidir ki, fəal tədris 

və təlim metodları və işə hazırlıq müəllimi, habelə məktəb və universitet rəhbərləri üçün 
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təlim keçsin. Əsas bacarıq yanaşmasını tətbiq etmək üçün müəllim-ixtisas standartları tələb 

olunur. Orta müddətli dövrdə, ümumtəhsil məktəbləri üçün də təhsil-biznes birliyi 

məsələsinə sistem səviyyəli bir yanaşma lazımdır. Karyera Rəhbərliyi fəaliyyət planını 

genişləndirmək, məsələn vergilər üzrə və müəssisələr üçün təşviq tətbiq etmək (ETF, 

2016[12]). Monitorinq və qiymətləndirmə, Sahibkarlığı Öyrənmənin həyata keçirilməsində 

tərəqqi və performansa diqqət yetirərək, qeyri-hökumət təşkilatlarının cəlb edilməsi və 

islahatların nəticələrini ictimaiyyətlə bölüşməklə artırılmalıdır. Nəhayət, işə qəbul 

prosesinə təsirini təyin etmək üçün tələbə izləmə(student tracking) ən azı iki ilə qədər 

uzadılmalıdır 

Qadın sahibkarlığı 

Özünü-məşğulluq sahəsində işləyənlər arasında qadınların payı 50% -dən çoxdur, halbuki 

qadınların yalnız 39.4% -i işəgötürənlərdir, iş imkanları yaratmaq və böyüməyə öz 

töhfələrini verməkdədirlər. KOB agentliyinin sosial komissiyası strukturlaşdırılmış siyasət 

tərəfdaşlığına rəhbərlik edir və , qadınlara məxsus və idarə olunan şirkətləri birləşdirən 

qeyri-hökumət təşkilatı olan. - Qadın Sahibkarlığın İnkişafı Birliyi ölkədəki bütün maraqlı 

tərəfləri cəlb edir. Kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı və 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı (2016) üçün strateji yol xəritələri, habelə 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı kimi rəsmi siyasət sənədləri ( 2019-

2023) idarəetmə, koordinasiya və monitorinq və qiymətləndirmə mövzusunda aydın bir 

istiqamət təqdim edir. 

Yol xəritələrinə kənd yerlərində qadınlara yönəlmiş qadın sahibkarlar üçün kredit vermək, 

vergi və digər güzəştlər üçün təşviq mexanizmlərinin hazırlanması və ya qadın biznes 

inkubatorlarının yaradılması və ya kənd yerlərində gənc qadınlar daxil olmaqla gənclər 

üçün məsləhət xidmətləri göstərmək kimi tədbirlər daxildir (özünü-məşğulluq və ailə 

biznesi).  

Qutu 8.2. Azərbaycanda Qadın sahibkarlığını təşviq etmək 

Azərbaycanın strateji yol xəritələri, ölkənin əvvəlki KBA tətbiqində də göstərildiyi kimi, 

Qadın sahibkarlığı üçün yaxşı-inkişaf etdirilmiş dəstəyin davamını təmin edir. Əsas və 

ortaq icraçıları, görüşlərin tezliyini, son tarixləri və qaynaqları dəqiq müəyyənləşdirirlər. 

Əsas cavabdeh qurum, həyata keçirilməyə cavabdeh olan müvafiq hökumət və qeyri-

hökumət təşkilatları ilə işçi qrupu yaradır. Yol xəritələri nazirliklər və insan kapitalının 

inkişafı üç ölçüsü arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edir və proqresin monitorinqi üçün 

zəmin yaradır, bununla belə, xüsusi Qadın sahibkarlığı dəstək siyasətinin və hökumət 

proqramlarının qiymətləndirilməsi hələ təmin edilməlidir. 

Qadın sahibkarlığına dəstək iqtisadiyyat, əmək və sosial müdafiə, gənclər və idman 

nazirliklərinin və biznes birliklərinin fəaliyyət planlarına daxil edilmişdir. Beynəlxalq və 

milli tədbirlər vasitəsilə müvəffəqiyyətli qadın sahibkarların təcrübələrini bölüşmək kimi 

işləri icra edilir. "SHE Konqresi" və ya "Üfüqdə Yeni Fürsətlər: Qadın Sahibkarlar üçün 

Yaşıl İşıq" konfransı və s.. Bu sahədə də güclü bir monitorinq və qiymətləndirmə sistemi 

mövcuddur. Qadın sahibkarlığı üzrə işçi qrup proqresi izləyir və İİTKM qiymətləndirmə 

aparır, təhlil edir və tövsiyələr verir. Hər bir nazirliyin gender üzrə ayrıca bir əlaqə qurumu 

var.  

İrəliyə baxaraq, qadın sahibkarlığı üçün xüsusi bir ünsiyyət planı hazırlamağa və onu yol 

xəritələrinin fəaliyyət planlarına daxil etməyə ehtiyac var. Qısamüddətli dövrdə, xüsusən 
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də qeyri-hökumət təşkilatları ilə məlumat mübadiləsini asanlaşdırmaq üçün Sosial 

Komissiyanın illik iş planları təqdim edilməlidir. Bölgələrdən olan qadın rol modelləri 

əvvəlcədən təyin edilmiş seçim meyarlarına (yaxşı təcrübə) əsaslanan çox tərəfli 

yanaşmada müəyyənləşdirilməlidir. QHT-lər və biznes birlikləri üçün potensialın 

artırılması, qadın sahibkarlığını dəstəkləmək üçün fəaliyyətlərini yaxşılaşdırmaq 

üçünİqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin monitorinq və 

qiymətləndirmə təlimlərində iştirak etmək tələb olunur. QHT-lərə dəstək avadanlıq və ofis 

təchizatı kimi xidmətlərə verilməlidir. 

KOB bacarıqları 

Müəssisələrin əksəriyyətini KOB-lar təşkil edir, əksər KOB-lar isə bacarıq toplama və 

təhlil etmək üçün lazımi mənbələrə malik olmayan fərdi sahibkarlardır. KOB sektorunun 

iqtisadiyyata töhfəsi az olsa da, əhəmiyyət kəsb edən məşğulluq imkanları malikdir. İnsan 

kapitalının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında KOB-lara dəstək vermək üçün böyük bir 

addım KOB agentliyinin yaradılması olmuşdur, bu da təlim ehtiyacları təhlili araşdırmaları 

da daxil olmaqla bacarıq toplama və təhlil ilə əlaqəli tərəfləri əlaqələndirir. Bununla bərabır 

qeyd edilməlidir ki, agentlik yalnız 2018-ci ilin iyun ayından fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda 

müxtəlif nazirliklərin tədris mərkəzləri öz yanaşmalarına uyğun aparılır və təlim təklifləri 

tələbdən daha çox təklif əsasında idarə olunur. 

Digər tərəfdən, hökumət artıq KOB-lar üçün müvafiq təlimlərə maliyyə dəstəyi göstərir. 

KOB-ların beynəlxalq sərgilərdə iştirakı, işgüzarlığı və insanları insanlarla təmasda 

saxlamağa yönəlmiş tədbirlərin təşkili KOB agentliyi, İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi 

Fondu, İqtisadiyyat Nazirliyi, QHT-lər, QHT-lərə dövlət dəstəyi Şurası və beynəlxalq 

donorlar tərəfindən dəstəklənir. Dəstək səyləri böyümə potensialı olan ailə biznesinə, 

gənclərə, qadınlara, startaplara və KOB-lara, Beynəlmiləlləşmə və qlobal tədarük 

şəbəkələrində iştiraka yönəldilir. KOB-ların inkişaf edən rəqəmsal iqtisadiyyatda iştirakına 

xüsusi diqqət yetirilir. İlkin mərhələdə, Yaşlı iqtisadiyyatda KOB-lar üçün təlim və KOB-

lar üçün onlayn təlim də təklif olunur.  

Yol xəritələri, dövlət proqramları və onların fəaliyyət planları monitorinq və 

qiymətləndirmə yanaşmasını dəqiq müəyyənləşdirir; məqsədlərə, həmçinin son tarixlərə və 

mövcud büdcə mənbələrinə qarşı hesabat və monitorinqi aydınlaşdırır. Hazırda KOB 

təhsili, o cümlədən cinsə görə bölünmüş təlim iştirakçılığı haqqında statistik məlumatların 

qeyd edilməsi üçün KOB Reyestri hazırlanır. 

Əvvəlki illərdə Bakı Biznes Tədris Mərkəzi (BBTC) və onun regional nümayəndəlikləri 

tərəfindən aparılan təlim ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi və maraqlı tərəflərin 

əlaqələndirilməsini özündə cəmləşdirən bacarıq təhlilinin aparılmasına ehtiyac var. 

Məlumat toplama alətləri qadın sahibkarlar və ya xüsusi sektorlar kimi xüsusi qrupların 

ehtiyaclarını hədəf almalı və fokus qrupları kimi digər vasitələrlə tamamlanmalıdır. KOB 

təhsili haqqında məlumat KOB agentliyinin veb saytında və KOB dəstək qurumları üçün 

obyektiv təşkilatlanma, KOB-lara xidmət göstərilməsi və resursların səmərəliliyi 

mövzularında təqdim edilə bilər. Agentlik dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən təlim 

kurslarına nəzarət etməli və İİTKM KOB təhsili proqramlarının səmərəliliyini və təlimin 

KOB fəaliyyətinə təsirini qiymətləndirməlidir. KOB-lara yüksək keyfiyyətli dəstək 

verməkdə əməkdaşlığı təmin etmək üçün hərəkətlərin koordinasiyasını yaxşılaşdırmaq və 

siyasət tərəfdaşları, daha geniş ictimai və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqəni 

asanlaşdırmaq üçün tədbirlərin görülməsi lazımdır. 
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Bənd C – Maliyəyə əlçatanlıq 

Azərbaycan KOB-ların maliyyələşdirilməsində təqdirəlayiq irəliləyiş əldə etmişdir. Son 

illərdə Maliyəyə əlçatanlığı yüngülləşdirməyə və xalqın bank sektoruna inamını 

yaxşılaşdırmağa kömək edəcək əhəmiyyətli qanuni və tənzimləmə islahatları həyata 

keçirilmişdir. Buna baxmayaraq KOB-lar üçün maliyyə əlçatanlığı məhdud olaraq qalır, 

çünki dövlət sektoru maliyyə proqramları koordinasiyalı və ünvanlı aparılmır. Maliyyə 

savadlılığı üçün yeni strategiya əgər yaxşı əlaqələndirilərsə, orta və uzunmüddətli dövrdə 

aşağı səviyyədə maliyyə məlumatlılığının artmasına kömək edə bilər.  

Hüquqi və tənzimləyici çərçivə 

Azərbaycan, KOB-lar üçün Maliyəyə əlçatanlığını asanlaşdıran hüquqi və tənzimləyici 

bazanın gücləndirilməsində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etdi və 2016 qiymətləndirməsinin 

bir sıra tövsiyələrini icra etdi. 2017-ci ildə yeni təmin edilmiş əməliyyatlar qanunu 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Ticarət Qanunu üzrə Komissiyasının 

(UNCITRAL) təcrübəsinə uyğun olaraq işlək bir əməliyyat sistemi yaratdı. Bundan əlavə, 

iflas haqqında qanuna edilən dəyişikliklər təmin edilmiş kreditorlara avtomatik qalma 

müddətində rahatlama və müddət məhdudiyyətləri təqdim edir və onları müflisləşmə 

prosedurlarından azad edir (iflasla bağlı digər kriteriyalara baxın). Kiçik səhmdarların 

hüquqları da gücləndirilmişdir.  

Kredit məlumatlarının əldə edilməsi və əhatə dairəsini genişləndirmək üçün bir sıra 

tədbirlər görülmüşdür; bunun maliyəyə əlçatanlıq, xüsusən məhdud kredit tarixi olan KOB-

lar üçün asanlaşdırılması gözlənilir. Əmlakın qeydiyyatı üçün müasir, mərkəzləşdirilmiş 

və rəqəmsal məlumat bazası, həm də Daşınar əmlakın dövlət reyestri yaradılmışdır. Bundan 

əlavə, 2016-cı ildə baş verən qanun dəyişikliklərindən sonra bir neçə bankın təşəbbüsü ilə 

2018-ci ildə Azərbaycanın ilk özəl kredit bürosu yaradıldı. Xidmətləri hələ məhdud olsa 

da, yeni kredit bürosu orta yaşlı əhalinin 44.6% -ni əhatə edir (2014-cü ildə dövlət kredit 

reyestri ilə əhatə olunma dərəcəsi 28.7% ilə müqayisədə) və sığorta təminatçılarının, icarə 

şirkətlərinin və kommunal xidmətlərin məlumatlarını ehtiva edir (World Bank, 2019[5]).  

Nəhayət, 2016-cı ildə Bakı Fond Birjasında mərkəzləşdirilmiş ticarət sisteminin (CETA) 

yaradılması ilə kapital bazarının maliyyələşdirilməsi bir qədər güclənsə də, kapital bazarı 

maliyyəsi istifadə olunmamış qalır və KOB-lar üçün həqiqi maliyyələşdirmə alternativi 

vermir. 

KOB-lar üçün xarici maliyyələşdirmə mənbələri (bank maliyyəsi, bank olmayan 

maliyyələşdirmə və vençur kapitalı) 

İqtisadi böhran və valyuta devalvasiyası maliyyə sektoruna ağır zərbə vurdu. Kreditləşmə 

dərəcəsi aşağı düşdü, lakin sonra yaxşılaşmaya doğru proses başladır. 2018-ci ilin birinci 

rübündə özəl sektorun kreditləşməsi ÜDM-in yalnız 20% -ni təşkil edirdi ki, bu  region 

ölkələrindən xeyli aşağı göstərici  idi (World Bank, 2018[13]). Kreditləşmədə əsasən orta-

böyük müəssisələrə və Bakıda yerləşənlərə xidmət göstərən adi bank maliyyəsi üstünlük 

təşkil edir. Son qiymətləndirmədən sonra vəziyyət bir qədər asanlaşsa da, faiz dərəcələri 

yüksək olaraq qalır və ehtiyaclarını ödəmək üçün xüsusi maliyyələşdirmə seçimlərinin 

olmaması nəzərə alınmaqla kiçik müəssisələr əsasən daxili maliyyəyə və ya fərdi kreditlərə 

etibar etməyə davam edirlər. Yüksək səviyyədə dollarlaşmanı həll etmək üçün tənzimləyici 

sərt valyuta gəlirləri olmayan şirkətlərə xarici valyuta ilə məhdud borc verilir; lakin, 

xüsusən depozitlərin dollarlaşması təxminən 60% olmaqla yüksək valyuta riskləri 

yaratmaq səviyyəsində qalmaqdadır.  
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2016-cı ildə maliyyə sektoruna nəzarəti gücləndirmək üçün Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatası (FISMA) yaradıldı. 2017-ci ildə bank qanununa edilən dəyişikliklərdən sonra bank 

sənayesində konsolidasiya aparıldı və bir neçə bank birləşdi və ya fəaliyyətini dayandırdı. 

2019-cu ilin əvvəlində ödənilməyən kreditlər haqqında fərmanın qəbul edilməsinin 

maliyyə sektorunun fəaliyyətini daha da gücləndirəcəyi gözlənilir. FISMA-nın yaradılması 

sağlam bankçılıq və sənayedəki səviyyəli oyun sahəsini təmin etmək üçün təşviqedici bir 

addım olsa da, müstəqilliyini və icra imkanlarını təmin etmək üçün daha da səy 

göstərilməlidir.3 Bazel II tənzimləməsinə keçid hazırda davam edir və gələcəkdə Bazel III 

tənzimləməsini qəbul etməyi planlaşdırır. 

2018-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun varisi kimi yaradılan Sahibkarlığın 

İnkişafı Fondu KOB, kiçik fermer və kənd təsərrüfatı şirkətlərinə güzəştli dərəcələrlə kredit 

təklif edir. Bununla birlikdə, KOB-lara eksklüziv bir diqqət yetirilmir və ölçüsü və xidmət 

skeptri aydın deyil. Fermerlər və kiçik kənd təsərrüfatı şirkətləri yenidən qurulan Aqrar 

Kredit və İnkişaf Agentliyi (AKİA) vasitəsilə subsidiyalı maliyyələşdirmədən əlavə 

faydalanırlar. 2017-ci ildə Azərbaycan İpoteka Fondu və Kredit Zəmanət Fondu 

birləşdirildikdən sonra girov dəstəyini təmin etmək məqsədi ilə yeni kredit zəmanəti fondu 

yaradıldı. Yeni yaradılan KOB Agentliyinin daha çox səmərəliliyi və KOB-lara diqqəti 

artıra biləcəyi dövlət maliyyə dəstəyi sxemlərinə çıxışını asanlaşdıracağı gözlənilir..  

Qeyri-bank maliyyəsi inkişaf etməyib və 2009-cu ilə aid olan qanun bazası ilə tənzimlənir. 

Bankın maliyyə fəaliyyətinə dair etibarlı statistik məlumatlar mövcud deyildir, bu da 

sektorun tam qiymətləndirilməsini məhdudlaşdırır. Mikromaliyyə bu cür maliyyələşmənin 

ən vacib mənbəyi kimi görünür, lakin iqtisadi ləngimə zamanı sektor xeyli ziyan çəkdi və 

əsasən istehlak kreditləşməsinə yönəlmişdir. Hazırda mikromaliyyə sənayesi üçün sektor 

strategiyası hazırlanır (Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə), bu da irəliləməyə daha çox 

kömək edə bilər. Lizinq və faktorinq bəzi banklar tərəfindən təklif olunur, lakin bu 

xidmətlər kifayət qədər istifadə edilmir. Lizinq haqqında yeni qanun 2018-ci ildə 

hazırlanmışdı və buna baxmayaraq qəbul edilməsini gözləyir. Faktorinq fəaliyyətinə də 

baxış keçirilmişdir, baxmayaraq ki, nəticələr və konkret növbəti addım işləri 

görülməmişdir.  

Xüsusi bir hüquqi bazanın olmadığı bir müddətdə vençur kapitalı (VC) ilkin inkişaf 

fazasındadır, lakin mövcud qanunvericilik bazasını araşdırmaq və VC-dəki problemləri 

müəyyən etmək üçün işçi qrupu yaradılmışdır. Əlverişli ekosistemin yaradılması üçün bəzi 

səylərə baxmayaraq (İnnovasiya kriteriyasına baxın), innovasiya maliyyələşdirilməsi 

toxum maliyyələşdirməsini təmin edən bir sıra yerli sahibkarlıq fondları ilə məhdudlaşır. 

Dövlətin "Start-up" layihəsi fəaliyyətini davam etdirir və 12 şirkətə investisiya qoyur; lakin 

bu günə qədər müvəffəqiyyətli bir uğura dair bir dəlil yoxdur.  

Maliyyə savadlılığı 

Maliyyə savadlılığının artırılması hökumətin strateji yol xəritəsinin əsas elementidir. 2016-

cı ildə Mərkəzi Bank Milli Maliyyə Savadlılığı Strategiyasını (MMSS) başlatdı və daha 

geniş əhaliyə təlim proqramları təqdim etməyə davam edir. Azərbaycan Banklar 

Assosiasiyasının (ABA) himayəsi altında Azərbaycan Bank Təhsili Mərkəzi (ABEC) 

sahibkarlara maliyyə təhsili verir. Şagirdlərin bacarıq səviyyəsini genişləndirmək üçün 

ümumi təşəbbüs çərçivəsində maliyyə təhsili də məktəb tədris planına daxil edilmişdir. 

2019-cu ilin əvvəlində ABA Maliyyə Savadlılığı Şurasının yaradılmasına çağırdı; əgər bu 

Şura yaradılsa, o zaman Şura dövlət-özəl sektor təşəbbüslərini daha yaxşı koordinasiya 

etməyə və MMSS-in icrasına nəzarət edə bilər.  
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Bənd D – Bazarlara çıxış 

Dövlət satınalmaları 

Azərbaycanda dövlət satınalmaları 27 dekabr 2001-ci ildə qəbul edilmiş Dövlət 

Satınalmaları qanunu (DSQ) ilə tənzimlənir. Dövlət satınalmaları üçün heç bir ümumi 

strategiya yoxdur və KOB Yol Xəritəsində bu barədə qeyd olunmur. Əvvəlcə 1994-cü ildə 

UNCITRAL Model Qanunu ilə uyğunlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş DSQ, elektron 

satınalmalara dair ümumi qaydalar, şəffaflıq/düzgünlük səviyyəsinin yaxşılaşdırılması 

üçün müddəalar və KOB-ların lehinə yönəldilmiş tədbirlər əlavə edildikdə 28 dekabr 2018-

ci ilə qədər əsasən dəyişməz qaldı. Avropa Birliyi, məsələn, GPA,təmsil olunduğu qaydada, 

PPL-nin beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılmasına təkan verdi, ancaq AB ilə yeni bir 

əməkdaşlıq müqaviləsinin Dövlət satınalmaları fəslindəki danışıqları üzrə heç bir irəliləyiş 

əldə edilmədi. 

DSQ yalnız dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən və ya dövlətin mülkiyyətində olan 

qurumlara şamil olunur (beləliklə, dövlət müəssisələrinə aiddir, lakin yerli hakimiyyət 

orqanlarına aid deyil). 50 000 AZN-dən aşağı, ən azı üç təchizatçıdan qiymət təklifi tələbi 

ilə müqavilələr bağlana bilər. 

Şikayətlərə baxılmaq daxil olmaqla bütün mərkəzi Dövlət satınalmaları funksiyaları 

İqtisadiyyat Nazirliyi (Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi 

Dövlət Xidmətinin tərkibinə daxil olan Dövlət Satınalma İdarəsinin (DSİ) məsuliyyətinə 

daxildir. Lakin, DSİ-nun aşağı statusu və məhdud resursları (cəmi on nəfər heyət) yaxşı 

satınalma təcrübəsini, o cümlədən KOB-ları da təşviq etmək və tətbiq etmək imkanlarını 

məhdudlaşdırır.  

DSQ-ə edilən son düzəlişlərdə yerli KOB subpodratçıları üçün müqavilə dəyərinin 20% -ə 

qədər ehtiyat tələb edilməsi, hər hansı bir subpodratçılığa icazə verilməsi qərara alınarsa 

və KOB-larla məhdudlaşmış elektron alış-verişdən istifadə öhdəliyi mövcuddur. Üçdən az 

tender alınmasa  3 000 000 ABŞ dollarından aşağı olan bütün müqavilələr üçün prosedur 

yenidən başlamalıdır.4 Podratçıların vaxtında ödəmələri üçün yeni, ümumi bir öhdəlik də 

var. KOB-ların iştirakını təşviq edən və ya asanlaşdıran başqa DSQ müddəaları yoxdur.  

Azərbaycan Hesablama Palatasının hesabatları göstərir ki, dövlət büdcəsinin xeyli hissəsi 

DSQ-də müəyyən edilmiş prinsip və prosedurların tətbiqi olmadan satın alınan mallara, 

işlərə və xidmətlərə xərclənir və beləliklə KOB-ların bu müqavilələrə girişini 

məhdudlaşdırır. 

Qeyd olunan DSQ düzəlişləri 2016-cı ildən bəri əsas irəliləyiş təşkil edir və onların 

effektivliyi nümayiş etdirilməlidir. Elektron satınalmaların tətbiqi KOB-ların dövlət 

satınalmaları bazarına çıxışını yaxşılaşdırmaq potensialına malikdir, lakin yeni sistemin 

inkişafı 30 iyun 2019-cu ilədək davam edir. Bu tarixə qədər ümumilikdə dövlət 

satınalmaları ilə əlaqədar məlumatların əldə edilməsi və əlçatanlığı, yeni elektron satınalma 

sistemi məlumat hazırlamağa başlamış olsa belə, xüsusilə KOB-ın iştirakı üçün 

məhduddur.  

Bu vəziyyətdə, dövlət satınalmaları üçün hüquqi və institusional çərçivə və mövcud 

təcrübələr KOB-ların iştirak sahəsinə dair aşağıdakı təkmilləşdirmənin tətbiqindən 

faydalana bilər: 

 DSQ-nin tətbiqi dərəcəsini artırmaq və rəqabət bazarlarında müstəqil fəaliyyət 

göstərən və iflasa məruz qalan dövlət müəssisələri istisna olmaqla regional və yerli 
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hakimiyyət orqanlarını əhatə etməsi üçün qanunun əhatə dairəsinə yenidən 

baxmaq.;  

 müstəqil, yetərli resursları olan və tanınıb qəbul edilən bir araşdırma orqanı 

yaratmaq. 

 KOB-ları dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulmuş yeni DSQ müddəalarının 

məqsədəuyğunluğu və effektivliyini nəzərdən keçirmək və müvafiq olaraq yenidən 

düzəlişlər etmək;  

 Bəndlər üzrə hissələrə bölünmə və mütənasiblik(proporsionallıq) tələbləri kimi 

digər tədbirlər üçün açıq tələblər və müvafiq təlimatlar əlavə etmək və müvafiq 

qaydada müqaviləverən orqanlara təlimat vermək;  

 Yuxarıda göstərilənlərə uyğun olaraq, DS qurumunu gücləndirmək və statusunu və 

müstəqilliyini yüksəltmək;  

 E-satınalma sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi, müvafiq test və istifadəçi 

təhsili daxil olmaqla yekunlaşdırılması; və  

 Məlumatların əldə edilməsini və təhlilini asanlaşdırmaq üçün tədbirləri icra etmək. 

Standartlar və texniki tənzimləmə  

Azərbaycanın keyfiyyət infrastrukturundakı inkişaf üçün mühüm bir təməl, 

"Standartlaşdırma, metrologiya, akkreditasiya və patent hüququ obyektlərinin qorunması 

sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" 2017-ci il 

fərmanıdır. Bu sənəd əsasında müxtəlif strateji tədbirlərə başlanıldı və ölkənin keyfiyyət 

infrastrukturunu əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıran yeni qurumlar yaradıldı. Bundan 

əlavə, Azərbaycanın keyfiyyətli infrastrukturunu daha da inkişaf etdirmək üçün bir neçə 

Avropa dəstək (TWINNING) layihələri həyata keçirildi.  

Müxtəlif cari fəaliyyət tədbirləri qanunvericilik və sənaye məhsulları ilə bağlı (AB) 

qanunvericiliyin həyata keçirilməsi üçün milli strategiyanın tətbiq edilməsinə aiddir. 

Xüsusi məsələlər arasında texniki tənzimləmə üçün əsas sektorların dəqiqləşdirilməsi, Aİ 

qanunvericiliyini prioritet sektorlarda əks etdirmək üçün düzəlişlər, habelə 

standartlaşdırma qanununun və AB-nin qanunvericilik toplusuna (Acquis) uyğun olaraq 

akkreditasiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və bazar nəzarəti ilə bağlı qanunvericilik 

aktları yer alır. Azərbaycan Respublikasının 2025-ci ilədək Dövlət Proqramının layihəsi 

digər məqsədlər arasında standartlaşdırma qanununun təkmilləşdirilməsini və AB-nin 45 

qaydasının qəbul edilməsini nəzərdə tutur.  

Standartlaşdırma ilə əlaqədar olaraq, yenilənmiş beynəlxalq (uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi) standartlarının vaxtında tərcüməsi hazırda problemdir. Bu vəziyyəti 

yaxşılaşdırmaq üçün, Azərbaycanın yeni standartlar orqanı olan AZSTAND 

(www.azstand.gov.az/az) bu yaxınlarda beş əsas standartın tərcümə edilmiş versiyalarının 

2019-cu ilin iyul ayına qədər yayımlanacağını elan edib. 

Diqqəti çəkən məqam odur ki, 2017-ci ildə yaradılan Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi 

(AzAK, www.accreditation.gov.az) həmin ildə Avropa Akkreditasiya Əməkdaşlığı (EA) 

üzrə assosiativ üzv oldu. Uyğunluq qiymətləndirmə təminatçılarının akkreditasiyasına 

gəldikdə, Azərbaycan orqanları müasir uyğunluğun qiymətləndirmə standartlarına 

əsaslanan EA çoxtərəfli saziş (ÇS) imzalayan Türkiyə Akkreditasiya Agentliyinin 

(TÜRKAK) xarici xidmətlərindən istifadə edir. AzAK-ın Azərbaycanın uyğunluğu 
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qiymətləndirmə orqanlarının ehtiyaclarını ödəyə bilməsi üçün gücləndirilməsi və onun EA 

ilə ikitərəfli saziş (İS) imzalaması üçün uyğun olması görülməsi vacib olan tədbirlərdəndir.  

Metrologiya və bazar nəzarəti ilə bağlı strategiyalara ehtiyac duyulmaq üçün digər 

ölkələrin təcrübələrini analiz etmək faydalı görünür. Hazırda Azərbaycana metrologiya 

xidmətləri göstərən Gürcüstanla münasibətlər bu baxımdan faydalı çərçivə təmin edə bilər. 

Yeni qurulmuş milli metrologiya təşkilatının (AZSTAND) işinə başlaması bu kontekstdə 

digər vacib bir tədbirdir. 

Xüsusi problem KOB-ların standart almaq və standartlaşdırmada iştirak etmək 

motivasiyasındadır. Buna görə, Azərbaycanın KOB-lərin standartlaşdırma və onun 

faydaları ilə bağlı hədəfli fəaliyyətlərini həyata keçirməsi və KOB-ların standartlaşdırma 

fəaliyyətlərinə maliyyə dəstəyi verməsi, həmçinin KOB-ların Azərbaycanın əsas 

sektorlarına tətbiq olunan standartları barədə məlumatları Azərbaycan dilində tapa bilməsi 

çox vacibdir. 

KOB-ların Beynəlmiləlləşməsi 

2014-cü ildən 2017-ci ilə qədər qeyri-neft ixracının az artmasına baxmayaraq, 

Azərbaycanın beynəlxalq ticarətində əsasən karbohidrogen sektorunda fəaliyyət göstərən 

iri müəssisələr üstünlük təşkil etməkdə davam etdi və KOB-ların yalnız az bir qismi 

beynəlxalq ticarətlə məşğul oldu. Azərbaycan Dünya Bankı Doing Business 2020-də 

sərhədlərarası ticarətdə 015-də 166-cı yerdən 83-cü sırada yer alır  (World Bank, 2019[5]), 

ixrac və idxal xərcləri ilə yenə də İƏİT orta səviyyəsindən xeyli yüksəkdir. 2017-ci il İƏİT 

Ticarətin Asanlaşdırılması Göstəricisinə görə, Azərbaycan EaP regional ortalamasından bir 

qədər yüksəkdir; Buna baxmayaraq, irəliləyərək, ticarət dünyasına inteqrasiyanı daha da 

yaxşılaşdıra bilər və toplanan haq və ödənişlərin sayını və müxtəlifliyini azalda bilər 

(OECD, 2017[14]). 

Şəkil 8.5. Azərbaycan üçün İƏİT-in Ticarətin Asanlaşdırılması Göstəricisi(TAG), 2017  

 

Qeyd: TAG 0-dan 2-ə qədər bal götürür, və  2 əldə edilə bilən ən yaxşı performansı təyin edir.  

Mənbə: İƏİT, TAG məlumat bazası, https://oe.cd/tfi. 

https://oe.cd/tfi
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KOB-ların Beynəlmiləlləşməsini artırmaq, Azərbaycanın KOB Yol Xəritəsinin beş strateji 

hədəflərindən biridir. AZPROMO ixrac təşviqi xidmətlərinə cavabdeh olan əsas qurum 

olmaqda davam edir. Bununla yanaşı, onun xidmətləri əsasən şirkətlərin beynəlxalq ticarət 

yarmarkalarında iştirakını asanlaşdırmağa və ticarət nümayəndəliklərinin təşkilinə 

yönəlmişdir. 2016-cı ildə İİTKM nəzdində yaradılan "Bir Pəncərə" İxracın Təşviqat 

Mərkəzi, "Made in Azerbaijan" brendi ilə istehsal edən yerli şirkətləri beynəlxalq alıcılarla 

bağlamaqla KOB-ları dəstəkləmək məqsədi daşıyır. İxracın Təşviqi Mərkəzi tərəfindən 

göstərilən xidmətlərə məlumat dəstəyi, gömrük rəsmiləşdirilməsi xidmətləri və Sərbəst 

Satış Sertifikatları - məhsulların keyfiyyətini və mənşəyini təsdiq edən sənədlərin verilməsi 

daxildir. KOB-ların İnkişafı Agentliyi nəzdində fəaliyyət göstərəcək KOB evlərinin KOB-

ların ixraca hazırlığını artırmaq üçün təlim və məsləhət xidmətləri göstərmələri gözlənilir, 

baxmayaraq ki, onların inkişafına dair ətraflı planlar hələ hazırlanmaqdadır. Bundan əlavə, 

İqtisadiyyat Nazirliyi toxuculuq, kənd təsərrüfatı və turizm kimi bir sıra sahələrdə ixracın 

artırılması məqsədi ilə 15 ixrac dərnəyi yaratmışdır; lakin birliklərin üzvlüyü cəlb etmək 

və effektiv təbliğat və dəstək xidmətləri göstərmək üçün kifayət qədər gücü və nou-hau 

potensialı yoxdur. Dövlət proqramlarına əlavə olaraq, İTC hazırda Azərbaycanın 

aqrobiznes və yüngül istehsal sahələrinin Beynəlmiləlləşməsini dəstəkləyən EU4Business 

“Ticarətə Hazır” təşəbbüsünü həyata keçirir. Bundan əlavə, Azərbaycan dövlət qurumları 

tərəfindən ixraca dəstək proqramlarının verilməsinə əlaqələndirilmiş bir yanaşma təmin 

edilə bilər və KOB inkişaf agentliyinin və onun regional bölmələrinin KOB tələblərinə 

əsaslanan dəstək proqramlarını səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün kifayət qədər 

imkanlara sahib olmasını təmin edə bilər.  

Ticarətin maliyyələşdirilməsinə gəlincə, hökumət, kənd təsərrüfatı məhsulları, dəri və 

tekstil kimi Azərbaycandan olan bəzi məhsulların müəyyən qruplarına ixrac subsidiyaları 

verməyə başlayıb. Bununla yanaşı, sistemli şəkildə KOB-ların ixracını sistematik şəkildə 

dəstəkləyən və ya ticarət sığortası xidmətləri göstərən heç bir maliyyə dəstəyi mexanizmi 

mövcud deyil. 

Eynilə, qeyri-neft istehsalçılarının qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiyasını dəstəkləmək və 

yerli tədarükçüləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iri xarici investorlarla daha yaxşı 

bağlamaq üçün heç bir proqram mövcud deyil. Belə bir proqramın hazırlanması üçün ilkin 

addımlar atılıb, lakin davamı olaraq, Azərbaycan bu tədbirlərin icrasına fokus yönəldə 

bilər. Paralel olaraq, İİTKM tərəfindən həyata keçirilən proqram olan Bakı Elektron Ticarət 

Akademiyası, KOB-ların Amazon və ya Alibaba kimi qlobal elektron ticarət 

platformalarına çıxış imkanlarını artırmaq üçün təlim və məsləhət xidmətləri göstərir. 

Bənd E – İnnovasiya və biznesə dəstək 

Biznesin inkişafı xidmətləri 

Bu yaxınlarda KOB Yol Xəritəsinin qəbul edilməsi, Azərbaycanda KOB-lara Biznes 

İnkişafı Xidmətlərinin verilməsi üçün böyük bir irəliləyişdir. Geniş miqyaslı institusional 

yenidən qurulma və 2017-ci ilin sonlarında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 

(KOBİA) yaradılması sinerji effekti yaratdı. Təsis kapitalı təxminən 2,5 milyon avro olan 

KOBİA, bir çox alt quruluşdan ibarətdir, bir çoxu gələcəkdə KOB-lara və start-uplara 

Biznesin İnkişafı Xidmətlərinin (BİX) təminatında iştirak edəcəkdir:   

 KOM inkişaf mərkəzləri bölgələrdəki KOB-lara BİX dəstəyi tədbirlərini təqdim 

edəcəkdir. Buraya biznes inkubatorları üçün regional mərkəzlərin yaradılması, 

biznes ideyalarının həyata keçirilməsini dəstəkləmək və sahibkarlar üçün təlim 
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proqramlarının verilməsi, həmçinin Maliyəyə əlçatanlığın yaxşılaşdırılması 

daxildir.  

 Bölgə mərkəzlərinin KOM Dostları şəbəkəsi, BİX bazarındakı tələb və təklif 

boşluqlarını təhlil etmək üçün yerli tədqiqatlar aparacaq və yerli iş birliyi ilə 

hökumət arasında əməkdaşlıq və dialoq üçün bir platforma rolunu oynayacaqdır. 

 Gələcək regional KOB Evləri yalnız 100-dən çox dövlət xidmətinə (məsələn, 

müəssisələrin qeydiyyatı və sertifikatlaşdırılmasına) çıxış təmin edən bir pəncərə 

kimi fəaliyyət göstərməyəcək, eyni zamanda banklar və konsaltinq şirkətləri 

vasitəsilə biznesdən biznesə (B2B) xidmətlər göstərəcəkdir.. 

 Yerli müəssisələr üçün xarici maliyyələşməni cəlb etməklə yanaşı, KOB-ların 

İnkişafı Fondu KOB-lar üçün təlim və konsultasiyaların göstərilməsini, yeni 

başlayanların, gənclərin, qadınların və əlillərin sahibkarlığının dəstəklənməsini də 

təmin edəcəkdir. Fond KOB layihələrində 20% pay ilə iştirak edə bilər.  

 • Bakı Biznes Tədris Mərkəzi (BBTM) 2018-ci ilin oktyabr ayında KOBİA-nın bir 

hissəsi oldu. O dövrdə bölgələrdə yeddi nümayəndəliyi vardı və iki inkubator 

fəaliyyət göstərirdi. 2007 və 2017-ci illər arasında ən azı 31 000 faydalanan şəxslə 

biznesə başlamaq, investisiya planlaşdırması, logistika, ixrac bazarları və 

marketinq mövzusunda 1 035 təlim və seminar keçirmişdir. BBTM, sahibkarların 

ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və gələcək təlim kurslarını planlaşdırmaq üçün 

sorğular təşkil etmişdir. Ancaq bu mexanizm sonradan istifadə edilmədi. Bu 

mərhələdə, BBTM xidmətlərinin davamlı olub- olmayacağı hələ məlum deyil.  

KOBİA veb saytı (http://smb.gov.az/) fərqli alt quruluş və xidmətlərin icmalını təqdim edir. 

Həm də firmaların kataloqu vasitəsilə biznesləri potensial alıcılarla birləşdirən elektron 

ticarət biznes portalı (http: //www.enterpriseAzərbaycan.com) mövcuddur. İqtisadiyyat 

Nazirliyinin saytında dəstək proqramları və başqa məlumatlar arasında da biznesə 

başlamaq haqqında məlumat verilir.  

Hələ tam tətbiq olunmasa da, BİX-in təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş institusional 

çərçivə çox fraqmentli xarakterdədir. Bir neçə qurum (KOB inkişaf fondu və ya 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu; KOB evləri və ABAD 'ailə biznesinə dəstək mərkəzləri) üst-

üstə düşən vəzifələri yerinə yetirir. Səylərin təkrarlanmaması üçün məsuliyyət 

bölüşdürülməsinə yenidən baxılmalıdır. Bundan əlavə BBTM tərəfindən əvvəlcədən 

göstərilən xidmətlər və təcrübələrin qorunması və KOBİA işçilərinin məsləhət vermə 

işində potensialının artırılması vacibdir.  

Bu günə qədər dövlət tərəfindən özəl BİX bazarının inkişafına dəstək verilməsi məhdud 

qalır və KOBİA proqramının həyata keçirilməsində özəl provayderlər iştirak etmir (BİX 

agentlik heyəti tərəfindən göstərilir). Gələcəkdə özəl provayderlərə xidmətlərin verilməsi 

və / və ya fərdi BİX-lərin alınması üçün qüvvədə olan vəuçer sxemləri və ya uyğun 

qrantların verilməsi Azərbaycanda bu sahədə özəl bazarın inkişafına kömək edə bilər. İlk 

addım ayrıca fərdi BDS təminatçılarının KOB evlərinə daxil olmasına və ya özəl keyfiyyətə 

cavab verən məsləhətçilərin siyahısında B2B portalının yaradılmasına imkan verəcəkdir.  

İnnovasiya Siyasəti 

Hal hazırda vahid milli innovasiya strategiyası hazırlanır və bu hesabat hazırlanan 

zamanında (2019-cu ilin sonu) bu sahədəki hökumət tədbirləri “İnformasiya cəmiyyətinin 

2014-cü il üçün Milli Strategiyası- 2020 ”və ya“ Sənayenin İnkişafına dair Dövlət Proqramı 

2015-2020” kompleks deyil fraqmentli olaraq qalır.. Buna baxmayaraq, rəqabətqabiliyyətli 
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iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinin vacib bir xüsusiyyəti kimi innovasiya anlayışı 2016-cı 

ildə təsdiqlənən "Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol 

Xəritəsi" ndə və "Elm haqqında Qanunda" daha çox önə çıxır. Ölkədə texnoloji inkişafa 

töhfə vermək üçün elm, təhsil və iqtisadiyyatın inteqrasiyasını vurğulayır. 

Milli İnnovasiya Agentliyinin yaradılması bu istiqamətdə müsbət addım oldu. Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində 2019-cu ildə yaradılan agentlik 

yerli sahibkarlıq subyektlərinə müasir texnologiyaların mənimsənilməsinə kömək edəcək, 

innovasiya yönümlü elmi tədqiqat işlərini dəstəkləyəcək və innovativ layihələrin təşviqini 

həyata keçirəcəkdir. Bunu qrantlar, güzəştli kreditlər və kapital qoyuluşları hesabına 

edəcəkdir. 2019-cu il üçün dövlət büdcəsindən agentliyə təxminən 430 000 avro vəsait 

ayrılsa da, əməliyyat və təsirinin qiymətləndirilməsini təmin etmək hələ tezdir. Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) da həm  elmi-tədqiqat işlərində aparıcı rol oynayan, ali 

təhsil müəssisələrinin fəaliyyətini tədqiq etməyə rəhbərlik edən və 360 laboratoriyaya ev 

sahibliyi edən ölkənin əsas elmi qurumu kimi qeyd edilməlidir. 

Yenilik üçün fiziki infrastrukturla əlaqədar olaraq, Azərbaycanda üç texnopark fəaliyyət 

göstərir: Kimya Sənaye Parkı, Yüksək Texnologiyalar Parkı və 2017-ci ildən fəaliyyət 

göstərən AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı. Bu obyektlər rezidentlərinə əmlak vergisi, 

torpaq vergisi və yeddi ilə qədər bütün idxal olunan texnoloji mallar və xidmətlər üzrə 

ƏDV-dən azadolmalar təklif edir. Biznes inkubatorlarının artması dövlət universitetləri 

tərəfindən başladıqları da daxil olmaqla 2016-cı ildən bəri daha bir vacib inkişafdır. Bu cür 

təşəbbüslər sahibkarlığı akademiyaya yaxınlaşdırsa da, T və İ (R and D) infrastrukturu 

haqqında məlumat əsasən işgüzar ictimaiyyət üçün əlçatmaz olaraq qalır və texnologiya 

ötürmə ofisləri (TÖO) hələ də əqli mülkiyyəti hüquqlarını ayırmaq və alimləri kommersiya 

baxımından əlaqəli tədqiqatlara istiqamətləndirmək bacarığında hələ çox yeni bir 

mərhələdədir. (World Bank, 2018[15]). 

Azərbaycanda innovativ sahibkarlığı dəstəkləyən maliyyə alətləri 2016-cı ildən bəri 

sabitdir. İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu (İKT Fondu), proqram 

təminatının hazırlanması, qəbul edilməsi üçün güzəştli kreditlər, qrantlar və kapital 

qoyuluşları ilə innovativ sahibkarlığı dəstəkləmək məqsədi daşıyır. yeni texnologiyalar və 

elektron xidmətlər təklif edir. Onların təklif etdikləri vasitələr KOB-ların və startapların 

ehtiyacları üçün yaxşı hazırlanmış görünsə də, Fondun potensial faydalananları İKT 

layihələrinin dar seqmenti ilə məhdudlaşır. Ayrıca, təsiri bu günə qədər kiçik olaraq qalır: 

2017-ci ildə cəmi 125 000 avroya 21 qrant alan var idi və yeddi bankla ortaq olaraq 1,3 

milyon avro kredit verildi (ICT Fund, 2018[16]). 2019-cu ildən etibarən qüvvədə olan yeni 

vergi məcəlləsi, AR-ya investisiya qoyuluşu üçün yeni vergi güzəştləri tətbiq edəcəkdir. 

Bu, Azərbaycanda innovasiyanı dəstəkləmək üçün maliyyə səylərindən faydalanan KOB-

ların sayını genişləndirə biləcək yaxşı inkişafdır. 

Bunda əlavə, Azərbaycan diqqəti 1) vahid milli strategiya çərçivəsində innovasiya 

siyasətinin təşkili və 2) İT sektorundan kənar innovasiyalar üçün qrant hüquqlarının 

genişləndirilməsinə yönəldə bilər.. 

Yaşıl iqtisadiyyat 

Azərbaycan iqtisadiyyatı daha da inkişaf etdirməyə çağıran müxtəlif strateji və sektoral 

planlaşdırma sənədlərinə malikdir, lakin əksəriyyəti KOB-ları hədəfə almır. 2016-cı ilin 

dekabr ayında qəbul edilmiş KOB səviyyəsində Azərbaycanda istehlak mallarının 

istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsində KOB-ların bərpa olunan enerjiyə və Yaşıl 

iqtisadiyyata keçidinə kömək etmək üçün siyasət, qanuni çərçivə və maliyyələşdirmə 

təşəbbüsləri daxil edilmişdir. Lakin bu məqsəddə KOB-ları dəstəkləmək üçün xüsusi bir 
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siyasət həyata keçirilməyib. Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələrindən İstifadəyə 

dair Dövlət Strategiyası (2012-2020) və ya Energetika Nazirliyinin Strateji Yol Xəritəsi 

(2016-cı ildə təqdim olunub) kimi bərpa olunan enerjinin inkişafını dəstəkləyən 

siyasətlərdə KOB-lar üçün müddəalar yoxdur. Bərpa olunan və alternativ enerji istehsalı 

ilə bağlı qanun layihəsi 2019-cu ildə Energetika Nazirliyi tərəfindən təqdim ediləcək, lakin 

Strateji Yol Xəritəsinə əsaslandığından KOB-lar üçün konkret müddəaların daxil olacağı 

nəzərdə tutulmur.  

Azərbaycan ətraf mühitin qorunmasını yaxşılaşdırmaq və Yaşıl iqtisadiyyatın inkişafını 

dəstəkləmək üçün qanunvericilik tətbiq etsə də, KOB-lar üçün xüsusi olaraq yönəlmiş 

proqramların həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Buraya hazırda Xüsusi İqtisadi Zonalarda 

fəaliyyət göstərən yaşıl müəssisələr üçün mövcud olan vergi və gömrük güzəştləri daxildir 

- KOB-lara xüsusi olaraq bu üstünlüklərə çatmaq üçün dəstək vermək, bunun üçün iş 

vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla KOB-ların yaşıllaşdırılmasına kömək edəcəkdir. Bərpa 

olunan enerjinin istifadəsi üçün də bu təklif eynidir: bərpa olunan enerji qurğularının daha 

uzun müddətli ödəmə imkanlarının olmaması maliyyə məhdudiyyətləri səbəbindən KOB-

ların iştirakını çətinləşdirir. KOB-ların yaşıl layihələri üçün maliyyələşdirmənin daha 

əlçatan olması, KOB-lara dəstək olmağa kömək edərdi. 

Sektor təhlili: Azərbaycanda aqrobiznes sektorunun KOB perspektivləri 

Karbohidrogen sənayesi ümumi daxili məhsula verdiyi töhfəni nəzərə alaraq yüksək strateji 

bir sahə olsa da, kənd təsərrüfatı da məşğulluq baxımından strateji əhəmiyyətə malikdir. 

Bundan əlavə, qida emalı Azərbaycanda istehsal olunan ən böyük istehsal sahəsidir, ümumi 

istehsal istehsalının 30% -dən çoxunu təşkil edir. Süd ən böyük aqrobiznes seqmentidir, 

bunun ardınca ət istehsalı və şirələr yer tutur (Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Statistika Komitəss (The State Statistical Committe of the Republic of Azerbaijan, 2019[3]).  

Azərbaycan 2018 İƏİT Müəssisə Sorğusu, özəl sektorun fokus qrup iclasları və seçilmiş 

qida emalçıları və biznes birlikləri ilə görüşlər nəticəsində toplanmış sübutlar, aqrobiznes 

sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin üzləşdikləri əsas çətinliklər barədə bəzi 

məlumatlar verir: 

  Məhdud Maliyə əlçatanlığı ən çox KOB-ların istinad etdiyi maneədir. Bankların 

uzunmüddətli maliyyələşdirmə istəməməsi, yüksək girov tələbləri və yüksək faiz 

dərəcələri ilə birlikdə KOB-ların avadanlıqlarını modernləşdirməsinə mane olur. 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu və Aqrolizinq vasitəsilə dövlət dəstəyi yaxşı qəbul 

olunsa da, proqramlar ümumi iş əhalisinin az hissəsini dəstəkləyir. 

 Köhnəlmiş əkinçilik təcrübəsi, əkin torpaqlarının kiçik sahələrə  parçalanması 

(kiçik torpaq sahələri) və suvarma sistemlərinin qeyri-kafiliyi kənd təsərrüfatı 

istehsalının keyfiyyətinin və ardıcıllığının aşağı olması ilə nəticələnir. Bundan 

əlavə, Azərbaycandakı aqrobiznes sektorunda giriş və qida istehsalının çox 

hissəsini idarə edən bir neçə böyük konqlomerat (məsələn, Azərsun, Gilan Holdinq) 

üstünlük təşkil edir. Bu məhdudiyyətləri nəzərə alaraq KOB-ların böyük 

istehsalçılarla rəqabət aparması çox çətindir. 

 Həm yerli, həm də xarici bazarlara çıxışın məhdud olması kiçik qida prosessorları 

üçün problem olaraq qalmaqdadır. AB, Türkiyə və digər əsas ticarət tərəfdaşları 

yerli sertifikatları tanımır, bu da yerli istehsalçıların ixracına mane olur. Mövcud 

sertifikat sistemi daxili bazar üçün nisbətən yaxşı işləyir. Bununla birlikdə, kiçik 

qida istehsalçıları ilə ərzaq pərakəndə satış şəbəkələri arasında tədarük zənciri 

əlaqələri məhdud olaraq qalır. 
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Yuxarıda göstərilən problemləri nəzərə alaraq hökumət aşağıdakı növbəti addımları 

nəzərdən keçirə bilər: 

 Rəqabət qaydalarının və qanunun aliliyinin təmin edilməsi kimi ümumi biznes 

mühitinin yaxşılaşdırılması tədbirlərindən əlavə, hökumət ünvanlı dəstək 

proqramlarını təmin edə bilər. Məsələn, qida emalçılarının alternativ maliyyə 

mənbələrinə çıxış imkanlarını yaxşılaşdırmaq və maliyyə savadlılığını artırmaq 

onların avadanlıqlarını modernləşdirmək və qablaşdırma və marketinq 

təcrübələrini təkmilləşdirmək imkanlarını artıra bilər.  

 Hökumətin beynəlxalq sertifikatlaşdırma qurumları ilə əməkdaşlığını artırmaq və 

yerli istehsalçıların beynəlxalq keyfiyyət sertifikatları almaq imkanlarını artırmaq.  

 Kiçik istehsalçılar və qida pərakəndə satış şəbəkələri arasında tədarük zəncirinin 

əlaqələrini yaratmağa yönəlmiş bir proqramın həyata keçirilməsi KOB-ların 

fəaliyyətini genişləndirə və xarici bazarlara çıxma şanslarını artıra bilər. 

Gələcəkdə nəzərdə tutulmalı addımlar 

2016-cı ildən bəri Azərbaycan KOB-ların inkişafı siyasətinin təşviqində mühüm 

irəliləyişlər əldə etmişdir. Sistemi daha da gücləndirmək üçün hökumət tərəfindən 

aşağıdakı tədbirlər nəzərdən keçirilə bilər: 

 Azərbaycan bütün müəssisələr üçün rəqabət qaydalarının effektiv tətbiq edilməsini 

təmin etməklə bərabər səviyyəli oyun şəraitinin yaradılmasını prioritetləşdirə bilər. 

Hökumət bu çərçivədə ASİHMDA potensialını gücləndirə və siyasi müstəqilliyini 

və bütövlüyünü təmin edə bilər. Müqavilənin icrasına gəlincə, Azərbaycan 

səmərəliliyi və şəffaflığını artırmaq üçün xeyli səylər göstərib, lakin mübahisələrin 

alternativ həllini təşviq etmək və özəl-dövlət məhkəmə işlərinin icrası potensialını 

gücləndirmək üçün daha çox iş görmək olar. Biznesin şəffaflığı və düzgünlüyü 

sahəsində, risklərə əsaslanan biznes şəffaflığı siyasətinin (özəl sektorun fəal iştirakı 

ilə) tətbiqi və faydalanan sahibkarların bütün şirkətlər üçün açıqlanması məcburi 

özəl sektorda korrupsiyanın qarşısının alınması istiqamətində vacib addım olardı.  

 Azərbaycan KOB siyasəti üçün İnstitusional və tənzimləmə bazasını əhəmiyyətli 

dərəcədə inkişaf etdirib və KOM-lar üçün əməliyyat mühitində  islahat aparıb. 

Bununla bərabər, yeni yaradılan KOB inkişaf agentliyinin müvafiq resurslara  sahib 

olmasını və KOB-lar üçün tələb yönümlü xidmətlərin olmasını təmin etmək üçün 

əlavə səylər tələb olunur. Bundan əlavə, agentlik KOB-ları dəstəkləyən ekosistemin 

səmərəliliyini artıra biləcək dəstək proqramlarının çatdırılması üçün özəl sektorun 

istifadəsini nəzərdən keçirə bilər. Bununla belə, irəliləməyin ən böyük çətinliyi 

tənzimləyici təsir analizinin (RİA) sistematik tətbiqinin olmamasıdır. Nəhayət, 

hökumət sistematik müflisləşmə vasitələri və xəbərdarlıq sistemləri tətbiq etməklə 

maddi cəhətdən əziyyət çəkən şirkətlərə dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsini 

nəzərdən keçirə bilər. 

 Sahibkarlığı Öyrənmə bölməsindəki Sahibkar insan kapitalı bəndində irəliləməyə 

gəlincə, Azərbaycan bütün təhsil səviyyələrində sahibkarlığın aparıcı bacarıqlarını 

vurğulamağı və təhsil-iş birliyi çərçivəsində sistem səviyyəsində praktik 

sahibkarlıq təcrübəsinin olmasını təmin etməyi nəzər ala bilər; məs Karyera 

Rəhbərliyi fəaliyyət planını genişləndirmək və müəssisələr üçün stimul tətbiq 

etməklə. Müəllim hazırlığında aktiv tədris və təlim metodlarından istifadə həm 

müəllimlər, həm də məktəb müəllimi təlimlərində tövsiyə olunur və müəllimlik 
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ixtisas standartları əsas səriştəli yanaşmanı tətbiq etmək üçün uyğunlaşdırıla bilər. 

Həyat Boyu Öyrənmə Komissiyasının illik iş planları işlənib hazırlanması 

Azərbaycan üçün sahibkarlıq üzrə aparıcı kompetensiyasının nə demək olduğunu 

razılaşdırılmış bir şəkildə paylaşmağa imkan yaradardı.. 

 Qadın sahibkarlığı üçün, xüsusən də qeyri-hökumət təşkilatları ilə məlumat 

mübadiləsini asanlaşdırmaq üçün xüsusi rabitə planı yol xəritələrinin hərəkət 

planlarına və Sosial Komissiyanın illik iş planlarına inteqrasiya təmin edilə bilər. 

Bölgələrdən olan qadın sahibkarlar rol modelləri olaraq və çox tərəfli yanaşmanın 

dəstəyi ilə təbliğ edilməli və yaxşı təcrübə mübadiləsi əvvəlcədən müəyyən edilmiş 

seçim meyarlarına əsaslanmalıdır. Qadın sahibkarlığını daha yaxşı dəstəkləmək 

üçün QHT-lərin və biznes birliklərinin potensialının gücləndirilməsi və İqtisadi 

İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin monitorinq və qiymətləndirmə 

təlimlərində iştirak etməsi vacibdir. 

 KOB bacarıqları sahəsində, təlim ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi və maraqlı 

tərəflərin əlaqələndirilməsi, məsələn, Bakı Biznes Tədris Mərkəzi (BBTM) və onun 

regional nümayəndəlikləri tərəfindən əvvəlki illərdə istifadə olunan bacarıqların 

inkişafı yanaşmasının qurulmasına ehtiyac var. Məlumat toplama vasitələri qadın 

sahibkarlar və ya xüsusi sektorlar kimi xüsusi qrupların ehtiyaclarını hədəfə 

almalıdır. Monitorinq və qiymətləndirmə xüsusi diqqət tələb edir, məsələn KOB 

agentliyi dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən təlim proqramlarına nəzarət etməli, 

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi KOB təhsili 

proqramlarının effektivliyini və təlimlərin KOB fəaliyyətinə təsirini 

qiymətləndirməlidir.  

 Önümüzdəki illərdə KOB-ların Maliyəyə əlçatanlıq yaxşılaşdırılması və islahat 

səylərinin tam şəkildə həyata keçirilməsini və tərəqqinin izlənməsini təmin etmək 

üçün əlavə səylər tələb ediləcək. Maliyyə vasitəçiliyinin məhdud səviyyəsi əsas 

problem olaraq qalır. Kiçik müəssisələrə və paytaxtdan kənarda yerləşən 

müəssisələrə maliyyə xidmətləri göstərmək üçün daha çox səy tələb olunur. Dövlət 

maliyyə dəstəyi proqramlarının əlaqələndirilmiş və məqsədyönlü şəkildə 

yönəldilməsi KOB-ların mövcud çatışmazlığını aradan qaldırmağa kömək edər, 

dərinləşdirilmiş kredit məlumatları isə KOB-lara Maliyəyə əlçatanlıq gətirəcəkdir. 

Qeyri-bank maliyyə xidmətlərinin inkişafına yönəldilmiş kredit daha da 

genişləndiriləcəkdir. Lizinq haqqında qanun tez bir zamanda qəbul edilməli, hüquqi 

bazanın inkişafı üçün konkret tədbirlər görülməlidir. Konkret fəaliyyət planı və 

koordinasiya orqanı da daxil olmaqla Milli Maliyyə Savadlılığı Strategiyasının 

(NFLS) səmərəli tətbiqi bu məhsullar haqqında məlumatlılığın artırılmasına və 

dəstəklənməsinə kömək edəcəkdir. Nəhayət, maliyyə sektoru üçün statistik 

məlumatların əhatəsi və miqyası yaxşılaşdırıla bilər ki, bu da bazar ölçüsünün 

hərtərəfli qiymətləndirilməsinə və borcalanların daha yaxşı bölgüsünə imkan 

verərdi. Bu maliyyə xidmət təminatçılarına müxtəlif bazar seqmentlərinə daha 

uyğun məhsullar hazırlamağa kömək edəcəkdir. 

 Bir sıra yaxşı təşkil edilmiş təşkilatlara əsaslanaraq, yerli tədarükçülərin xarici 

investorlarla daha yaxşı əlaqələndirilməsi üçün AZPROMO, KOB-ın İnkişaf 

Agentliyi və Azərbaycan İxracın Təşviqi Mərkəzi tərəfindən göstərilən xidmətlərin 

genişləndirilməsi ilə KOB-ların daxili və beynəlxalq bazarlara çıxışının daha da 

yaxşılaşdırılması məsələsi müzakirə edilə bilər. Təlim və tərbiyə proqramları kimi 

xüsusi xidmətlər yerli KOB-ların ixrac hazırlığını artırmaq üçün təmin edilə bilər. 

Hökumət KOB-lar üçün ixrac maliyyəsi təmin etmək mexanizminin yaradılması 



8. AZƏRBAYCAN: KIÇIK BİZNES AKTI ÜZRƏ ÖLKƏ PROFİLİ  31 
 

KOB SİYASƏTİ İNDEKSI: ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIIĞI ÖLKƏLƏRİ 2020 © AYİB, ATF, Aİ, İƏİT 2020 
  

məsələsini də nəzərdən keçirə bilər. KOB-ların Dövlət satınalmaları ilə əlaqəsinə 

gəlincə, hökumət elektron satınalma sisteminin işlənib hazırlanmasına üstünlük 

verməli, KOB-ların Dövlət satınalmalarında iştirakı barədə məlumat toplamalı və 

tətbiq səviyyəsini yüksəltməlidir. Standartlaşdırma ilə bağlı hökumət AzAK-ın 

potensialını artıra və KOB-ların standartlaşdırmanın rolu və faydaları barədə 

məlumatlandırılması üçün proqramlar həyata keçirə bilər. 

 İnnovasiya və biznesə dəstək olmaq üçün hökumət bu sahədə hökumətin ümumi 

hədəf və ambisiyalarını təyin edən bir innovasiya strategiyası qəbul edə bilər. 

Strategiyadan irəli gələn strategiya və siyasət tədbirləri özəl sektorda innovasiyanı 

dəstəkləmək üçün İT sektorundan kənara çıxmalıdır. Azərbaycanda biznesə dəstək 

ekosistemi sürətlə yaxşılaşsa da, yeni yaradılan qurumların, xüsusən KOB inkişaf 

agentliyinin, KOB-ların ən çox ehtiyac duyduğu xidmətləri göstərməsini və biznesə 

dəstək xidmətləri göstərən özəl təminatçıların dəstəklənməsini təmin etmək 

vacibdir. Bu istiqamətdə ilk addım özəl keyfiyyətə cavabdeh məsləhətçiləri 

siyahıya alan B2B portalının yaradılması ola bilər. KOM-ların yaşıllaşdırılmasına 

gəlincə, Azərbaycan bərpa olunan enerjidən istifadəni dəstəkləmək və maliyyə və 

tənzimləmə stimullarını tətbiq etmək üçün KOB yönümlü proqramları həyata 

keçirməlidir. 

Yekun 

Cədvəl 8.5. Strateji islahatlar üçün yol xəritəsi - Azərbaycan 

Bütün müəssisələr üçün bərabər səviyyəli oyun sahəsini təşviq etmək 

 • Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə (ASİHMDA) institusional və 

büdcə müstəqilliyi verilməsi. 

 Rəqabət qaydalarının, xüsusən “sərt kartellərə” qarşı effektiv icra mexanizmlərinin tətbiq olunmasının təmin 

edilməsi 

 Özəl sektorun fəal iştirakı ilə riskə əsaslanan biznes şəffaflığı siyasətinin hazırlanması və tətbiq edilməsi 

 Bütün şirkətlər üçün son səhmdarların açıqlamalarını, o cümlədən verilmiş məlumatların effektiv yoxlanılması 

sistemini və pozuntular halında sanksiyaların tətbiq olunmasınıntəqdim edilməsi 

 Elektron məhkəmə sisteminin və çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün monitorinq mexanizminin səmərəli 

fəaliyyətinin təmin edilməsi 

 • Əqli mülkiyyət (ƏM) hüququ və həm də ƏM mübahisələrinin yüksək səviyyədə həllini təmin etmək üçün lazımi 

təcrübəyə malik olan hakimlər olan ümumi məhkəmə sistemində xüsusi bir ƏM palatasının yaradılması məsələsini 

nəzərdən keçirilməsi. 

 • 2019-cu ilin aprel ayında tətbiq olunan vasitəçilik mexanizminin adekvat tətbiq olunmasının təmin edilməsi və 

KOB-ların mübahisələrin alternative həllindən istifadəsinin təşviq edilməsi 

İnstitusional və əməliyyat çərçivəsi mühitinin gücləndirilməsi 

 Xüsusi KOM inkişaf strategiyası olmadıqda bütün KOB sektorunun inkişafını istiqamətləndirmək və xidmət 

sektorunu daxil etmək üçün "KOB-lar tərəfindən istehlak mallarının istehsalının təşviqi üzrə Yol xəritəsi" ni 

təkmilləşdirib  genişləndirilməsi. 

 Bütün KOB sektorunu təmsil edən təşkilatlarla effektiv məsləhət kanalları qurmaq və layihənin inkişafı üçün 

tərəfdaşlıq qurmaq; yeni qurulan KOBİA-nın hökumət strukturu ilə kiçik biznesin təmsilçiliyində fəal təbliğat rolu 

oynadığına əmin olunması 

 RİA-nin sistemli tətbiqi üçün plan hazırlanması və RİA-nin rəhbərliyinin və metodologiyasının 

müəyyənləşdirilməsi, RİA-nin tətbiqinə cavabdeh olan mərkəzi orqanı (və tətbiqinin monitorinqini) 

müəyyənləşdirmək və RİA-nin aparılmasına cavabdeh olan məmurları yetişdirmək üzrə tədbirlərin icrası 

 Elektron hökumət xidmət platformalarından optimal istifadəni təmin etmək məqsədi ilə elektron hökumət 

xidmətlərinin çeşidi və incəliyi ilə paralel olaraq kiçik sahibkarların İT bacarıqlarının artırılması üçün tədbirlər 

tətbiq edilməsi. 

 Yenidən qurulma (restruktrizasiya) və məhkəmədənkənar vasitəçilik prosedurlarının istifadəsini təşviq etmək; 

xüsusi olaraq KOB-ları hədəf alan sadələşdirilmiş və ya qabaqcadan hazırlanmış məhkəmə iclasının tətbiq edilməsi 
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 İflas edən sahibkarlar üçün hərtərəfli və aktiv ikinci şans strategiyası qəbul edilməsi 

Bacarıqların və sahibkarlığın inkişafının təşviqi 

 Ömür boyu təlim strategiyasının bir hissəsi olaraq bütün təhsil səviyyələrində sahibkarlıq üzrə aparıcı 

səlahiyyətlərin sistem səviyyəsində tətbiq edilməsi. 

 Qeyri-hökumət siyasət tərəfdaşları ilə əlaqədə və rəy yaradaraq siyasət tərtibinin vacib bir xüsusiyyəti olan qadın 

sahibkarlığına dəstək proqramlarının müstəqil qiymətləndirilməsini icra etmək 

 Müxtəlif hədəf qrupları üçün KOB təhsili xidmətləri ilə əlaqəli və effektiv təmin edilməsini üçün siyasətin 

hazırlaması üzrə  məlumatların mövcudluğu və keyfiyyətinə diqqət verilməsi 

KOB-ların Maliyəyə əlçatanlığının asanlaşdırılması 

 Bank olmayan maliyyə xidmətlərinin inkişafını dəstəkləmək və kredit məlumatlarını dərinləşdirməklə maliyyə 

təminatını gücləndirmək; lizinq haqqında yeni qanunun qəbul edilməsi vacib ilk addım olardı 

 Maliyyə sektoru üzrə statistik məlumatların mövcudluğunu artırmaq. Bazarın daha mürəkkəb qiymətləndirilməsi 

maliyyə xidmətləri göstərənlərə borcalanların ehtiyaclarına uyğun adekvat məhsullar hazırlamağa imkan 

verəcəkdir 

KOS Bazarlara çıxışa dəstək 

 KOBİA və Beynalmilələşməyə dəstək olmaq üçün KOBİA-da və onun regional bölmələrində ixraca dəstək 

xidmətlərinin göstərilməsi və əlaqəli şəkildə təmin edilməsi. 

 KOB-ların ticarət maliyyəsinə çıxış imkanlarını genişləndirmək və KOB-lar və iri investorlar arasında təchizat 

zənciri əlaqələrini yaratmaq üçün dəstək proqramını həyata keçirmək. 

 AzAK-ın gücləndirilməsi və “EA” ilə ikitərəfli sazişi (İS) bağlamaq üçün uyğunlaşdırılması 

 Standartlaşdırma və onun faydaları sahəsində hədəf KOB təhsilini həyata keçirmək; texniki standartların alınması 

və həyata keçirilməsi üçün KOB-lara maliyyə dəstəyi vermək 

 Elektron satınalmaların hər hansı bir konkret kateqoriyaya və ya müqavilə məbləğinə məhdudiyyət qoyulmadan 

daha geniş mükafatlandırma prosedurlarında istifadə olunacağına əmin olmaq. 

 Mərkəzi Dövlət satınalmaları qurumlarının statusunu, nüfuzunu, müstəqilliyini və imkanlarını artırmaq 

KOB-ların rəqabət qabiliyyətinin artırılması 

 Vahid milli strategiya çərçivəsində innovasiya siyasətinin təşkilini başa çatdırmaq 

İT sektorundan kənar, innovasiya üzrə qrantların verilməsini genişləndirmək 

 BİX təminatında iştirak edən bütün orqanlar arasında, xüsusən KOBİA ilə Bakı Biznes Tədris Mərkəzi arasında 

müvafiq koordinasiya mexanizmləri qurmaq; KOBİA və alt quruluşların işçilərinə məsləhət verməkdə imkanlarını 

artırmaq 

 Xüsusi BİX təminatçılarına xarici dəstək xidmətləri təqdim etməyə başlanması və / və ya ilk dəfə BİX istifadəsi 

üçün KOB-lara sadə maliyyələşdirmə mexanizmini təklif edilməsi, bu da firmalara özlərinə üstünlük verdikləri 

provayderləri seçmək imkanı verir. 

 Kiçik və orta müəssisələrin imkanlarına və ehtiyaclarına uyğun olaraq bərpa olunan enerjinin istifadəsi və maliyyə 

və tənzimləmə təşviqləri də daxil olmaqla xüsusi yaşıl iqtisadiyyat siyasəti. 
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Əlavə A - Kiçik Biznes Aktının Qiymətləndirilməsi üzrə Metodologiya 

Qiymətləndirmə  metodologiyası 

KOB Siyasəti İndeksi 2020, kriteriyalar və alt kriteriyalar səviyyəsində balla 

qiymətləndirmədən ibarətdir və qiymətləndirilən kriteriyalardan asılı olaraq iki müxtəlif 

balla qiymətləndirmə metodologiyasından istifadə edir: biri insan kapitalının kriteriyaları 

üçün (sütun B – Sahibkarlıq sahəsində insan kapitalı), digəri isə qalan kriteriyalar üçün. 

Müvafiq olduqda (məsələn, ölkə profili səviyyəsində) bu İndeks, aşağıda təsvir olunduğu 

kimi, yeni alt kriteriyaların əlavələrini nəzərə almadan balların müqayisəsini təmin etmək 

üçün 2016 metodologiyasına uyğun olaraq 2020-ci il üzrə olsn balı göstərir. 

Qiymətləndirmə çərçivəsi və prosesi haqqında daha ətraflı məlumat üçün "Siyasət 

çərçivəsi, hesabatın qtrukturu və qiymətləndirmə prosesi" bölməsinə baxın.. 

Qiymətləndirmə metodologiyası 

Bütün digər kriteriyalar üçün, yerli hökumətlər və müstəqil ekspertlər tərəfindən 

doldurulan təxminən 500 sualdan ibarət detallı anketlərdən istifadə edilmişdir. Bu anketlər 

daha dəqiq məlumatların əldə edilməsinə və çarpaz şəkildə yoxlanılmasına, xüsusən də 

siyasət və tədbirlərin gerçəkləşdirilməsinə imkan yaradır. 

2016-cı il qiymətləndirməsi kimi, 2020-ci il üzrə anketlər sorğuları kriteriyalar və alt 

kriteriyalar ilə tərtib edilmişdir, alt kriteriyalar tematik bloklara bölünüb, hər birinin öz sual 

toplusu vardır (Cədvəl A.1). Bu tematik bloklar, adətən, siyasət prosesinin üç 

komponentinə və ya mərhələsinə (tərtib, icra, monitorinq və qiymətləndirmə), (müəyyən 

ölçülərdə bəzi kənarlaşmalar/fərqlər daxil olmaqla), bölünür. Bu yanaşma, siyasətin uğurla 

icrasının daha yaxşı izlənməsinə imkan yaradır və sistemli siyasət məsələlərini daha ətraflı 

şəkildə həll edərkən siyasətlər üzrə  tövsiyələrinin dərinliyini artırır 

Sahibkarlıq üzrə insan kapitalı ölçüləri metodologiyasında son dəyişikliklər 

Bu qiymətləndirmə üçün insan kapitalının üç alt kriteriyası - sahibkarlığı öyrənmə, qadın 

sahibkarlığı və sahibkarlıq bacarıqları metodologiyası digər qalan kriteriyalarla 

uyğunlaşdırılıb. Əvvəllər bu ölçülər 5 səviyyəli keyfiyyət göstəricilərindən istifadə 

edilməklə qiymətləndirilirdir. Anketə isə- ikili (bəli / xeyr), çox seçimli və açıq suallarla - 

bütün KBA ölçüləri üzrə qiymətləndirmə metodologiyası uyğunlaşdırılıb (digər ölçülər ilk 

dəfə 2016-cı ildə bu şəkildə qiymətləndirildi). Beləliklə, 2016 və 2020-ci illər arasında 

qiymətləndirmə arasında insan kapitalı ölçülərindəki balların müqayisə edilməsi zamanı bu 

dəyişiklik amili ehtiyatla diqqətə alınmalıdır.  
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Cədvəl A.1. "İnstitusional çərçivə" alt kriteriyası üçün tematik blokların nümunəsi  

Tərtib İcra Monitorinq və qiymətləndirmə 

Çox illik KOB strategiyası 
varmı? 

Fəaliyyət planı üçün 
büdcə ayrılıb? 

Strategiyanın həyata keçirilməsi üçün hər hansı bir monitorinq 
mexanizmləri varmı? 

Hər bir anketdə iki növ sual mövcuddur: 1) qiymətləndirmə balı müəyyənləşdirmək üçün 

əsas suallar; və 2) əlavə təsviri sübutlar əldə etmək üçün açıq suallar.1 Əsas sualların hər 

biri (S1, S2, S3 və s.) tematik blok daxilində bərabər qiymətləndirilir. İkili suallara "Bəli" 

cavabı tam ballarla, "Xeyr" cavabı isə sıfır bal alır. Çox seçim sualları üçün, siyasət 

variantının göstərilən səviyyəsindən asılı olaraq fərqli seçimlər üçün ballar sıfır və tam 

ballar arasında dəyişir.. 

Əsas suallar ayrıca balla qiymətləndirilir və sonra hər bir tematik komponent üçün bir bal 

əlavə olunur. Ballar əvvəlcə faiz şəklində əldə edilir (0-100) və sonra 1-5 miqyasına çevrilir 

(Şəkil A.1). Tematik bloklar üçün ballar, sonra alt ölçü üçün bir bal əldə etmək üçün 

birləşdirilir və hər bir komponentə ekspert məsləhətləşməsinə əsasən bir çəki verilir. 

Ümumiyyətlə, siyasətin həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulamaq üçün 35-45-20 faiz 

nisbətində bölüşdürülür. Bundan sonra alt ölçülər, hər bir ölçü üçün ümumi 1-5 səviyyəyə 

çatmaq üçün ekspert tərəfindən təyin edilmiş çəkilər (hər siyasət sahəsinin nisbi 

əhəmiyyətinə əsaslanaraq) ilə birləşdirilir (bax: aşağıdakı şəkil). 

Şəkil A.1. Alt kriteriyalar səviyyəsində sorğu anketi qiymətləndirmələri 

 
 

2016-cı ildən bəri, KOB siyasətinin daha geniş spektrinin (məsələn, ikinci şansı təşviq 

etmək, qeyri-texnoloji yenilik və innovasiyanın yayılması üçün siyasət çərçivəsini) həm də 

kiçik kriteriyaların yenidən qurulması və tənzimlənməsini qiymətləndirmək üçün 
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(qiymətləndirmədə potensial boşluqları aradan qaldırmaq üçün) qiymətləndirmədə bir neçə 

kriteriya yenidən işlənnib.. 2016 il qiymətləndirməsinə uyğunluğu mümkün qədər qorumaq 

və müqayisəni təmin etmək üçün yeni əlavələrin nəzərə alınması məqsədilə alt 

kriteriyaların çəkisinə düzəliş edilmişdir.  

Bundan əlavə, KOB Siyasəti İndeksi, qiymətləndirmə çərçivəsi dəyişməsəydi (yəni yeni 

alt ölçülər əlavə olunmadığı təqdirdə) əvvəlki qiymətləndirmə əsasında proqres əldə edən 

ölkələrin uğurunu göstərə bilmək üçün 2016 metodologiyasına əsaslanan əlavə bal 

toplusuna malikdir. Bu ballar müvafiq ölkə profillərində və "Ümumi icmal " bölməsində 

göstərilir. Kriteriyalardakı dəyişikliklərin icmalı Cədvəl A.2-də verilib. 

Cədvəl A.1. KBA qiymətləndirməsinin alt kriteriyaları üzrə dəyişikliklərin icmalı  

Kriteriya 2016-cı ilin qiymətləndirməsindən bəri tətbiq olunan dəyişikliklər 

İflas və ikinci şans İflas qarşısının alınması tədbirlərinə qlt-kriteriya, əlavə edildi. 

Əməliyyat mühiti KOB üçün lisenziya və vergi uyğunluğu qaydaları  üzrə  alt kriteriyalar təqdim edildi. Elektron hökumət 
xidmətlərinin tətbiqi nəzərə alınmaqla rəqəmsal hökumət haqqında alt-kriteriya genişləndirildi. 

Maliyyəyə  əlçatanlıq  Maliyyə savadlılığı Alt-kriteriyası KOB-ları maliyyə hesabatlarını və MHBS qaydalarını yaxşılaşdırmağa 
həvəsləndirmək üçün genişlənmişdir. İƏİT KOB-nin maliyyələşdirmə balları haqqında məlumat KOB-

ların maliyyəyə çıxışını qiymətləndirən əsas göstəriciləri genişləndirmək üçün daxil edilib. 

Standartlar və texniki 
qaydalar 

Ümumi koordinasiya və ümumi tədbirlər - əvvəllər aparıcı blok idi- indi alt-kriteriyadır. Digər mövcud 
aparıcı blokları Aİ-nin Qanunlar Toplusu  ilə uyğunlaşdırmaya dair  yeni Alt-kriteriya əlavə  edildi. 
KOBİ'nin standartlaşdırmaya əlçatanlığına dair alt kriteriya əlavə edildi. 

İnnovasiya siyasəti Qeyri-texnoloji yenilik üçün siyasət çərçivəsindəki Alt kriteriya vasitəsi ilə innovasiya üzrə  siyasət 
çərçivəsi genişləndi.  

Beynəlmiləlləşmə Ticarətin asanlaşdırılması kriteriyası  İƏİT göstəriciləri və KOM-ların elektron ticarətdən istifadəsi KOM-

ların beynəlxalq səviyyədə əlaqələrinin yaxşılaşdırmaq üçün əlavə edilib. 

Əlavə məlumatlar 

2020 KOB Siyasəti İndeksində də rəsmi qiymətləndirmə çərçivəsi əlavə məlumatlar və 

statistika ilə tamamlandı. Balla qiymətləndirməyə daxil edilməməsinə baxmayaraq 

(Beynəlmiləlləşmə kriteriyası, İƏİT Ticarətin Asanlaşdırılması Göstəriciləri istisna 

olmaqla), bu məlumat siyasət nəticələrini və KOB anlayışları barədə əlavə təfərrüatları olan 

siyasət izahını dəstəkləmək üçün istifadə edilib. İki növ əlavə məlumat toplanıb: 

 Altı yerli statistika idarəsindən struktur biznes statistikası və biznes demoqrafiyası 

məlumatları (müəssisələrin yaradılması, bağlanması və tab gətirmə (survival)  

nisbətləri), eləcə də KBA siyasət ölçüləri ilə əlaqəli siyasət nəticələrinin statistikası 

barədə Aİ-nin KBA prinsiplərinə əsaslanan ölkələrindən KBA sorğu vərəqələri 

əsasında tələb edilmiş statistikası işlənilmişdir.. Məlumatların toplanması 

sahəsindəki boşluqlar və EaP ölkələrində məlumat toplama metodologiyasındakı 

uyğunsuzluqlar statistikanın regional səviyyədə müqayisəsinə imkan vermir. Buna 

baxmayaraq, birlikdə, struktur və biznes demoqrafiyası statistikası ölkə profillərinə 

daxil edilmişdir.  

 Beynəlxalq məlumat bazalarının məlumatları (məsələn, Dünya Bankının “Doing 

Business”, Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi və 

“Transparency İnternational”-ın Korrupsiya İndeksi) də Biznes Mühitində bərabər 

imkanlar istiqaməti üzrə əldə edilən məlumay bazaları məlumat boşluqlarının və 
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qiymətləndirmə nəticələrinin tamamlanmasında, xüsusən də müqavilənin icrası və 

mübahisələrin həlli, biznesin düzgünlüyünə dair krieteriyalarda faydalı olmuşdur.  

Bundan əlavə, ölkə profillərinə, eləcə də,  bu günə qədər əldə edilmiş əsas islahatların 

dərindən təhlili, 2016-cı il tövsiyələri, KOB sektorunda hələ də qarşıda duran əsas 

problemlər, habelə EAP ölkələrinə islahatların həyata keçirilməsinə və izlənməsinə kömək 

üçün ətraflı tövsiyələr daxildir. Profillər yalnız KBA qiymətləndirməsinin əsas nəticələrini 

təqdim etmir, eyni zamanda müxtəlif KBA kriteriyaları ilə birbaşa tutulmayan KOB və 

KOB siyasətinə təsir edən daha geniş makroiqtisadi və iş mühiti problemlərini əhatə edir. 

Bundan əlavə, ölkə profillərinin "İrəliyə aparan yol" bölməsinə hər bir ölkənin qısa, orta və 

uzunmüddətli siyasət prioritetlərini əks etdirən ətraflı islahat xəritəsi daxil edilmişdir.. 

Qeydlər 

1 Əsas suallara aşağıdakılar daxildir: 1) ikili və ya bəli-xeyr suallar (məs: "Ölkənizdə KOB-ların 

hüquqi tərifi mövcuddurmu?"); və 2) çoxsaylı seçim sualları (məsələn, "Çoxillik KOM strategiyası 

varmı?") Müxtəlif cavablar mövcuddur, məsələn "Strategiya inkişaf mərhələsindədir", "Strategiya 

layihəsi mövcuddur, lakin hökumət tərəfindən təsdiqlənməmişdir" , "Strategiya mövcuddur, 

hökumət tərəfindən təsdiqlənib və icra mərhələsindədir" və ya "hazırlanmaqda olan strategiya 

yoxdur"). 

Hər iki halda da ölkələrdən cavablar üçün dəlil (mənbə və / və ya izahat) təqdim etmələri tələb 

olunur. Açıq suallar (məsələn, "KOB siyasəti üzrə icra qurumunun büdcəsi nə qədərdir?"; 

"Agentlikdə neçə nəfər işləyir?" Və ya "İdarə heyətində neçə nazirlik təmsil olunur?") kimi əsas 

suallara verilən cavablar barədə daha ətraflı məlumat vermək üçün istifadə olunur, ancaq birbaşa 

balla qiymətləndirilmir. 
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