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In 2016, 2016-ci ildə Azərbaycan hökuməti KOS-un inkişafını təşviq etmək və Azərbaycan 
iqtisadiyyatının diversifikasiyasını stimullaşdırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında 
Kiçik və Orta Sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı üzrə strateji yol xəritəsini 
(“KOS üzrə Yol Xəritəsi”) qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi KOS 
üzrə Yol Xəritəsinin icrasına dəstək üçün İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (İƏİT) 
müraciət edib.

KOS Siyasətinin təhlil edildiyi bu hesabat, Kiçik və Orta Ölçülü müəssisələrin (KOM) 
İnkişafı üzrə yeni yaradılmış Qurum vasitəsilə KOS-larin dəstəklənməsi, alternativ maliyyə 
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Kommunikasiya Mərkəzi, Kiçik və Orta Ölçülü Müəssisələrin İnkişafı Agentliyi, həmçinin 
Azərbaycanda KOS yol xəritəsinin həyata keçirilməsi və monitorinqinə cəlb olan digər maraqlı 
tərəflərdən ibarətdir.
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Ön Söz 

2016-ci ildə Azərbaycan hökuməti KOB-un inkişafını təşviq etmək və Azərbaycan 

iqtisadiyyatının diversifikasiyasını stimullaşdırmaq məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasında Kiçik və Orta Sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı 

üzrə strateji yol xəritəsini (“KOB üzrə Yol Xəritəsi”) qəbul edib. Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi KOB-un yol xəritəsinin icrasına dəstək üçün 

İƏİT-ə müraciət etmişdi. 

Bu məqsədlə müvafiq dəstəyin göstərilməsi üçün İƏİT tərəfindən çoxtərəfli (bir çox 

ölkəni əhatə edən) EU4Business layihəsi çərçivəsində Avropa İttifaqının Şərq 

Tərəfdaşlığı ölkələrində tədbirlər həyata keçirilmişdir: layihənin maliyyələşdirilməsi 

isə “EU4Business təşəbbüsü” çərçivəsində “Siyasətlərdən Fəaliyyətə” proqramı 

üzrə Avropa İttifaqı tərəfindən təmin edilmişdir.  

Layihənin ümumi məqsədi Azərbaycanın müvafiq qurumlarında KOB yol xəritəsini 

icra etmək və  monitorinq etmək üçün potensial quruculuğuna dəstək verməkdər. Bu 

məqsədə nail olmaq üçün layihədə əsas diqqət aşağıdakı fəaliyyətlərə 

yönəldilmişdir: 

 Beynəlxalq ekspertlərin, Azərbaycan tərəfdaşlarının və İƏİT-in iştirakı ilə 

müntəzəm şəkildə İşçi Qrup iclaslarını keçirməklə dövlət və özəl sektorlar 

arasında dialoqu gücləndirmək; 

 KOB-un yol xəritəsinin daha yaxşı icrası və KOB-a dəstək tədbirlərinin 

tərtibi üzrə tövsiyələrin verilməsi; 

 KOB yol xəritəsi üçün nəticələrə əsaslanan monitorinq sisteminin 

yaradılmasına dəstək vermək. 

Bu layihənin əsas benefisiarları: İqtisadiyyat Nazirliyi, KOB İnkişaf Agentliyi və 

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi, həmçinin Azərbaycanın 

KOB yol xəritəsinin hazırlanmasına və monitorinqinə cəlb olunan KOB-un 

inkişafına məsul digər tərəfdaş qurumlar. 

Bu tədqiqat sənədi sözügedən layihənin nəticələrini ümumiləşdirir və 2018-ci ilin 

noyabr ayında Parisdə keçirilən “İƏİT Avrasiya Rəqabətlilik Dəyirmi Masası”nda 

Azərbaycanın təcrübəsinin digər ölkə tərəfdaşları tərəfindən nəzərdən keçirilməsi 

üçün müzakirə sənədini olmaqla, KOB Agentliyinin yaradılması, KOB-ların 

alternativ maliyyə mənbələrinə çıxışının artırılması, özəl sektorun inkişaf 

siyasətlərinin hazılanmasında iştirakının təmin edilməsi; və KOB üzrə Yol xəritəsi 

üçün nəticələrə əsaslanan monitorinq sisteminin yaradılmasına fokuslaşır. 

Bu layihə çərçivəsində KOB üzrə yol xəritəsinin icrasında prioritetləri müəyyən 

etmək və boşluqları aşkar etmək məqsədi ilə dövlət-özəl işçi qrupunun müntəzəm 

iclasları keçirilmişdir. Bundan əlavə, İƏİT müəssisələr üzrə sorğu aparmış, özəl 

sektorun fokus qrupunun iclasını təşkil etmiş və özəl sektor nümayəndələrindən bir 

sıra müsahibələr götürmüşdür. Metodologiyanın ətraflı təsviri Əlavə A-da 

verilmişdir.
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Minnətdarliq 

Bu hesabatda İƏİT Şərqi Avropa və Cənubi Qafqaz Təşəbbüsü Rəhbər Komitəsinin 

səlahiyyəti çərçivəsində İƏİT Avrasiya Rəqabətlilik Proqramı (ECP) tərəfindən,  

Azərbaycan Hökuməti ilə aparılan məsləhətləşmələr və Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən beynəlxalq təşkilatlar və özəl sektorun iştirakı ilə həyata keçirilən işləri 

yekunlaşdırır. 

 

Azərbaycanın bir sıra nazirliklərinin, dövlət orqanlarının, özəl sektor təşkilatlarının və 

digər maraqlı tərəflərin nümayəndələrinə İşçi Qrupunun iclaslarında fəal iştiraklarına 

və İƏİT komandası ilə görüşmək üçün vaxt ayırdıqlarına və bu tədqiqatın hazırlanması 

üçün dəyərli fikirlərini bölüşdüklərinə görə minnətdarlıq bildirilir.   

 

Xüsusilə, İƏİT aşağıdakı dövlət qurumlarının rəsmilərinə minnətdarlığını bildirir: 

İqtisadiyyat Nazirliyinin nümayəndələri: İqtisadiyyat naziri cənab Şahin Mustafayev, 

İqtisadiyyat nazirinin müavini Niyazi Səfərov, İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib 

Məmmədov, İqtisadiyyat nazirinin müavini Rüfət Məmmədov, Sahibkarlığın İnkişafı 

Siyasəti və Tənzimlənməsi şöbəsinin müdiri İlqar Poladov, Ruslan Rüstəmli, 

Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri, və Milayim Axundova, 

Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq şöbəsinin əməkdaşı. 

 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan hökumətinin digər nümayəndələri, 

hökumət qurumları və digər dövlət agentliklərinə layihəyə mühüm töhfələr verdikləri 

üçün minnətdarlığını bildirir: Cənab Vüsal Qasımlı (İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzinin İcraçı Direktoru), Vüsalə Cəfərova ( İqtisadi İslahatların 

Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Strateji Təhlil və Planlaşdırma Meneceri), 

Orxan Məmmədov (Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı üzrə Agentliyin İcraçı 

Direktoru), Elçin İbrahimov (Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyinin 

direktor müavini), cənab Elşən Qurbanov (Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı 

Agentliyinin İcraçı Direktorunun müşaviri), cənab Natiq Heydərov (Kiçik və Orta 

Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyinin KOB-un Təşviqi Departamentinin rəhbəri). 

Özəl sektor nümayəndələri İşçi Qrupunun müzakirələrinə və hesabatına faydalı 

məlumatlar təmin ediblər: Kristina Məmmədova (Azərbaycan Sahibkarlar 

Konfederasiyasının baş katibinin müavini), Cəlal Hacıyeva (Azərbaycan 

Mikromaliyyə Təşkilatı İcraçı Direktoru), Tobias Bauman (Alman-Azərbaycan Ticarət 

Palatası), cənab Ramal Cəfərov (İdarə Heyətinin sədri, “MCB Leasing”), Elçin 

Əhmədov (Azərbaycan Lizinq Şirkətləri Assosiasiyası). 

Bir sıra beynəlxalq ekspertlər İş Qrupu müzakirələrinə və hesabatına dəyərli töhfələr 

verdilər: cənab Rikardo Pinto (İdarəetmə Direktoru Pinto Consulting GmbH), cənab 

Giorgi Darçya (Enterprise Georgia), cənab Pavel Chovanec (Sərmayə İdarəsi Baş 

İdarəetmə Direktoru, CzechInvest) və cənab Salvatore Zecchini (İƏİT-nin KOBİ və 

Sahibkarlıq üzrə İşçi Qrupunun keçmiş sədri). 

Avropa İttifaqı birliyi layihəni “EU4Business” təşəbbüsünün bir hissəsi kimi 

maliyyələşdirmişdir və əməkdaşları layihəyə əhəmiyyətli rəhbərlik və dəstək 
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göstərmişlər: cənab Mathieu Bousquet (DG NEAR, Avropa Komissiyasının vahid 

rəhbəri Jeroen Willems (Direktor müavini, DG NEAR, Avropa Komissiya, Raffaella 

Boudron (Proqram rəhbəri, DG NEAR, Avropa Komissiyası) və xanım Ulviya 

Abduallayeva (Proqramın rəhbəri, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi) 

 

Bu hesabat cənab Andreas Schaal (Direktor, İƏİT Qlobal Əlaqələr Direktoru) və cənab 

William Tompson (İƏİT Avrasiya şöbəsinin rəhbəri) rəhbərliyi altında yazılmışdır. 

Bu hesabatın əsas müəllifləri xanım Meriem Torun və cənab Patrik Pruzinski, xanım Liza 

Klinger və cənab Şaun Ingledu (İƏİT Qlobal Məsələlər Katibliyi), cənab Kiril Koslarev 

(İƏİT Maliyyə və Sahibkarlıq İşləri İdarəsi) və Yulia Əliyevadır (İƏİT məsləhətçisi). 

Layihəyə cənab Daniel Quadbek tərəfindən rəhbərlik edilib və Marzena Kisieleska və 

cənab Umur Gökçe tərəfindən nəzərdən keçirilib (İƏİT Qlobal Əlaqələr Katibliyi) 

Sonuncu redaksiya və tərtibat üçün dəstək xanım Vanessa Berry-Chatelain (Əlaqə 

meneceri, İƏİT Qlobal Əlaqələr Katibliyi) tərəfindən təmin edilmişdir. İƏİT Avrasiya 

Rəqabətlilik Proqramından hörmətli xanım Maria Ferreira və xanım Eugenia Klimenka 

tərəfindən inzibati dəstək təmin edilmişdir. 
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Akronimlər və İxtisarlar  

 

ASAN Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Xidmətləri və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

ASK  Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası 

AZN  Azərbaycan Manatı 

BBTM  Bakı Biznes Tədris Mərkəzi 

İİTKM  İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi 

AYİB  Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 

Aİ  Avropa İttifaqı 

EUR  Avro 

MBNP  Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

ÜDM  Ümumi Daxili Məhsul 

İKT  İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları 

BMK  Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 

BVF  Beynəlxalq Valyuta Fondu 

KPI  Əsas Fəaliyyət İndikatoru 

İƏİT  İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı 

PPD  Dövlət Özəl sektor Dialoqu 

T və İ  Tədqiqat və İnkişaf 

KBA  Avropa üzrə Kiçik Biznes Aktı 

KOB  Kiçik və orta sahibkarlıq 

VEM   Sloveniyada Bir-Pəncərə Biznes Şəbəkəsi 
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Xülasə 

1990-cı illərin sonlarından etibarən Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının inkişafı 

iqtisadi inkişafa gətirib çıxarmış, 2001-ci ildən 2014-cü ilə kimi adambaşına düşən ÜDM 

on dəfə artmış, neft ixracı Azərbaycanın yüksək orta gəlirli ölkəyə keçidini təmin etmişdir. 

İnfrastrukturun inkişafı və biznes mühitində aparılan islahatlar iqtisadi artım üçün daha 

əlverişli çərçivə şəraitinin yaradılmasına kömək etmişdir. Ümumilikdə iqtisadiyyatın 

böyük hissəsi neft sahəsi ilə bağlı formalaşdığından, bu asılılıq əmtəə bazarındakı qiymət 

şokunun iqtisadiyyatı zəiflətməsinə səbəb oldu. Bu asılılığın nəticələri 2014-2016-cı illərdə 

daha qabarıq özünü biruzə verdi belə ki, neft qiymətlərinin aşağı düşməsi manatın 

devalvasiyasına və tənəzzülə səbəb oldu lakin, ölkə nisbətən tez bir zamanda bu 

vəziyyətdən çıxa bildi. Böhran istehsal və ixracın şaxələndirilməsinin zəruriliyini və 

əhəmiyyətini artırdı və hökumət iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorlarını, o cümlədən KOB 

sektorunun inkişafına daha sistemli xarakter vermək məqsədi ilə 2016-cı ildə 12 strateji yol 

xəritəsi qəbul etdi.   

Diversifikasiyanın daha da dərinləşdirilməsi Azərbaycanda daha geniş inkişafa səbəb ola 

bilər.  Hasilat sənayesi sektoru böyük həcmdə kapital qoyuluşu və nisbətən az işçinin 

çalışdığı bir sektor olduğuna görə digər sektorların inkişafı üçün yüksək texnologiyalar 

biliyin digər sahələrə də transfer potensialı məhduddur. İşçi qüvvənin böyük hissəsi aşağı 

məhsuldarlıq olan peşələrdə və böyümək potensialı məhdud olan mikro müəssisələrdə 

çalışır. Yeni fəaliyyətlərin və ixrac sektorlarının yaranmasına təkan verən islahatlar yüksək 

məhsuldarlıq gətirən iş yerləri yaratmağa kömək edə bilər. Yeni sektorlar yaratmaq üçün 

KOB-lar diversifikasiyada, qeyri-neft sektorunun inkişafında, innovasiya və 

məhsuldarlığın artırılmasında mühüm rola malikdir 

Hal-hazırda KOB potensialından istifadə üçün böyük imkanlar mövcuddur. Azərbaycanda 

2016-cı ildə əlavə dəyərin 6,4% -i və məşğulluğun 18,5%-i KOB-ların payına düşür ki, bu 

İƏİT ölkələrində müvafiq olaraq əlavə dəyərin 60%-ni və məşğulluğun 60-70%-ni təşkil 

edir. İndiyə qədər hökumətin sahibkarlara dəstəyi, əsasən, sosial inkişaf siyasəti 

çərçivəsində kənd təsərrüfatı üzrə fəaliyyət göstərən mikro müəssisələrə yönəlmişdir. 

İnnovativ start-up və  məhsuldar, inkişaf yönümlü KOB-lara diqqət nisbətən azdır. Yeni 

KOB strateji yol xəritəsi və fəaliyyət planı iqtisadi strukturu yenidən formalaşdırmağı və 

KOB-ların potensialını reallaşdırmağı nəzərdə tutur. 

Lakin bir çox çağırışlar hələ irəlidədir. Neftin qiymətinin artmasına baxmayaraq, 

Azərbaycan diversifikasiya ajendasını təxirə salmamalı, və aidiyyatı dövlət qurumları 

həm öz aralarında həm də KOB-larla iş apararaq,  KOB-ların ÜDM-də və məşğulluqda 

payının,  yol xəritəsində qeyd olunduğu kimi müvafiq olaraq  15% və  20 %-ə 

çatdırılmasına nail olmalıdır. Bu qeyddə bu məqsədə nail olmaq üçün dörd əsas sahələr 

üzrə təşəbbüslər verilir:   

 

 Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) vasitəsilə KOB-ların 

rəqabətliliyini gücləndirmək: (a) öz  funksiyalarını yerinə yetirmək üçün ən effektiv 

institusional vəzifələr icra etməklə, (b) KOB ehtiyaclarının təhlili əsasında zəruri 
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“G2B” (dövlət-biznes), “B2B” (biznes-biznes) xidmətləri, maarifləndirmə və 

konsaltinq xidmətləri göstərməklə, (c) dəstək xidmətlərina olan tələbin müəyyən 

edilməsi və özəl sektor tərəfindən lazım olan xidmətlərin göstərilməsi potensialı 

müəyyənləşdirmək 

 KOB-un alternativ maliyyələşdirməyə,  xüsusilə lizinqə çıxış imkanlarını 

artırmaqla (a) Lizinq üçün hüquqi və tənzimləyici çərçivələri təkmilləşdirməklə, 

(b) təklif ilə bağlı maneələri aradan qaldırmaqla və (c) KOB-ların lizinq barədə 

məlumatlandırılması və lizinqə olan tələbatını stimullaşdırmaqla 

  KOB siyasətinin çatdırılması və təbliğində özəl sektorun nüfuzunu 

gücləndirmək üçün(a)  biznes assosiasiyaları, xüsusilə də KOB-ları təmsil edən 

təşkilatları gücləndirməklə və (b) dövlət və özəl sektorlar arasında rəsmi və 

şəffaf dialoq platformasını yaratmaqla  

 İşlək və nəticə-əsaslı monitorinq sisteminin yaradılması (a) İqtisadiyyat 

Nazirliyinin rəhbərliyi ilə KOB yol xəritəsi üzrə dövlət qurumları arasında 

məlumatlarının toplanması prosesi və  hesabatlılıq sisteminin yaradılması ilə və (b) 

hər bir islahat fəaliyyətinə dair proses, nəticələr və təsir göstəriciləri 

müəyyənləşdirməklə  
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1.  KOB-lar Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiya 

olunmasında aparıcı qüvvə kimi 

Qeyri-neft sektorunda rəqabət qabiliyyətinin inkişafı Azərbaycan üçün prioritet 

siyasətdir 

2001-2014-cü illərdə adambaşına düşən ÜDM 10 dəfə artmış, lakin bu güclü artım 

dövründən sonra 2015-ci ildə Azərbaycanda  geriləmə müşahidə olunmuşdur (Dünya 

Bankı, 2017-ci il[1]). Əsas regional ticarət tərəfdaşlarında iqtisadi artımda yavaşılaması  ilə 

birlikdə 2014-cü ildə neft qiymətlərinin azalması, 2016-cı ildə ÜDM artımının 3.1 faiz 

azalması ilə nəticələndi. Neft qiymətlərində və ciddi makroiqtisadi siyasətlərdə  müəyyən 

irəliləyiş nəticəsində 2017-ci ilin son aylarında iqtisadiyyatda müəyyən dərəcədə dirçəlmə 

baş verdi, lakin iqtisadiyyat böhrandan əvvəlki  vəziyyətinə qayıtmayıb. 2015-2016-cı 

illərdə manatın devalvasiyası inflyasiyanın 2014-cü ildə 1,4 faizdən 2016-cı ildə 12,4 

faizədək artmasına gətirib çıxardı (AYİB, 2017 [2]). 

Xam neft, səmt qazı və emal edilmiş neft, 2016-cı ildə ümumi ixracın  90.8 % -ni təşkil 

etmişdi, odur ki, qeyri-neft ixracının  24 % artması ilə birlikdə neft qiymətlərinin düşməsi 

nəticəsində ümumi ixracatda əvvəlki illər ilə müqayisədə müəyyən azalma müşahidə 

olunub. Beləliklə, neftin qiymətinin düşməsi Azərbaycanın əsas qeyri-neft xarici bazarında 

tələbatın artmasına gətirib çıxardı. 2014-15-ci illərin böhranı iqtisadi fəaliyyətin, xüsusilə 

də ixracın diversifikasiyasının vacibliyini vurğuladı.Azərbaycanda 2017-ci ildə qeyri-neft 

sektoru üzrə ixrac göstəricilərində Rusiya (35,93 %), Türkiyə (18.99 %), İsveçrə (9,33 %), 

Gürcüstan (8,95 %) və İtaliya (3,67 %) əsas yerləri tutub.  

Diversifikasiya, həmçinin, Azərbaycana daha əhatəli böyümə modelinə keçid imkanı verir. 

Karbohidrogen sektoru yüksək kapital qoyuluşu tələb edir: 2016-cı ildə ÜDM-in 32%-dən 

çoxunu təşkil etdiyi halda, rəsmi məlumatlara görə işçi əhalinin sadəcə 2%-ni işə cəlb edib. 

Eyni zamanda, işləyən əhalinin təxminən  37 % -i məhsuldarlığın ölkə üzrə orta göstəricinin 

yarısından az olduğu sektorlarda işləyir. Qeyri-resurs sektorunun inkişafı uzunmüddətli 

perspektivdə geniş bazanı əhatə edən iqtisadi tərəqqi üçün vacib rol oynayacaqdır. 

Bu diversifikasiya tələbinə cavab olaraq, hökumət qeyri-neft sektorunun rəqabət 

qabiliyyətini gücləndirmək üçün ambisiyalı islahat ajendasına başlamışdır. Bu islahatlara 

daha da sistemli xarakter verilməsi məqsədilə   2016-cı ilin  dekabrında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən iqtisadiyyatın əsas sektorlarında, o cümlədən neft və 

qaz, kənd təsərrüfatı, turizm, maliyyə xidmətləri və KOB-lar daxil olmaqla qısa-, orta- və 

uzunmüddətli hədəfləri əks etdirən 12 "Milli iqtisadiyyat və əsas iqtisadi sektorlar üzrə 

Strateji yol xəritələrini" qəbul edilib. 2016-2020-ci illər üzrə müvafiq fəaliyyət planları da 

qəbul edilmiş və onların həyata keçirilməsi və monitorinqi üçün yeni bir mərkəz - İqtisadi 

İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi yaradılmışdır. 

Azərbaycan biznes mühitində islahatların aparılması sahəsində də fəal olmuşdur. 

Azərbaycan da biznes mühitinin islahatında fəal olmuşdur. 2019-cu ildə Dünya Bankının 

"Doing Business" hesabatında əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib və  2018-ci ildə 57-ci yerdən 

25-ci mövqeyə yüksəlib (Çərçivə 1). İnzibati idarəetmədə əhəmiyyətli səylər olmuşdur belə 

ki, lisenziyalı fəaliyyətin sayı 59-dan 37-ə, icazələrin sayı isə 330-dan 86-a azaldılmışdır. 

E-hökumət xidmətləri şirkətin qeydiyyata alınması, biznes lisenziyası, dövlət 

satınalmalarını əhatə etməklə əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmiş və gömrük və viza 

müraciət prosedurları onlayn şəkildə tamamlanmaqla, onların rahatlığı və şəffaflığı təmin 
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olunub. Biznes sahəsində tənzimləmə yükünü azaltmaq məqsədilə  2021-ci il yanvarın 1-

dək biznes mühitində müəyyən yoxlamaların aparılmasına moratorium qoyulmuşdur.  

 

Qutu 1. Dünya Bankının 2019-cu ildə  Azərbaycanda "Doing Business" üzrə hesabatı 

Dünya Bankının Doing Business hesabatı, 190 ölkə arasında biznesin tənzimlənməsi və 

mülkiyyət hüquqlarının qorunmasına dair kəmiyyət göstəricilərini təqdim edir. Bu, yerli 

KOB sektorunda mühüm olan biznes mühitinə dair bütün mərhələlərə təsir edən 11 sahəni 

əhatə edir. Göstəricilər konkret nümunə ssenarilərinə əsaslanmaqla, Azərbaycanda, yəni 

iqtisadiyyatın ən böyük biznes şəhəri olan Bakıdakı vəziyyəti əks etdirir. 

2019 il hesabatıda Azərbaycan ən yaxşı 10 islahatçı ölkələrin sırasında göstərilir. Ötən ilki 

qiymətləndirmə ilə müqayisədə 32-pillə irəliləyərək, 2019-cu il biznes reytinqində biznesin 

idarə edilməsi üzrə 25-ci yeri tutur. Azərbaycanda islahatlar səkkiz müvafiq sahələrdə 

aparılmışdır və bir sıra hallarda institusional dəyişiklikləri də əhatə etmişdir (Dünya Bankı, 

Doing Business 2019). 

Azərbaycan həm tikinti icazələrinə, həm də kredit göstəricilərinə görə 100 pillə irəliləyərək  

61 və 22-ci mövqelərdə qərarlaşmışdır. Elektrik enerjisi əldə olunmasında əhəmiyyətli 

dərəcədə irəliləyiş müşahidə olunmuşdur. Bu üç sahənin hər biri ölkədə bir pəncərə və ya 

digər yeni qurumların yaradılması nəticəsində mümkün olmuşdur. Bundan başqa, indi 

Azərbaycan az paya malik investorların qorunması baxımından dünyada ikinci yeri tutur 

və əvvəlki hesabatda isə 10-cu yerdə qərarlaşmışdı. 

Mənbə: Dünya Bankı(2018), Doing Business 2019: İslahatlar üçün təlim, http://www.doingbusiness.org/ 

KOB-lar Azərbaycanda iş yerlərinin yaradılması və dayanıqlı artım üçün bir vasitə 

ola bilər  

Azərbaycanın diversifikasiyası tələbilə bağlı çağırışlar kontekstində KOB-ların inkişafı 

mühüm bir siyasət hədəfidir . KOB-lar iş yerlərinin yaradılması və davamlı artım üçün əsas 

hərəkətverici qüvvədir və çoxşaxəli iqtisadiyyata keçidi asanlaşdırır, qeyri- neft sektorunun 

inkişafını sürətləndirir,  innovasiyanı və məhsuldarlığı artırır. Hal-hazırda KOB 

potensialından istifadə üçün geniş imkanlar mövcuddur. Azərbaycanda 2016-cı ildə əlavə 

dəyərin 6,4% -i və məşğulluğun 18,5%-i KOB-ların payına düşür ki,  bu göstərici İƏİT 

ölkələrində əlavə dəyərin 60% -i və məşğulluğun 60-70% -ni təşkil edir. 

http://www.doingbusiness.org/
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Şəkil 1. KOB-ların Azərbaycan iqtisadiyyatına və qeyri-neft sektoruna töhfəsi, 2016 

 

Qeyd: Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli 215 nömrəli qərarına əsasən, kiçik firmalar / sahibkarlar 25-dən az 

işçisi və 200,000 AZN-dən az illik dövriyyəsi olan sahibkarlar kimi müəyyən edilirlər. Orta ölçülü firmalar / sahibkarlar 

25-dən 125-ə qədər işçisi və 200,000-1,250,000 AZN arasında illik gəliri olan sahibkarlar kimi müəyyən edilir 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi (Məlumat bazası).    

Azərbaycanda KOB-lar ticarət və xidmət sahələrinə - nəqliyyat vasitələrinin satışı və təmiri 

(51,0%), nəqliyyat və anbar (15,1%), mehmanxana və restoranlar (8,1%) və digər 

xidmətlərə (16,7%) yönəldilmişdir.  

Şəkil 2. 2016-cı ildə Azərbaycanda KOB-ların sektorlar üzrə bölgüsü 

 

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi (Məlumat bazası). 

Avropa üçün Kiçik Biznes Aktının (SBA) qiymətləndirməsində Azərbaycan üzrə ən son 

göstəricilər İƏİT-də yekunlaşdı (2015 [3]). Hesabatda 2012-ci ildən etibarən əhəmiyyətli 
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inkişaflar müşahidə olundu. Hesabatda təkmilləşdirilmiş işgüzar mühit qeyd edilmiş və 

Dünya Bankının "Doing Business" hesabatının bəzi meyarları  (məsələn, yeni biznesə 

təşəbbüs göstərmək, əmlakı qeydiyyata almaq) üzrə ölkənin ən yaxşı iştirakçı olduğunu 

göstərdi. E-hökumət portalı regionda qabaqcıl təcrübə kimi tanınmış, onlayn xidmətlər 

KOB-lara qədər genişlənmişdir. Bundan əlavə, həm infrastruktur (məsələn, sənaye 

parkları, texnoparklar və biznes inkubatorları), həm də maliyyə dəstəyi (informasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları - İKT sektoru üçün ayrılmış fondun yaradılması vasitəsilə) 

ilə KOB-ların innovasiya çərçivəsində yeniliklər olmuşdur. 

Şəkil 3. 2012-2016-cı illərdə Azərbaycan üzrə SBA qiymətləndirməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: İƏİT/Avropa İttifaqı/AYİB/ETF (2015), KOB Siyasəti İndeksi: Şərq tərəfdaşlığı 2016: Avropa üçün 

Kiçik Biznes aktının tətbiqinin qiymətləndirilməsi, İƏİT Nəşriyyatı, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264246249-en 

SBA qiymətləndirməsinin əsas tövsiyəsi hökumət tərəfindən KOB siyasəti üzrə müfəssəl 

dövlət strategiyasının qəbul edilməsi, eləcə də mərkəzi icra qurumunun yaradılması və  

KOB-lara dəstək tədbirlərinin effektiv koordinasiyasını təşkil etmək olub.  

Yaxın dövrdə qəbul edilən yol xəritəsi KOB-ların potensialını hərəkətə gətimək 

üçün hədəflənib 

2015, ci ildən etibarən, ən son SBA qiymətləndirməsi başa çatdırıldıqdan sonra, 

Azərbaycan hökumətin islahatları arasında KOB gündəliyini ön plana çəkərək və KOB 

Siyasəti İndeksinin təqdim etdiyi tövsiyələri qiymətləndirərək əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə 

etmişdir. Azərbaycanın KOB inkişaf siyasəti 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasında 

fəaliyyət göstərən kiçik və orta müəssisələrin səviyyəsində İstehlak mallarının istehsalı üzrə 

Strateji Yol xəritəsi qəbul etməklə ("KOB yol xəritəsi") yenidən canlandı və yeni KOB 

Yol xəritəsi və müvafiq fəaliyyət planı hökumətin KOB-u inkişaf etdirmək öhdəliyini 

ortaya qoyur. KOB yol xəritəsinin məqsədi ölkədə investisiya və biznes mühitinin daha da 

yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimləyici çərçivəsini yaxşılaşdırmaq, KOB-

ların iqtisadiyyatda rolu və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, idarəetmə sisteminin müasir 

tələblərə uyğunlaşdırılması, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində 

fəaliyyət göstərən yeni Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyi vasitəsilə KOB-lara maliyyə 

resurslarından istifadə etmək imkanı verməkdir.   

http://dx.doi.org/10.1787/9789264246249-en
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KOB Yol xəritəsi Azərbaycanın diversifikasiya ajendası olan on iki strateji yol xəritəsindən 

biri olmaqla icra üçün fəaliyyət planına da malikdir. Bu sənəd KOB-un inkişafı üçün vacib 

olan beş strateji hədəf qəbul edir: (1) KOB agentliyinin yaradılması ilə KOB-ların 

yaradılması, dövlət və özəl sektorlar arasında dialoqun yaxşılaşdırılması, biznesin 

lisenziyalaşdırılması və vergi inzibatçılığı sahəsində islahatların aparılması ilə KOB-lar 

üçün biznes mühitinin və tənzimləyici çərçivənin təkmilləşdirilməsi; (2) Müflisləşmə 

çərçivəsində islahatlar aparmaqla, kredit zəmanət fondu yaratmaqla və alternativ maliyyə 

alətlərini inkişaf etdirməklə KOB-un maliyyə imkanlarından səmərəli şəkildə istifadəsinə 

imkan vermək; (3) ixrac maliyyəsinin genişləndirilməsi və sektora əsaslanan ixracat 

birliklərinin yaradılması ilə KOB-ların beynəlxalq səviyyədə yüksəlməsi; (4) biznes 

inkubatorlarının inkişafı və təlim proqramları vasitəsilə KOB bacarıqlarının artırılması; (5) 

təşviq mexanizmləri və innovasiya yönümlü regional qruplar vasitəsilə KOB 

innovasiyasının təbliği (İİTKM, 2018). Bu ambisiyalı islahat gündəliyi 2020-ci ilədək 

KOB-ların ÜDM-də və məşğulluqda payının müvafiq olaraq 15% -ə və 20% -ə qədər 

artırılmasını nəzərdə tutur. Bununla yanaşı, digər hədəfi Azərbaycanın ixrac səbətini 

diversifikasiya etmək və KOB-ların qeyri-neft ixracında payının 10 %-ə artırılmasıdır. 

Strateji hədəf 1: KOB-lar üçün biznes mühitinin və tənzimləyici çərçivənin 

təkmilləşdirilməsi 

KOB Yol xəritəsi iqtisadi fəaliyyətin əməliyyat xərclərini azaldacaq, fərdi sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olmağı motivasiyanı təmin edən institusional və tənzimləyici 

çərçivəyə olan ehtiyacı qeyd eidr, KOB-lara daxili potensiallarını qurmağa və onların 

mənfəətini maksimum dərəcədə artırmağa imkan verir. Bu strateji hədəf üzrə islahat 

prioritetlərinə tənzimləyici çərçivənin sadələşdirilməsi, KOB İnkişaf Agentliyinin 

yaradılması və Azərbaycanda KOB-ların artması və inkişafı üçün digər proqramlar 

daxildir. Bu strateji hədəf 35 siyasət fəaliyyəti əhatə edir.  

Cədvəl 1. 1-ci Strateji hədəf üzrə prioritetlər 

 Mərkəzləşdirilmiş KOB Agentliyinin yaradılması  Yoxlama və lisenziyalaşdırma mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi 

 Tənzimləyici çərçivənin təkmilləşdirilməsi və 
tənzimləyici təsirlərin təhlili 

 Dövlət Özəl sector arasında Dialoqun 
genişləndirilməsi və KOB-ları təmsil edən 
qurumların potensialının gücləndirilməsi 

 Dövlət-özəl tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsi  Alternativ mübahisələrin həlli variantlarını 
təkmilləşdirin 

 KOB sənaye zonaları və klastrlarının yaradılması  KOB-lara standartlaşdırılmış yanaşmanın tətbiqi 

 KOB-lar üçün rəqabət mühitinin yaxşılaşdırılması  

Mənbə: KOB Yol Xəritəsi  

2017-ci ildə Azərbaycan Hökuməti KOB Yol Xəritəsinin ilk strateji hədəfində göstərilən 

islahatların həyata keçirilməsində əhəmiyyətli irəliləyiş göstərib. 2017-ci ilin dekabrında 

xüsusi bir KOB İnkişaf Agentliyinin qurulması Azərbaycanda KOB dəstək 

infrastrukturunun formalaşmasında ən böyük mərhələdir. Agentliyin 5 strateji istiqamət 

üzrə xidmətlərini göstərmək mandatı var: 1) sahibkarlığın təşviqi; (2) sahibkarları 

qorumaq; (3) KOB maliyyələşdirilməsini asanlaşdırmaq; (4) təlim və məsləhət xidmətləri 

göstərmək; və (5) bir pəncərə xidməti göstərmək. Regionlarda olan ASAN mərkəzlərdə və 

ya İqtisadiyyat Nazirliyinin regional ofislərində fəaliyyət göstərən regional "KOB Evləri" 

nin yaradılması vəzifəsini də daşıyır. Dövlət-özəl tərəfdaşlığını təşviq etmək üçün 

Azərbaycanda bir PPP çərçivəsində pilot layihə kimi həyata keçiriləcək universitet 
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kampusunun tikintisi layihəsinə başlanıldı. KOB-ların dövlət satınalma imkanlarından 

istifadə imkanlarını yaxşılaşdırmaq üçün hökumət satınalma imkanlarının minimal 

nisbətinin KOB-lara verilməsini tələb edənlayihələr hazırladı. Əlavə olaraq, İqtisadiyyat 

Nazirliyi özəl sektorla əməkdaşlıqda, , xüsusən KOB-ların təmsil olunması üçün yaradılan 

işgüzar birliklərin, biznes assosiasiyalarının rolunu aydınlaşdırmaq üçün qanun layihəsini 

hazırlamışdır. 

2017-ci ildə lisenziyalaşdırılan fəaliyyətlərin sayı 59-dan 37-ə azaltmış və biznes 

lisenziyasının alınması prosesini daha da səmərəli etmişdir. 2021-ci ilin yanvar ayına qədər 

bəzi işgüzar yoxlamalar üçün moratorium müəyyən edilib ki, bu da bu sahədə mövcud olan 

tənzimləmənin baxışdan keçirilməsi üçün əlavə vaxt imkanı verir.  Lisenziyalar və icazələr 

Portalı (https://lisenziya.gov.az/ ) martın 2018-ci il tarixində başlamışdır və onlayn 

lisenziyalar və icazələr üçün müraciət etmək imkanını təmin etmişdir."Elektron hökumətin 

inkişafı və rəqəmsal hökumətə keçid ilə bağlı tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2018-ci il 14 mart tarixli 1885 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq həm fiziki 

həm də hüquqi şəxslərə sosial müdafiə, təhsil, səhiyyə, rabitə, onlayn ödənişlər, gömrük, 

hüquqi, vergi və digər xidmətlər sahəsində  500-dən artıq dövlət xidmətlərinin elektron 

formada göstərilməsi üçün "elektron hökumət" portalı təşkil edilmişdir.  

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 18 yanvar 2016-cı il tarixli Prezident fərmanında 

göstərilən bir sıra kriteriyalara əsasən verilən "investisiya təşviqi sənədi" investisiyalar, 

şirkətlər və fərdi sahibkarların daha da dəstəklənməsi məqsədini daşıyır və 7 il müddətinə 

əmlak vergisi, torpaq vergisi, korporativ mənfəət və fərdi mənfəət vergisinin 50% -o, eləcə 

də idxal olunan avadanlıqları üçün ƏDV və gömrük rüsumlarında azad edir. Vergilər 

Nazirliyi vergi ödəyicilərinin vergi xidmətlərinə çıxışını asanlaşdırmaq üşün bir sıra 

bölgələrdə 57 Xidmət Mərkəzi qurub. 

"Elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi və "ASAN Viza" sisteminin 

yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 iyun tarixli 923 

nömrəli Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial Innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və aidiyyəti qurumların 

birgə fəaliyyəti nəticəsində 2017-ci ilin 10 yanvartarixindən "ASAN Viza" sisteminin 

yaradılması təmin edilmişdir. "ASAN Viza" sistemi vasitəsi ilə əcnəbi və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslərə (tezləşdirilmiş qaydada) 3 saat ərzində elektron qaydada viza verilməsi 

imkanı təmin edilmişdir və ölkədə biznes səfəri və turizm imkanları üçün yeni imkanlar 

yaratmışdır.  

Nəhayət, İqtisadiyyat Nazirliyi sahibkarlıq və investisiya ilə bağlı qanunvericilikdə 

tənzimləyici təsir analizini həyata keçirmək üçün ilk addımlar atıb və rrəqabətin daha da 

inkişaf etdirilməsi və KOB-lar üçün bərabərhüquqlu fəaliyyət sahəsini yaratmaq üçün 

Rəqabət Məcəlləsinə düzəlişlər təklif edib. 

Strateji hədəf 2: KOB-ların maliyyələşdirilmə imkanlarının yaxşılaşdırılması 

KOB-ların maliyyələşdirilməsini təmin etmək məqsədi ilə KOB Yol Xəritəsi, KOB 

kreditləşdirmə ilə bağlı informasiya asimmetrini həll etmək, ödəmə müddətini 

təkmilləşdirmək, kredit zəmanətini təmin etmək, alternativ maliyyə mənbələrinin KOB-lar 

tərəfindən istifadə imkanlarını genişləndirmək və maliyyə savadlılığını artırmaq məqsədilə 

siyasət və proqramların həyata keçirilməsini hədəfləyir.  

https://lisenziya.gov.az/
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Cədvəl 2. 2-ci Strateji hədəf üzrə prioritetlər 

 Müflisləşmə prosedurlarının 
təkmilləşdirilməsi 

 KOB-ların lizinq və alternativ maliyyə 
mənbələrindən istifadə imkanlarını 
asanlaşdırmaq 

 KOB-lar üçün kredit zəmanət fondunun 
yaradılması 

 Əmlakın qeydiyyatı sisteminin təkmilləşdirilməsi 

və maliyyə əlçatanlığının artırılması 

Mənbə: KOB Yol Xəritəsi 

İkinci strateji məqsədlərə əsaslanan bir sıra siyasət tədbirləri artıq həyata keçirilmişdir. 

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu Prezidentin 25 dekabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə təsis 

edilmiş, bu da müvəkkil banklar tərəfindən sahibkarlar üçün verilən kreditlər üzrə 

təminatların təmin edilməsini nəzərdə tutur. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun əvəzinə 

yaradılmış Sahibkarlığın İnkişafı Fondu imtiyaz dərəcələri, eləcə də konsaltinq xidmətləri 

və təlimlər üzrə kreditlər təqdim edəcəkdir. 

2018-ci ilin mart ayında Azərbaycanda ilk özəl kredit bürosu olan və lizinq şirkətləri 

tərəfindən istifadə edilə bilən Azərbaycan Kredit Bürosu yaradılmışdır ki, burada 

kommunal xidmətlər şirkətlər daxil olmaqla, müxtəlif mənbələrdən kredit məlumatları 

toplanmışdır. Bundan əlavə, Daşınar Əmlakın Dövlət Reyestri yaradılmış və KOB-lara 

daşınar əmlakları (məsələn, maşınlar, maşınqayırma avadanlığı) girov kimi qoymağa şərait 

yaradılmışdı 

Lizinq xidmətlərinin alınmasını təşviq etmək üçün, MBNP hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi 

və lizinq şirkətləri assosiasiyası ilə əməkdaşlıqda mövcud tənzimləməni əvəz edən lizinq 

xidmətləri haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması prosesindədir. Əlavə olaraq, 

KOB-lar üçün alternativ maliyyələşdirmə mənbəyi kimi faktorinq instrumentinə dəstək 

vermək üçün lazım olan tədbir və proqramları müəyyən etmək üçün hökumət, beynəlxalq 

təşkilatlar və biznes qurumlarını birləşdirən İşçi Qrupu yaradılmışdır.  

KOB-ların maliyyə savadlılığını yaxşılaşdırmaq üçün İqtisadiyyat Nazirliyinin Bakı 

Biznes Tədris Mərkəzi KOB-ların maliyyə planlaşdırılmasının gücləndirilməsi, risklərin 

idarə edilməsi və KOB-ların investisiya hazırlığının gücləndirilməsi üçün treninqlər və 

təlim modullarının artırılmasını həyata keçirir. Bundan başqa, hazırda KOB-lar tərəfindən 

beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarının tətbiqini stimullaşdırmaq məqsədi ilə yeni 

qanunvericilik hazırlanıb.  

Strateji hədəf 3: KOB-ların xarici bazarlara çıxışını artırmaq 

KOB-ların beynəlxalq səviyyədə əlaqələr qurmalarının artırılması və onlara xarici 

bazarlara çıxmasına yardım etmək Azərbaycanın ixracının diversifikasiyasının 

gündəmindədir. KOB Yol Xəritəsi, KOB-ların ixracını və KOB-lara beynəlxalq 

standartlara və qaydalara uyğunluğunu dəstəkləyən proqramların həyata keçirilməsi üçün 

maliyyə imkanlarından istifadə imkanlarını yaxşılaşdırmağa yönəlmiş siyasətlərin həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutur. Bundan başqa, KOB Yol Xəritəsi "Azərbaycanda istehsal 

edilmiş məhsullar və xidmətlərin təşviq edilməsi təşəbbüsü" olan "Made in Azerbaijan" 

brendinin gücləndirilməsi üçün ixracat assosiasiyalarının yaradılması və həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutur. 
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Cədvəl 3. 3-cü Strateji hədəf üzrə prioritetlər 

 KOB-lar xarici ticarət əməliyyatları üçün maliyyə 
xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi 

 İxrac assosiasiyalarının yaradılması  

 

Mənbə: KOB Yol Xəritəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi strateji hədəf 3-ün həyata keçirilməsinə başlamışdır. Belə ki, kənd 

təsərrüfatı, toxuculuq və turizm kimi sahələrdə istehsalın artırılması məqsədi ilə 15 ixrac 

assosiasiyaları yaradılmışdır. Bundan əlavə, AZPROMO tərəfindən hazırda həyata 

keçirilən bir proqram xüsusən ixracat birliklərinin üzvü olan KOB-ların ixrac potensialını 

gücləndirməyi hədəfləyir. AZPOROMO həmçinin KOB-larun beynəlxalq ticarət 

sərgilərində və sərgilərində iştirakını maliyyələşdirir. 

Prezident fərmanı ilə 21 sentyabr 2016-cı ildən etibarən İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzi yanında www.azexport.az onlayn ticarət portalı Azərbaycan 

mənşəli məhsullar haqqında məlumat vermək məqsədi ilə yaradılmışdır. Portal 

azərbaycanlı istehsalçıları alıcılarla birləşdirmək üçün elektron ticarət platforması kimi 

yaradılıb. Portal, 150-dən çox ölkədən 10,000-dən çox kotirovka sorğu və sifarişini 

asanlaşdırıb. Eyni zamanda portal fəaliyyət göstərdikdən sonra Azərbaycan şirkətləri 

tərəfindən 200-dən çox Azad Satış Sertifikatı əldə edilmişdir. "Made in Azerbaijan" 

markası altında www.azexport.az portalında yeni bazarlara çıxış da yaradılıb. Bundan 

əlavə, "Bir Pəncərə" İxracın Təşviqi Mərkəzi Azərbaycan ixracatçılarına ixrac və gömrük 

rəsmiləşdirilməsi üçün lazım olan sertifikatların verilməsi, eləcə də məsləhət verilməsi 

kimi kompleks xidmətlər təklif edir. 

KOB sektoruna investisiyaların stimullaşdırılması məqsədilə, İqtisadi İslahatların Təhlili 

və Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən investisiyaların təşviq edilməsi və alternativ 

maliyyə mənbələrindən istifadə variantlarını artırmaq məqsədilə 

www.enterpriseazerbaijan.com saytı istifadəyə verilmişdir. Portal, KOB sektoruna 

investisiyalar yatırmaq və investorlara qayğı və dəstək xidmətləri təmin etmək məqsədi 

daşıyır. Beynəlxalq bazarlara KOB-ların çıxış imkanlarını genişləndirmək üçün 

Azərbaycan ticarətdə KOB-ların üzləşdiyi maneələri müəyyənləşdirmək üçün sorğu aparıb. 

Anketin nəticələrinə əsasən hazırda KOB-ların beynəlxalq əlaqələri ilə bağlı yeni 

qanunvericilik və qaydalar hazırlanır. 

Strateji hədəf 4: KOB bacarıqlarının artırılması 

Azərbaycan KOB-un inkişafını təşviq etmək üçün sahibkarlıq bacarıqlarının və 

imkanlarının əsas rol oynayır və bunun əhəmiyyəti nəzərə alınır. KOB Yol Xəritəsi, 

sahibkarlığın inkişafı üçün həm karyera seçimi həm də mövcud və gələcək sahibkarlar 

arasında bacarıqların inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra strateji tədbirlər həyata keçirir. 

Buraya KOB-lar və əmək bazarının ehtiyaclarını əks etdirən peşə təhsili və treninqlərin 

əhatə edən hərtərəfli islahat planının icrası, start-upların kompleks dəstək sisteminin 

qurulması və qadın sahibkarlığı üçün dəstək çərçivəsinin yaradılmasını daxildir.  
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Cədvəl 4. 4-cü Strateji hədəf üzrə prioritetlər 

 Biznes inkubatorları və start-up layihələrinin 
inkişaf etdirilməsi 

 KOB-lar üçün təhsil və tədris imkanlarının 
təkmilləşdirilməsi 

 Sahibkarlıq düşüncəsinin təşviqi  Qadın sahibkarlığını dəstəklənməsi 

Mənbə: KOB Yol Xəritəsi  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 aprel 2016-cı il tarixli Sərəncamının icrası olaraq, 

Azərbaycanda ilk növbədə kənd təsərrüfatı sektorunda mikro və ailə təsərrüfatlarının 

yaradılmasını dəstəkləyən yeni bir proqram həyata keçirilməyə başlanılmışdır. Nəticədə, 

1200-dən çox adam kiçik bir ailə təsərrüfatı yaratmaq üçün dövlət dəstəyini alıb. Proqram, 

daha az inkişaf etmiş bölgələrdə insanların gəlirlərini artırmaq, onların bacarıqlarını və iş 

qabiliyyətini artırmaq məqsədi daşıyır. 

2017-ci ildə Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi peşə təhsili provayderləri üçün sahibkarlıq 

fəaliyyəti və sahibkarlıq düşüncələrini inkişaf etdirmək bacarıqlarını artırmaq üçün yeni bir 

təlim proqramı başlatdı. Bundan əlavə, Qəbələ Rayon Dövlət Peşə Tədris Mərkəzi “Junior 

Achievement Azerbaijan” qurumu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində gənclər arasında maliyyə 

savadlılığı və sahibkarlıq bacarıqlarının artırılmasına yönəlmiş "Karyera üçün təhsil" 

layihəsini həyata keçirdi. İqtisadiyyat Nazirliyi Quba-Xaçmaz və Aran iqtisadi 

rayonlarında yeni biznes inkubatorlar layihəsinə başladı. 

Qadın sahibkarlığını dəstəkləmək məqsədilə, bir sıra sahələrdə qadın sahibkarlar üçün 

marketing tədqiqatları, maliyyə əlçatanlığı və maliyyə imkanlarından istifadə qaydalarını 

üzrə bir sıra xüsusi təlimlər təşkil edilmişdir. Qadın sahibkarlığını daha da dəstəkləmək 

üçün İqtisadiyyat Nazirliyi Bakıda və regionlarda xüsusi biznes inkubatorların yaradılması 

üzrə hazırlıq işlərinə başlamışdır. 

Strateji hədəf 5: İnnovativ KOB-ların təbliği 

KOB Yol Xəritəsi, iqtisadi artım və KOB məhsuldarlığının artırılması məqsədi ilə KOB-

lar üçün innovativ ideyaları tətbiq etmək və qəbul etmək bacarığını artırmaq məqsədi 

daşıyır. Bu məqsədə nail olmaq üçün milli innovasiya sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair 

siyasətlərin həyata keçirilməsini, o cümlədən innovasiya üçün qanunverici və tənzimləyici 

çərçivənin yenilənməsini nəzərdə tutur. Həmçinin, regionlarda innovativ klasterlərin 

inkişafı və KOB-ların innovativ fəaliyyətini artırmaq üçün dəstək xidmətləri göstərmək 

üçün plan nəzərdə tutulur. 

Cədvəl 5. 5-ci Strateji hədəf üzrə prioritetlər 

 Milli innovativ sistemin təkmilləşdirilməsi  • KOB-ların innovasiya fəaliyyətlərinin təşviqi və 
innovasiya infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi 

Mənbə: KOB Yol Xəritəsi  

İqtisadiyyat Nazirliyi Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə birgə 

Azərbaycanda mövcud innovasiya infrastrukturunun GZİT təhlili aparmış və mövcud 

qanunvericiliyin və qaydaların təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlamışdır. Bundan 

əlavə, Bakıda və regionlarda Tədqiqat və İnkişaf mərkəzlərinin yaradılması istiqamətində 

ilk addımlar atılıb. 

KOB Yol Xəritəsinin əhatə dairəsi və ambisiyası təqdirəlayiq olsa da, icrası və monitorinqi 

də eyni dərəcədə ambisiyalı olmağı tələb edir. Fəaliyyət planı, yeni qurulmuş KOB 
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agentliyi tərəfindən idarə olunmaqla bərabər, bir çox tədbirlərin 25 nazirlik və qurumun 

birgə iştirakını tələb edir. İnstitusional potensialın genişləndirilməsi, effektiv koordinasiya 

mexanizmlərinin yaradılması və mövcud və yeni qurulmuş dövlət qurumları arasında 

əməkdaşlığın qurulması effektiv icra və monitorinq üçün vacibdir. Beləliklə, bu siyasət 

prosesində formal olaraq prosesdə iştirak etməyən sahibkarlıq sektoru ilə, xüsusilə də 

KOB-larla ardıcıl və şəffaf dialoq da mühim əhəmiyyət kəsb edir. 

34. Bu tədqiqat, KOB Yol Xəritəsinin dörd əsas istiqaməti üzrə layihənin Təşkilat Komitəsi 

tərəfindən müəyyənləşdirildiyi qaydada təqdim olunur: ayrıca bir KOB təşkilatının 

yaradılması, alternativ maliyyə mənbələrinə KOB-ların çıxışını daha da artırmaq, 

siyasətlərin hazırlaması, çatdırması və təbliğatı sahəsində özəl sektorun cəlb olunmasının 

gücləndirilməsi; KOB Yol Xəritəsi üçün nəticələrə əsaslanan monitorinq sisteminin 

yaradılması və monitorinq prosesinin mövcud təşkilatlar arasında koordinasiyası. 
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2.  KOB-ların KOB agentliyi vasitəsilə dəstəklənməsi  

İnformasiya, bacarıq və tənzimləyici sahələrin maneələrlə üzləşən təkcə KOB-lar olmasa 

da, onların kiçik ölçüsü və resurlara məhdud çıxış imkanları onları bu cür problemləri 

aradan qadırmasında əlverişsiz vəziyyətə salır. KOB-lar qanunvericiliyin tələblərinə əməl 

edilməsi ilə bağlı yüksək xərclərlə üzləşirlər, qanunvericiliyin və bazarın araşdırılması 

istiqamətində kifayət qədər peşəkar deyillər və məhsuldarlığı artıran xidmətlərdən və 

təlimlərdən istifadə etmək üçün yetərincə maliyyə resurları yoxdur. Bu maneələr bazarın 

uğursuzluqlarını aradan qaldırmaq və  KOB-ların iqtisadi potensialını reallaşdırmaq üçün 

dövlət tərəfindən KOB-lara dəstək mexanizmlərinin tətbiqinə əsas yaradır. 

KOB dəstəyi qaydalar, təlimlər və biznes məsləhət xidmətləri haqqında məlumatlar da 

daxil olmaqla, maliyyə dəstəyi, qrantlar, subsidiyalı kreditlər, kredit zəmanətləri və qeyri-

maliyyə dəstəyi kimi bir çox formada həyata keçirilə bilər. Bu dəstək mexanizmləri 

müxtəlif qurumlar tərəfindən təmin edildiyi və hökumət idarələri daxilində yerləşdirilə 

bildiyi halda, İƏİT-in üzv ölkələrinin və İƏİT-ə üzv olmayan ölkələrin təcrübəsi KOB-un 

inkişafı üçün cavabdeh xüsusi qurumun yaradılmasını təsdiq edir. KOB Agentliyi həm 

proqramların çatdırılmasının koordinasiyası, həm də KOB-ların ehtiyaclarını ödəmək üçün 

"vahid pəncərənin" yaradılması baxımından mərkəz  nöqtədir. Bundan əlavə, müvafiq 

sahədə siyasətin hazırlanmasın (adətən İqtisadiyyat azirliyi tərəfindən həyata keçirilir) və 

icrasının ayrı-ayrılıqda həyata keçirilməsi şəffaflıq və hesabatlılığı təmin edəcəkdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dekabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə İqtisadiyyat 

Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yaradılmışdır. Həm bu 

fərman həm də KOB haqqında hazırlanan qanun layihəsi KOBİA-ya böyük səlahiyyət və 

məsuliyyətlər nəzərdə tutur: (1) sahibkarlığın təşviqi; (2) sahibkarlığın inkişafı; (3)  

maliyyələşdirmə mexanizmlərinin təmin edilməsi; (4) maarifləndirmə və konsaltinq 

xidmətlərinin göstərilməsi; və (5) bir pəncərə xidmətinin göstərilməsi. Bundan əlavə KOB 

Agentliyi yeni yaradılacaq “KOB Evlər” şəbəkəsi vasitəsilə də xidmət göstərəcəkdir.  

Öz səlahiyyətlərini və yeni KOB-ların inkişaf gündəliyinin məqsədini nəzərə alaraq, KOB 

agentliyi həm bazarlara çıxış sahələrini müəyyənləşdirmək, həm də KOB tələblərinə 

effektiv şəkildə cavab vermək məqsədi ilə KOB-ların iqtisadiyyata verəcəyi töhfəni 

artırmaq üçün lazımi strukturu, potensialı və strategiyanı inkişaf etdirmək məsuliyyəti 

daşıyır. Bu vəzifəni yerinə yetirərkən, ilk növbədə, KOB dəstək mexanizmlərinin mövcud 

məhdudiyyətləri və Azərbaycan KOB-larının qarşısında duran maneələr nəzərə alınmalıdır.  

Azərbaycanda KOB-lar üçün müxtəlif dəstək xidmətləri artıq mövcuddur 

İqtisadiyyat Nazirliyi hazırda bir sıra KOB-lara dəstək təşəbbüslərinə rəhbərlik edir.Bakı 

Biznes Tədris Mərkəzi yeddi regional nümayəndəlikləri tərəfindən Bakı şəhərində və 

regionlarda il ərzində yerli və beynəlxalq ekspertlərin cəlb edilməsi ilə orta hesabla 120-

dən çox treninqlər, seminarlar, dəyirmi masalar, konfranslar və digər tədbirlər keçirilir.  

Başqa bir böyük təşəbbüs, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun əvəzinə yeni Sahibkarlığın 

İnkişafı Fondunun yaradılmasıdır. Fond güzəştli faizlərlə kredit verməklə yanaşı eləcə də 
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konsaltinq xidmətləri və təlimlərin keçirilməsini təmin edəcək. BBTC çərçivəsində iki əsas 

biznes inkubator yaradılıb ki, onlar regional inkişaf mərkəzləri olaraq fəaliyyət göstərir, 

əsasən qida emalı, toxuculuq və kənd turizmində mikro müəssisələrə xidmət göstərir. 

Bundan əlavə, İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlarda Quba-Xaçmaz və Aran iqtisadi 

rayonlarında yeni biznes inkubatorları açıb. İqtisadiyyat Nazirliyi şirkətlərin və ayrı-ayrı 

sahibkarların bir sıra vergi və gömrük rüsumlarından iazad edən investisiya təşviq 

sənədlərinin verilməsini də həyata keçirir. 

İqtisadiyyat Nazirliyinin təmin etdiyi dəstəklə yanaşı, ABAD (ASAN Ailə Biznesinə 

Dəstək) mərkəzləri şəbəkəsi Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata 

keçirilir və incəsənət/əl işləri, sənətkarlıq və kənd təsərrüfatı sahələrində ailə 

müəssisələrinin yaradılmasına dəstək verir. Bu mərkəzlər məhsul sertifikatını əldə etmək 

üçün "vahid pəncərəyə" müraciət edirlər və ailə sahibkarlıq müəssisələri kimi pərakəndə 

satış fəaliyyət göstərirlər. Bu mərkəzlər istifadəçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilib və 

qeyri-formal fəaliyyət göstərərn mikro-müəssisələrin sayının azaldılmasında qiymətli rol 

oynayır. ABAD layihələri inkişafın müxtəlif mərhələlərində olan KOB-lara dəstək 

xidmətləri göstərir və ölkədə kiçik və orta müəssisələrin yaradılmasında mühüm rol 

oynayır. 

İxrac-yönümlü KOB-lar, İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdindəki İxracın Təşviqi Agentliyi 

olan AZPROMO, eləcə də Azərbaycan mənşəli məhsullar haqqında məlumat verən online 

ticarət portalından (www.azexport.az) və "Bir pəncərə" ixraca dəstək mərkəzinin 

xidmətlərindən faydalana bilərlər. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi, 

Azərbaycan ixracatçılarına ixrac və gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün lazım olan 

sertifikatların verilməsi, eləcə də konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi kimi kompleks 

xidmətlər təklif edir. 

Son vaxtlarda yaradılan internet səhifələri KOB-lar üçün əhəmiyyətli xidmətlər göstərir. 

Lisenziyalar və icazələr Portalı, 2018-ci ilin mart ayında lisenziyalar və icazələrə onlayn 

müraciət etmək imkanını təmin edən bir proqramdır. Eyni zamanda “Enterprise 

Azərbaycan” portalı xarici və yerli sərmayəçilərə investisiya imkanları haqqında məlumat 

verərək investorlar və maliyyələşdirmə imkanları axtaran KOB-lar arasında əlaqələrin 

qurulması potensialını yaradır. Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Hökuməti 24 

iyun 2018-ci il tarixli Prezident fərmanına əsasən sahibkarlar üçün lisenziyalar, icazələr və 

vergitutma kimi bir sıra məsələlər üzrə məlumat vermək üçün "e-KOB ev" portalını 

yaradıb. 

KOB-lara dəstək xidmətlərini daha da artırmaq lazımdır 

İƏİT tərəfindən mart-may 2018-ci ildə 201 şirkət arasında aparılmış sorğunun nəticələrinə 

görə, KOB-ların əksəriyyəti (60-80%) hökumətin təmin etdiyi infrastruktur və 

xidmətlərdən xəbərdar olduğunu bildirir. Bununla belə, bütün müəssisələr təklif olunan 

dəstəkdən faydalana bilməyiblər (Şəkil 4). Yeganə olaraq, ASAN xidmətləri istisnadır, 

çünki KOB-lar tərəfindən yüksək istifadə olunur – belə ki sorğu edilən şirkətlərin 60% -

dən çoxu son 2 ildə by  xidmətdən istifadə edib. 
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Şəkil 4. Azərbaycanda KOB dəstək xidmətlərindən istifadəsi 

 

Note: Sorğu nümunəsi Azərbaycanda ümumi əhalinin tam əhatə etmir(yalnız sorğuda olan respondentlər) 

Mənbə: Azərbaycan İƏİT müəssisə sorğusu (2018), sorğu metodologiyası haqqında daha ətraflı məlumat üçün 

Əlavə A-ya baxın. 

 

Xidmətlərin məhdud istifadəsinin səbəblərindən biri odur ki, KOB-lar hökuməti 

problemləri həll etmək üçün təbii qaynaq kimi görməməsi və məsləhət xidmətlərinin 

dəyərini, hətta, xüsusilə də pulsuz verildikdə, başa düşməməsi ola bilər. Bundan əlavə, 

KOB-lar 'tez-tez öz ehtiyacları barədə məlumatlı deyillər və KOB-lar daha çox daxili 

qaynaqlara dəstək üçün müraciət edirlər və xarici qaynaqlardan yardım axtarmaqda dərhal 

fayda görmürlər. 

Özəl sektor və biznes assosiasiyaları tərəfindən verilən məsləhət xidmətlərinin istifadəsini 

daha da stimullaşdırmaq üçün bir sıra imkanlar mövcuddur. Görkəmli konsaltinq şirkətləri 

böyük müəssisələrə xidmət edir və dövlətin dəstək infrastrukturu mikro müəssisələrə əsas 

dəstəyi təmin edirsə də, artım və ixrac-yönümlü KOB-lar üçün xüsusi təklif olunan 

konsultasiya xidmətlərinin olmasına da ehtiyac var. 

Bundan əlavə, biznes birliklərinin sertifikatlaşdırma, təlim və xarici bazarlara çıxış 

imkanları ilə KOB-lara yardım edilməsində mühüm rol oynamasına baxmayaraq,  bu 

birliklər Azərbaycanda az inkişaf etmişdir. Hazırda Azərbaycan Sahibkarlar 

Konfederasiyası (ASK) və 15 ixracatçılar və istehsalçılar Assosiasiyası üzvlərini dəstək 

fəaliyyətləri ilə təmin edir. Bununla belə, KOB-ların əksəriyyəti, əsasən, assosiasiya üzvü 

olmağın dərhal faydalarını başa düşməməsi səbəbindən üzv olmağa can atmırlar.  

İqtisadiyyat Nazirliyi KOB yol xəritəsində müəyyən edilmiş istiqamətlər boyunca 15 

sahəvi Assosiasiyanın yaradılmasına dəstək vermişdir. 

Özəl sector tərəfindən göstərilən dəstək xidmətlərinin məhdud olması, dövlətin dəstək 

proqramlarına olan asılılığı ortaya qoyur çünki KOB Yol Xəritəsində KOB-lara xidmətlə 

bağlı ambisiyalı hədəflər vardır. 
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Tövsiyyələr 

Tövsiyyə 1: KOB ehtiyacları üçün yeni yaradılmış qurum tərəfindən bir-pəncərə 

dəstəyinin təmin edilməsi 

Əhəmiyyətli bir ilk addım olaraq, KOB agentliyi, KOB təşkilatları yaradılan digər ölkələr 

tərəfindən tamamlanan bir tədqiqat (feasibility study) aparmalıdır. KOB iştirakçılarını 

milli, regional və yerli səviyyədə müəyyənləşdirmək, KOB-larun ehtiyaclarını təhlil etmək 

və onların hamısına aid rolu müəyyən etmək üçün mövcud ictimai və özəl dəstək 

infrastrukturun təhlilinə başlamalıdır. 

Agentlik mərkəzi bir orqan vasitəsilə hökumətin müxtəlif xidmətlərini yönəldən və KOB-

lar üçün hökumət xidmətlərini təqdim edən bir pəncərə rolunu oynamalıdır. Bu, KOB Yol 

Xəritəsinin məqsədlərinə daha yaxşı uyğunlaşdırılmasını təmin etmək üçün bəzi mövcud 

infrastrukturun keyfiyyətinin və rolunun yenidən qiymətləndirilməsini tələb edir. Məsələn, 

fəaliyyət planında göstərildiyi kimi, biznes inkubatorların sayını genişləndirmək mövcud 

inkubatorların birləşdirilməsini və lazımi biznes inkişafı xidmətləri və maliyyə imkanları 

ilə fiziki infrastrukturun əlaqələndirilməsini tələb edəcəkdir. KOB təşkilatının, donorlar 

tərəfindən maliyyələşdirilən KOB təşəbbüslərinin üst-üstə düşməsini minimuma endirmək 

və onların effektivliyini maksimum dərəcədə artırmaq üzrə də iş aparmalıdır.  

KOB təşkilatının İdarəetmə Şurasının (idarə heyətinin) tərkibi iş mühitinə və özəl sektor 

nümayəndələrinə təsir göstərən siyasəti tərtib edən və ya tətbiq edən dövlət qurumları 

arasında balanslaşdırılmış olmalıdır. Agentlik həmçinin, digər dövlət qurumları və özəl 

sektorun iştirakçıları ilə Dövlət Özəl Sektor Dialoqunun yaradılması vasitəsilə mütəmadi 

olaraq əməkdaşlıq etməlidir və KOB-ların tənzimləmə və s. olan ehtiyaclarını 

öyrənməlidir. Özəl sektora yönəlik və yaxınlığı nəzərə alınmaqla, xüsusilə də regionlarda 

KOB-lara ehtiyac olan sektorlarda, agentlik dövlət və özəl sektorlar arasında bir kanal kimi 

çıxış etmək məqsədi ilə ictimai bir qurum kimi yaxşı bir şəkildə özünə mövqe qurmalı, və 

KOB-ları son tənzimləmə dəyişiklikləri barədə məlumatlandırmalı və onların adından çıxış 

etməlidirlər. 

Şəkil 5. KOB Agentliyinin idarəetmə strukturunun nümunəsi 

.  

Mənbə: İşçi Qrupunun iclaslarına əsaslanmaqla müəllifin təklif etdiyi format 
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Agentliyin kifayət vəsait, lazımi səviyyədə ixtisaslı kadrlara sahib olması vacibdir və bilik 

və bacarıq boşluqlarını müəyyən etmək üçün təlim ehtiyaclarının təhlili əsasında 

potensialın quruculuğu xüsusi hazırlanmış proqram əsasında həyata keçirilməlidir.  

Tövsiyyə 2: KOB ehtiyaclarının təhlili əsasında uyğun xidmətlərin təqdim 

edilməsi  

KOB ehtiyaclarının anlaşılması və müvafiq xidmətlərin göstərilməsi effektiv dəstəyin 

verilməsi üçün ön şərtdir. Bir çox ölkədə dövlət qurumlar tərəfindən KOB-lara təchizatla 

əlaqədar xidmətlər təqdim etmək tendensiyası var; bu, Azərbaycanda da ənənəvi haldır. 

KOB ehtiyacları və prioritetləri haqqında keyfiyyət və kəmiyyət məlumatlardan istifadə 

etməklə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın aparılması dəstək xidmətləri və proqramlarının 

hazırlanması üçün ilk addım olmalıdır. Bu analiz onlayn tədqiqatlar, nümunə tədqiqatları 

və ya fokus qrupları, həmçinin işgüzar dairə ilə formal məsləhətləşmələr kimi alətlər 

birləşməsi vasitəsilə həyata keçirilə bilər. İlkin təhlilə əlavə olaraq, KOB-ların xidmətlərə 

necə reaksiya verdiyini və düzəlişlərin lazım olduğunu anlamaq üçün müntəzəm tədqiqatlar 

və tədqiqatlar aparılmalıdır. 

KOB-lar fəaliyyətlərinin müxtəlif mərhələlərində və ya prioritetlərinə görə fərqli xidmət 

növlərini tələb edir. Məsələn, bir start-up ehtiyacı  orta böyümə yönümlü firma ilə eyni 

olmayacaq; ixrac yönümlü KOB-lar ehtiyacları daxili bazara yönəldilənlərdən fərqlənir. 

KOB-ların ÜDM-yə və məşğulluğuna qatqılarının artırılması, əsas ehtiyacları təmin 

etməklə yanaşı, artım və ixrac bariyerlərinin aradan qaldırılmasını tələb edir. Hazırda 

Azərbaycanın dəstək infrastrukturu son dərəcə diqqət mərkəzindədir və KOB təşkilatının 

əsas məqsədlərindən biri məsləhət xidmətlərinin keyfiyyətini və hədəflərinin artırılmasıdır. 

Cədvəl 1, agentliyin müəssisənin kateqoriyasından və ya dövründən asılı olaraq təmin edə 

biləcəyi xidmətlərin bəzi nümunələrini təqdim edir.  

Cədvəl 6. Hədəf qrupu tərəfindən biznes dəstək xidmətlərinin matrisası 

 

Şirkətin qeydiyyatı, icazə və lisenziyalaşdırma prosedurları barədə məlumat və biznes 

planlarının hazırlanması kimi əsas xidmətlər pulsuz təmin edilməli və bütün maraqlı 

sahibkarlar üçün regional bir pəncərə vasitəsilə təqdim edilməlidir. Bu məlumatları KOB 
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Evlər vasitəsilə təmin etməklə yanaşı, agentlik KOB-laru bütün ehtiyaclarına yönəltmək 

üçün vahid portalın yaradılmasına rəhbərlik etməlidir (Çex Biznes Veb Portalı, 

www.businessinfo.cz, nümunələri və s.). Ancaq agentlik bir çox sahibkarın onlayn 

xidmətlərə tamamilə etibar etmək üçün əsas kompüter bacarıqlarına malik olmadıqlarını 

nəzərə almalıdır. Belə ki, fiziki və onlayn infrastrukturların hər birinin əvəzedici olaraq 

təklif edilməsi lazımdır. 

Başlanğıc üçün xüsusi dəstək proqramları sahibkarlıq bacarığına, biznes qaydalarına və 

maliyyələşdirmə və qrant proqramlarına yönəldilməklə nisbətən ümumi xarakterli ola bilər. 

Bu, adətən təlim keçirməyi və müştərilərin öz biznes fikirlərini düşünməsini tələb edir. 

Digər tərəfdən böyümə yönümlü dəstək proqramları və biznes sürətləndiriciləri, sektor 

mütəxəssislərinin biliklərindən istifadə edərək, fərqli dəstək ehtiyacları olan az sayda 

şirkətin identifikasiyası və tərbiyəsini tələb edir. KOB beynəlxalq proqramları ixrac 

prosedurlarına, texniki standartlara və xarici birbaşa investisiya ilə təchizatçı əlaqələrinin 

yaradılmasına yönəldilə bilər.  

Təlimlər birdəfəlik dövlətin təklifi formasında düşünülməməli, əksinə, KOB-lara dəstəyin 

davam etdirilməsinə və davamlı mentorluğa cəlb edilməlidir. KOB agentliyinin dərinliyi 

və mürəkkəbliyi baxımından kənara çıxan, özəlləşdirilmiş məsləhət xidmətlərinə tələbatın 

açılması üçün dövlət dəstəyi də təmin edilməlidir. Məsələn, KOB-lar öz ehtiyaclarının 

müəyyən etməkdə və hansı növ dəstək ola biləcəyinə kömək etmək üçün pulsuz diaqnostika 

edilə bilər. KOB agentliyinin məqsədinin bir hissəsi onun nizamnaməsində nəzərdə tutulan 

xarici yardımın faydaları və mövcudluğu barədə məlumatlılıq yaratmaqdır. 

Nəhayət, dəstək proqramlarının sistematik monitorinqi və ara sıra qiymətləndirilməsi 

aparılmalıdır. Verilən dəstəyin effektivliyini ölçmək üçün konkret meyarlar 

hazırlanmalıdır, məsələn, sağalma nisbətləri, dövriyyə və məşğulluq artımı, ixrac və 

əlaqələrin artması kimi. Bundan əlavə, təlim zamanı və həm də orta müddətdə 

benefisiarların dəstəyi əldə etdikləri dəstək barədə fikirlərini öyrənmək üçün rəylər 

toplanmalıdır. 

Qutu 2. “Enterprise Georgia”-nın Gürcüstan KOB-larının potensialını müəyəyn 

etmək uğuru 

2015-ci ildə İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyi nəzdində yaradılmış 

"Enterprise Georgia" Gürcüstanın KOB sektorunda aparıcı rol oynayır. Təşkilat 

bir sıra biznes dəstək proqramlarını təmin edir, maliyyə resurslarından istifadə 

imkanlarını asanlaşdırır və konsaltinq, potensialın yaradılması və biznes 

məlumatlarının təhlili xidmətlərini təklif edir. "Enterprise Georgia" bir sıra 

uğurlu amillərinə görə qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrdən hesab olunur : 

 Güclü koordinasiya: “Enterprise Georgia”nın mandatı biznesin 

dəstəklənməsi üzrə üç sütunu əhatə edir – a) sahibkarlığın inkişafı, b) 

ixracın təşviqi, c) investisiyanın asanlaşdırılması. Bu üç sütunun bir çətir 

altında konsentratsiyası "Enterprise Georgia "-ya hər bir sütunun 

məqsədini müəyyənləşdirməyə imkan verir və bütün proqramların bir-

birini tamamladığından əmin olmaq üçün daha yaxşı koordinasiyaya 

şərait yaratmaqla yerli və xarici şirkətləri tam xidmət "paketi" ilə təmin 

edir. 
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Tövsiyyə 3: Özəl sektor tərəfindən xidmətlərin təmin edilməsinə tələb yaratmaq 

və xidmət potensialını artırmaq 

KOB agentliyinin KOB-lara "bir pəncərə" dəstəyi üçün, bu hər ehtiyacın ödənişsiz şəkildə 

çatdırılması demək deyil. KOB təşkilatının rolu ümumi məlumatların, əsas təlimlərin, ilkin 

məsləhətlərin və özəl sektorun daha effektiv şəkildə yerinə yetirə bilmədiyi digər 

xidmətlərin çatdırılması olmalıdır. Peşəkar məsləhət xidmətləri pulsuz və ya aşağı qiymət 

ilə göstərilməməlidir, bunun üçün artan bazar mövcuddur. Bu, bazarın təhrifinə səbəb və 

ya özəl sektorun inkişafına mane ola bilər. Təcrübə göstərir ki, qiymət tarazlığı çətinliklə 

də olsa yaranacaqdır. Davamlı monitorinqin keçirilməsi və özəl sektorun iştirakçılarının 

yaxından iştirakı hökumət müdaxiləsinin müvafiq sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsində 

mühüm rol oynayacaqdır.  

Resursların məhdud olması və dəstək xidmətlərinə görə ödənişlərin yerinə yetirilməməsi 

özəl dəstək xidmətləri bazarının inkişafına maneə yaradır. KOB təşkilatı, digər müvafiq 

qurumlarla və donorlarla əməkdaşlıq etməklə, özəl sektor xidmətlərini dəstəkləmək üçün 

KOB-lara, xüsusilə də, yeni yaradılmış KOB-lara vauçerlər verməyi və ya digər məhdud 

maliyyə yardımları göstərməyi nəzərdə tuta bilər. Sloveniyanın vauçer sistemi 

Azərbaycanın şərtlərinə görə uyğunlaşdırılan bir model ola bilər (Çərçivə 3). Belə qrantlar 

dəstək xidmətlərindən ilkin istifadəni təşviq etmək üçün nəzərdə tutulmalı və donorların 

idarə etdiyi sxemlərlə rəqabət aparmamalıdır, məsələn, AYİB tərəfindən idarə olunan 

"Kiçik Sahibkarlıq üçün məsləhət" proqramı ilə. 

 Hədəfə alınmış yüksək səviyyəli xidmətlərin təminatı: "Enterprise  

Georgia" film və turizm sektorlarını yüksək artım potensialına malik 

sektorlar kimi müəyyən edib. Bu çərçivədə, "Gürcüstanda Film" və 

"Gürcüstanda Qonaq" təşviqat proqramları, bu iki sektorda fəaliyyət 

göstərən və ya fəaliyyətlərini genişləndirmək istəyən şirkətləri yüksək 

keyfiyyətli və davamlı dəstək ilə  təmin edir. 

 Müştəri yönümlülük: KOB-ların ehtiyaclarını daha yaxşı təmin etmək 

məqsədi ilə, "Enterprise Georgia", dəstək xidmətlərinin hazırlanması və 

çatdırılması istiqamətində özəl sektor təcrübəsi olan peşəkarları cəlb 

edib. Bu, dəstək proqramlarının keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, həm də 

özəl sektorun “Enterprise Georgia” markasına olan inamını artırdı. 

 KOB-lar üçün hərtərəfli dəstək paketi: Xarici yardım istəyən 

sahibkarlar geniş maliyyə (qrant, lizinq) və qeyri-maliyyə (təlim, 

mentorluq) dəstək xidmətlərini bir dam altında tapa bilərlər. Bu universal 

yanaşma tələb və məlumatlılığı artırır və dəstək proqramlarının 

təminatını asanlaşdırır. 

 Özəl sektorun dəstək xidmətlərinin göstərilməsində iştirakı: 

İxtisaslaşdırılmış xidmətlərin bir çoxu özəl sektorun təchizatçıları və 

məsləhətçilər vasitəsilə həyata keçirilir. Bu, göstərilən xidmətlərin 

keyfiyyətini artırır və təşkilatın digər rollara diqqət yetirməsinə imkan 

verir. Əlavə olaraq, özəl sektorun təchizatçılarına təlim keçməklə, 

"Enterprise Georgia" bu xidmətlərin bazarının inkişafını stimullaşdırır. 

Mənbə: Enterprise Georgia,  http://enterprisegeorgia.gov.ge 

http://enterprisegeorgia.gov.ge/
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Azərbaycanda özəl konsaltinq bazarı KOB-lar üçün məhdud sayda lakin yüksək 

keyfiyyətli təkliflərə malikdir. Özəl biznesin inkişaf xidmətlərinin anlaşılmasına mane olan 

əsas amil KOB-ların bu xidmətlərin keyfiyyətini və əlavə dəyərini yüksək 

qiymətləndirməməsidir. KOB Agentliyi bu problemin aradan qaldırılmasına potensial 

yaratmaqla və dəstək xidmətləri üzrə təchizatçıların bacarıqlarının inkişafı üçün nəzərdə 

tutulmuş təlim proqramlarının maliyyələşdirilməsi ilə nail ola bilər. Bu, həmçinin, 

standartları artırmaq üçün milli konsultasiya assosiasiyası yarada və beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış sertifikatın alınmasına və sertifikatlaşdırmanın yenidən rəsmiləşdirilməsinə 

kömək edə bilər (məsələn, AACSB Beynəlxalq—Universitet Biznes Məktəblərinin 

İnkişafı Assosiasiyası).  

Qutu 3. Sloveniyada Məsləhət və Təlim Xidmətləri üzrə KOB Vauçer Sistemi 

2001-ci ildən 2009-cu ilədək Sloveniya hökuməti Məsləhət və Təlim Xidmətləri 

üzrə KOB Vauçer Sistemini hazırlamış və istifadə etmişdir. Sxem Sahibkarlıq və 

Xarici İnvestisiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən idarə edilmiş və "bir 

pəncərə" milli biznes şəbəkəsi (VEM) vasitəsilə həyata keçirilmişdir. 

Proqramların əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 

 Məsləhət xidmətləri üzrə aşağı tələbin aradan qaldırılması; 

 Sahibkarlıq, fərdi sahibkarlıq və kənd təsərrüfatının inkişafının təşviqi; 

 KOB-ların mövcud sayını saxlamaq və artırmaq və bununla da 

məşğulluq imkanlarını müsbət təsir göstərmək. 

Layihə ilə maraqlanan KOB-lar məsləhət sahəsinin ehtiyaclarını 

müəyyənləşdirmək üçün KOB-lardan diaqnostik müsahibələr götürmüş və KOB-

ların vauçer ilə uyğunluğunu qiymətləndirmiş VEM mərkəzləri ilə əlaqə saxladılar. 

Vauçerin ölçüləri KOB-lar üçün 2,500 – 4,000 avro arasında dəyişib və potensial 

sahibkarlar üçün 1,500 avro olub. 2001-ci ildən 2009-cu ilədək Vauçer Sistemində 

9 000 sayda KOB-lar üçün 15 milyon avro dəyərində 30 min vauçer verilmişdir.. 

2009-cu ildə Sloveniyada təklif olunan sənədlərin portfeli üzərində daha çox 

innovasiya yönümlü islahatlar aparıldı. Bu sxem 2009-cu ildə pilot layihə ilə 

başladılmış və 2010-cu ildə əvvəlki sxemi əvəz etmişdir. 

Mənbə: İƏİT (2013), Monteneqroda Pilot KOB-un Vauçer Sxeminin həyata keçirilməsi,, 

https://www.İƏİT.org/south-east-europe/programme/Montenegro%20English%20Version.pdf 

 

 

https://www.oecd.org/south-east-europe/programme/Montenegro%20English%20Version.pdf
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3.  Alternativ maliyyə mənbələrinə KOB-un çıxış imkanlarının 

genişləndirilməsi 

Xarici maliyyələşdirmə, KOB-lar üçün, onların əməliyyatlarını genişləndirməyə, 

avadanlıqlarını modernləşdirməyə və yeni bazarlara çıxmalarına imkan verən vacib 

resursdur. Lakin, yüksək riskli profillər və məhdud kredit tarixçələrinin olması səbəbindən, 

KOB-lar tez-tez ciddi girov tələbləri və yüksək faiz dərəcələri ilə üzləşirlər ki, bu da onlar 

üzərində kredit məhdudiyyətinin qoyulmasına səbəb olur. Müraciət proseduraları 

mürəkkəbdir və bir çox KOB-un maliyyə hesabatlarını hazırlaya bilməməsi problemini 

daha da artırır 

Xarici maliyyə vəsaitinə çıxış imkanlarının məhdud olması Azərbaycanda KOB-un 

artımına mane olur. 2014-cü ilin Dünya Bankının KOB-lar üzrə hesabatına əsasən, KOB-

ların 51% -i Azərbaycanda biznesin aparılması üçün ən böyük maneəni maliyyələşdirmək 

üçün imkanların məhdud olmasında görür (Dünya Bankı, 2015). Bu fikir, 2018 İƏİT-in 

Azərbaycandakı müəssisə sorğusunun nəticələri ilə də təsdiqləndi belə ki, 2018-ci ildən 

etibarən sorğu edilən KOB-larun 58% -i artıma maneə kimi maliyyə imkanlarının məhdud 

olmasını hesab edir (Şəkil 6, sorğu metodologiyası ilə bağlı ətraflı məlumat üçün Əlavə 

A). 

Şəkil 6. Artıma olan maneələrə dair KOB-ların cavabları 

 

Qeyd: Sorğunun nümunəsi Azərbaycanda ümumi biznes dairəsini əhatə etmir. 

Mənbə: İƏİT-in Azərbaycan üzrə müəssisə sorğusu (2018), anket metodologiyası haqqında ətraflı məlumat 

üçün Əlavə A-ya baxın. 

Bank kreditləri KOB-lar üçün ən geniş yayılmış xarici maliyyələşmə üsulu olsa da, ənənəvi 

kredit bazarlarını tamamlaya bilən bir sıra alternativ maliyyələşdirmə alətləri mövcuddur. 

Aktivlərə əsaslanan maliyyələşdirmə (məsələn, lizinq, faktoring), səhmdar kapitalının 

maliyyələşdirilməsi (məsələn, crowdfunding, venture capital) və alternativ borc alətləri 

(məsələn, korporativ istiqrazlar, zəmanətli borc) (İƏİT, KOB və Sahibkarlığın 

maliyyələşdirilməsinə yeni yanaşmalar, 2015). Məhdud borc maliyyələşdirmə 

kontekstində, xüsusilə lizinqə aktiv əsaslı maliyyə alətləri, bankların girov və ya kredit 

tarixçəsi tələblərinə cavab vermək üçün KOB-lara alternativ maliyyələşdirmə alternativ 

maliyyə mənbələri ola bilər.   

Lizinq iki tərəf arasında bağlanan müqavilə kimi müəyyən edilir, burada icarəçi (sahibkar) 

cədvəl üzrə ödənişlər etməklə (lizinq şirkətinə məxsus) aktivdən təyin edilmiş müddət üzrə 

istifadə edir. İcarənin sonunda icarəçi aktivi nominal haqq qarşılığında satın alır və 
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icarəçinin sərmayə qoyma imkanı olur. Lizinq şirkətləri avadanlıqlara sərmayə qoymaq 

istəyən kiçik şirkətlər üçün əhəmiyyətli maliyyə mənbəyi kimi xidmət edə bilər və lizinq 

şirkətlərinə investisiyalar doğru şəraitdə cəlbedici gəlirlər gətirə bilər (BVF, 2005). Avropa 

KOB-ları arasında Avropa Mərkəzi Bankı tərəfindən aparılan sorğunun nəticələrinə görə, 

sorğuda iştirak edən şirkətlərin 20% -i 2016-cı ildə lizinq xidmətindən yararlanıb, 23% isə 

lizinqin "münasib" maliyyə mənbəyi olacağını hesab edirlər (Avropa Mərkəzi Bankı, 2017. 

Hökumətlərin lizinq xidmətlərini birbaşa təqdim etməmələrinə baxmayaraq, onlar rəqabət 

qabiliyyətli özəl bazarın inkişafına kömək edə bilərlər: (a) yeni Qanun layihəsi həm icarə 

götürənin, həm də icarəyə verənin hüquq, vəzifə və məsuliyyətini müəyyən edəcəkdir.; (b) 

Borc yükünə lizinq öhdəliklərinin əlavə edilməsi borcalanın borc yükü barədə məlumat 

assimmetriyasını aradan qaldıracaqdır; (c)  Qanunun qəbulu nəticəsində formalaşdırılan 

tənzimləmə çərçivəsi KOB-lar arasında əlaqələr üzrə potensialın artmasına xidmət edir.     

Azərbaycan KOB-ları əsasən daxili fondlara etibar edir  

Azərbaycanın KOB-larının əksəriyyəti xarici maliyyələşmədən istifadə etmir, onları 

genişləndirmək, yeniləşdirmək və ya beynəlxalq səviyyədə saxlamağı məhdudlaşdırır. 

İƏİT-in 2018-ci ildə Azərbaycan KOB-ları üzrə apardığı müəssisə sorğusuna əsasən 

respondentlərin böyük əksəriyyəti (76%) daxili fondları ən mühüm maliyyələşdirmə 

mənbəyi kimi qiymətləndirir (Şəkil 7). Bununla yanaşı, 2016-cı ildə Azərbaycanda özəl 

sektorlar üzrə yerli kredit ÜDM-in yalnız 26% -ni təşkil edir, bu göstərici həm Asiya-Sakit 

okean (40%), həm də İƏİT (140%) iqtisadiyyatının orta göstəricilərindən aşağıdır (Dünya 

Bankı, 2017. 

Dünya Bankının sorğusunun nəticələrinə görə, yüksək girov tələbləri xarici maliyyələşmə 

üçün müraciət edərkən KOB-ların üzləşdiyi əsas maneədir, eləcə də kompleks icra 

prosedurları. Anketə görə, mikro müəssisələrin 45% -i yüksək girov tələblərinə görə kredit 

almırlar (Dünya Bankı, 2015). 

KOB-lar Son dövrdə baş verən bank böhranı KOB maliyyələşdirmə məhdudiyyətlərini 

daha da artırdı. Manatın devalvasiyası bankların balanslarında dollarlaşma yaratdı və 

sərmayə çatışmazlığına səbəb oldu. İki rəqəmli inflyasiya dərəcələri və maliyyə 

bazarlarında qeyri-müəyyənlik riski daha çox artırdı və xüsusilə KOB-lar üçün 

uzunmüddətli maliyyə imkanlarının mövcudluğunu azaltdı.   
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Şəkil 7. KOB-ların maliyyə mənbələri 

 
 

Qeyd: Sorğunun nümunəsi Azərbaycanda ümumi biznes dairəsini əhatə etmir 

Mənbə: İƏİT enterprise survey of Azerbaijan (2018), see Annex B for details on survey methodology. 

KOB-lar üçün xarici maliyyə mənbələri daha da diversifikasiya edilə bilər 

Xarici maliyyələşdirmədən istifadə etməyən bir qisim KOB-lar üçün bank kreditləri əsas 

maliyyələşmə formasıdır. Mikro və kiçik müəssisələr üçün mikro maliyyə qurumları borc 

maliyyələşməsinin mühüm mənbəyidir və bu mənbədən, əsasən, bank maliyyələşməsinə 

giriş imkanı olmayan ucqar yerlərdə istifadə olunur (İƏİT, 2015). Azərbaycan 

Mikromaliyyə Assosiasiyasının hesablamalarına görə, 400 000-dən çox sahibkar 

mikromaliyyə təşkilatlarının təklif etdiyi kreditlərdən yararlanıb. Dünya Bankının 

sorğusuna əsasən, Azərbaycanda KOB-ların kiçik bir qismi təchizat zəncirinin 

maliyyələşdirilməsindən istifadə edir, həmçinin bu maliyyələşdirmədən 2018-ci ildə İƏİT-

in müəssisə sorğusunda iştirak edən şirkətlərin 7%-i tərəfindən istifadə olunduğu qeyd 

olunur (Dünya Bankı, 2015). 

Aktiv əsaslı maliyyələşdirmə, alternativ borc və ya kapital alətləri kimi digər xarici 

maliyyələşmə formaları inkişafın yeni mərhələsindədir və Azərbaycan KOB- larının yalnız 

bir hissəsi onlardan istifadə edib (Dünya Bankı, 2015). Dünya Bankının Azərbaycan KOB-

ları üzrə apardığı sorğunun nəticələrinə görə, 2013-cü ildə KOB-ların yalnız 4% -i lizinq 

xidmətlərindən, 2% -dən az bir qismi isə faktorinqdən istifadə edib (Dünya Bankı, 2015)..  

Lizinq əməliyyatları Azərbaycanda ÜDM-nin 0,5% -ni təşkil edir, və bu göstərici Aİ-nin 

orta göstəricisindən (2%) aşağıdır (White Clark Group, 2018).  

2015-ci il bank böhranı lizinq əməliyyatlarına mənfi təsir göstərdi. Manatın devalvasiyası 

lizinq şirkətləri üçün maliyyə çətinləşməsinə gətirib çıxardı və onların bir çoxunun 

bazardan çıxmasına səbəb olub. Azərbaycanın lizinq şirkətləri Assosiasiyasının 

hesablamalarına görə, Azərbaycanın lizinq portfelinin dəyəri 2012-ci ildə 125 mln. 

manatdan 2018-ci ilə qədər 60 mln. manatadək azalıb. Bununla yanaşı, lizinq şirkətləri 

demək olar ki, yalnız orta və böyük müəssisələrə xidmət göstərir. Yüksək risk profillərinə 

və kredit tarixçələrinin olmamasına görə, mikro və kiçik firmalar dərəcədə ödənişlər ödəyir 

və yüksək faiz dərəcələri ilə üzləşirlər.  

Alternativ maliyyə alətlərinin mövcud mənzərəsi və onların KOB-lar tərəfindən istifadəsi 

ilə bağlı məhdud məlumatlar siyasətçilərə bazarın uğursuzluqlarını aradan qaldırmaq üçün 
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siyasətin prioritetləşdirilməsinə imkan vermir. Mərkəz Bank və Dövlət Statistika Komitəsi 

maliyyə bazarları və özəl sektorun kreditləşdirilməsi ilə bağlı məlumatları toplayarkən, 

müəssisələrin ölçülər üzrə sinifləri üzrə statistika əldə etmir. Əlavə olaraq, KOB tərəfindən 

alternativ maliyyə mənbələrinin istifadəsi barədə məlumatlar da çox kasaddır.  

Azərbaycanda lizinq şirkətləri kiçik ölçülüdür və onların fəaliyyətini maliyyələşdirmək 

üçün kifayət qədər daxili resursları yoxdur. İƏİT-in lizinq şirkətləri ilə müsahibələr göstərir 

ki, xarici maliyyənin olmaması (yerli valyutada) lizinq xidmətlərinin təmin edilməsi üçün 

əsas maneə kimi qəbul edilir. Bank kreditini əldə etsələr də, qarşılaşdıqları yüksək faiz 

dərəcələri öz xidmətlərini bank kreditləşməsi ilə rəqabət qabiliyyətindən məhrum edirlər. 

Lizinq şirkətləri həmçinin, lizinq xidmətləri, məsələn, zəmanət fondu kimi riski bölüşmə 

mexanizminin olmadığı təqdirdə, risk təhlükəsi mikro və kiçik müəssisələr üçün çox 

yüksəkdir. Bununla yanaşı, maliyyə resurslarının məhdud imkanları Azərbaycanda lizinq 

şirkətlərinin bacarıqların təkmilləşdirilməsi və innovativ məhsul istehsalına sərmayə 

qoymalarını maneə törədir. 

Lizinq şirkətləri KOB-lar arasında lizinq vasitəsilə əməliyyatları maliyyələşdirmək 

imkanları barədə məlumatlılıq və anlaşma olmaması barədə məlumat verir. KOB-lar lizinq 

mövcudluğundan xəbərdar olduqları halda, lizinq şirkətlərinə etibar edilməməsi və ya girov 

tələblərinə, ödənişlərin ödənilməsinə və tətbiqetmə prosedurlarına dair düzgün məlumata 

malik olmadıqlarına görə istifadə etmək istəmirlər.  

Bununla yanaşı, maliyyə savadlılığının məhdudluğu və strateji planlaşdırmanın olmaması 

KOB-ların maliyyə ehtiyaclarını lazımi şəkildə müəyyən etmələrinə, mövcud 

maliyyələşdirmə variantlarının palitrasını qiymətləndirməyə və mürəkkəb müraciət 

proseduralarından keçmələrinə mane olur. Dünya Bankının KOB-ların maliyyələşdirmə 

təcrübələrinə dair keçirdiyi sorğuya əsasən Azərbaycanın əksər KOB-ları maliyyə 

qeydlərini saxlamamış və ya maliyyə hesabatlarını hazırlamamışdır. Bundan əlavə, böyük 

əksəriyyətinin yazılı biznes planı və ya strateji vizionu yoxdur (Dünya Bankı, 2015). 2016-

cı il Dünya Bankının sorğusuna əsasən, böyüklərin yalnız 35%-inin rəsmi maliyyə 

müəssisəsi hesabı vardır, onların yalnız 10% -i pul köçürmələri operatorlarından istifadə 

edir və sorğuda iştirak etmiş böyüklər maliyyə sualları üzrə 7-baldan orta hesabla 3.9 bal 

əldə ediblər (Dünya Bankı, 2016)1. 

KOB-nun maliyyələşdirilməsinə nail olmaq üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi 

davam edir 

KOB-un maliyyə resurslarından istifadə imkanlarının yaxşılaşdırılması KOB-un yol 

xəritəsinin beş strateji məqsədlərindən biridir: (a) KOB-lar üçün iflas məhkəməsi quraraq 

yerinə yetirilməyən öhdəliklərin icrası qaydasını təkmilləşdirmək, (b) kredit məlumatları 

infrastrukturunu artırmaq, (c) KOB-lar arasında maliyyə savadlılığının səviyyəsini 

artırmaq və (d) yeni tənzimləyici çərçivə və dəstək proqramları vasitəsilə KOB-ların 

alternativ maliyyə resurslarından istifadəsinə imkan yaratmaq (İqtisadi İslahatların Təhlili 

və Kommunikasiya Mərkəzi 2018). KOB-un yol xəritəsi ilə yanaşı, Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Xidmətlərinin İnkişafı üzrə Strateji Yol xəritəsi maliyyə 

sisteminin davamlılığını artırmaq, risklərin idarə edilməsi prosesinin keyfiyyətini 

                                                      
1 İƏİT, Texniki Yardım layihəsi çərçivəsində 2017/2018-ci ildə ölkədə maliyyə savadlılığı sorğusu 

keçirdi. Nəticələr 2018-ci il oktyabrın 4-5-də Moskvada keçiriləcək OECD-Rusiya Yüksək 

Səviyyəli Simpoziumda təqdim olunacaq; Atkinson, A (2018) MDB ölkələrində maliyyə 

savadlılığının səviyyəsi. 
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yüksəltmək və maliyyə sisteminin infrastrukturunu gücləndirmək məqsədi ilə hədəfləri 

müəyyən edir (İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi 2017. 

Son dövr bank böhranına cavab olaraq, Mərkəzi Bank Azərbaycan iqtisadiyyatında 6 bankı 

bağladı və Maliyyə Bazarları İdarəetmə Palatası (MBNP) fəaliyyətə başlamasından 

etibarən potensial kapital artımına malik olmayan daha 6 bank bağlanıb və iki bank könüllü 

birləşmə prosesi keçib. Bank sektorunda aparılan restrukturizasiya və sağlamlaşdırma 

tədbirləri öz səmərəsini vermişdir. Nəticədə, maliyyə vasitəçiliyi bərpa edilmişdir. 

Bütövlükdə, cari ilin 7 ayında bankların kredit portfeli 5.6% faiz artaraq 11,8 mlrd. AZN-

ə yüksəlmişdir. 2018-ci ilin ilk 7 ayında banklar tərəfindən biznes subyektlərinə verilmiş 

2 mlrd. manat həcmində kreditin verilmişdir. 

Azərbaycanda ilk özəl kredit bürosu olan Azərbaycan Kredit Bürosu 2018-ci ilin mart 

ayından fəaliyyətə başlamışdır. Skorinq metodunun tətbiqi kreditorlar üzrə məlumat 

assimmetriyasının aradan qaldırılmasına xidmət edir.  Daşınar əmlakın girov 

mexanizmlərinin formalaşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər icra edilmişdir. Belə 

ki, 15 mart 2018-ci il tarixində DƏYDR yaradılmış və geniş ictimaiyyətə təqdimatı 

keçirilmişdir. KOB-ların maliyyə savadlılığının artırılması istiqamətində maarifləndirmə 

tədbirləri həyata keçirilmiş və bu prossesin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. 

MBNP İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Lizinq Şirkətləri Assosiasiyası ilə 

əməkdaşlıqda lizinq xidmətləri haqqında yeni qanun hazırlayıb, bu, mövcud 

qanunvericiliyi əvəzlənəcəkdir. Qanun layihəsi həm icarəçi, həm də icarəçi hüquqlarının, 

vəzifələrinin və məsuliyyətlərinin müəyyənləşdirilməsini və lizinq xidmətləri üçün risk 

paylaşma mexanizmini tətbiq etməyi nəzərdə tutur. Bundan əlavə, yeni hazırlanmış 

Sekrutizasiya haqqında Qanun, securitization fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarətinin 

hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən etməklə lizinq şirkətləri üçün maliyyələşmə 

imkanlarının yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır. 

Azərbaycan, Asiya İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıqda, KOB maliyyələşdirilməsi üçün 

faktorinqin alternativ variant kimi stimullaşdırılmasına dair tədbirlər və proqramların 

müəyyən edilməsi məqsədi ilə hökuməti, beynəlxalq təşkilat və müəssisələri bir araya 

gətirən İşçi Qrupu yaradıb. 

Tövsiyyələr 

Tövsiyyə 1: Lizinq üçün hüquqi və tənzimləyici çərçivənin təkmilləşdirilməsi 

Birinci priortet kimi, hökumət lizinq haqqında yeni qanundan lizinq müqaviləsi, icarəyə 

verilmiş aktivlər və tərəflərin icarə müqaviləsi və ya icarə müqaviləsinə aid məsuliyyət və 

hüquqlarını aydın şəkildə müəyyənləşdirərək hüquqi çərçivəni təkmilləşdirmək imkanı 

kimi istifadə etməlidir. Məsələn, lizinq verenlərin icarəyə verilmiş aktivlərə olan 

tələblərinin digər kreditorların iflas etdiyi halda icarəyə götürdüyü şəxslərə aid iddiaları, 

icarəyə verilmiş avadanlıqların saxlanıcısı kimi lizinqçinin məsuliyyətini tanıması, lizinq, 

borc maliyyələşməsi və s. digər kredit alətləri və zəruri hallarda nəzarət və 

lisenziyalaşdırma prosedurlarını tətbiq etməlidir. Bundan əlavə, hüquqi çərçivə, məhkəmə 

iclaslarının icrasına icazə verməlidir, belə ki icarəçi icarəyə verilmiş aktivləri məhkəmə 

icraatı prosedurlarından kənar da edə bilər (Dünya Bankı, 2004). Bu baxımdan, Daşınan 

Aktivlərin Yüklülüyü üzrə Dövlət Reyestrinin yaradılması, lizinq verenlərin hüquqlarını 

qorumaq üçün doğru istiqamətdə addımdır və KOB-lara onların daşınar aktivlərini girov 

kimi təqdim etməyə imkan verir. Lizinq bazarının inkişafına dəstək olmaq üçün hökumət 

lizinq və borc maliyyələşməsi arasında səviyyəli rəqabət mühiti yaratmalıdır. Məsələn, 

bura lizinq və bank kreditləri ilə bağlı (adətən vergidən azad olan) və ya icarəyə götürülmüş 
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aktivlərin sahibkarların balanslarına daxil edilməsi ilə bağlı ödənilməli olan faizlərin hüquq 

bərabərliyi daxildir (BMK, 2009). Bazara yeni daxil olanları lizinq sektoruna sövq etmək 

üçün hökumət lizinq bazarında ədalətli rəqabətin yaradılmasını təşviq edə bilər. Xüsusilə 

də onlar dövlətə məxsus "Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Azərbaycanın lizinq 

bazarında rəqabət mühitini təhrif edən aşağı qiymətli məhsullar təqdim etməməsini təmin 

etməlidir 

Gələcək siyasətin formalaşması haqqında məlumat vermək, həmçinin sonuncu tətbiq 

olunan siyasət və proqramların təsirini yoxlamaq məqsədi ilə Azərbaycan, KOB 

maliyyələşdirilməsi üzrə keyfiyyət və kəmiyyət məlumatları toplaya bilər. İƏİT-in KOB 

Maliyyələşdirmə Tablosu (Çərçivə 4) KOB-un bank və qeyri-bank maliyyələşdirmə 

mənbələrinə çıxış imkanını qiymətləndirərək bu məlumatların toplanması üçün əsas 

yaradan göstəricilər təqdim edir və Azərbaycana özünü İƏİT ölkələri ilə müqayisə etmək 

imkanı verəcəkdir (İƏİT, 2018 [13]). Göstəricilərə KOB-lara verilən qısamüddətli və 

uzunmüddətli kreditlər, KOB-lara dövlət tərəfindən verilən kreditlər, KOB-lar üzərində 

faiz dərəcələri və girov tələbləri, KOB-lar üçün kreditlərin verilməsindən imtinalar ilə bağlı 

məlumatlar daxildir. 

Qutu 4. İƏİT Kiçik və Orta Müəssisələrin Maliyyələşdirilməsi Tablosu 

İƏİT-in KOB Maliyyələşdirmə Tablosu borc, kapital və aktivlərə əsaslanan 

maliyyələşdirmə ilə bağlı əsas məlumatların toplanmasına, eləcə də çərçivə şərtlərinin 

maliyyələşdirilməsinə dair KOB maliyyə tendensiyaları və şəraitləri üzrə məlumatlar 

boşluqlarının doldurulmasına öz töhfəsini verir və bu boşluqlar KOB-ların maliyyə 

resurslarına çıxış imkanını dəstəkləmək üçün ən son dövlət və özəl təşəbbüslər haqqında 

məlumatlarla tamamlanır. Bu, KOB-ların maliyyə ehtiyaclarını qiymətləndirmək və 

onların yerinə yetirilib-yetirilmədiyini müəyyənləşdirmək üçün universal çərçivəni ifadə 

edir. Bu məlumatların toplanması KOB-ların maliyyə mənbələrinə çıxış imkanları 

haqqında müvafiq islahatların hazırlanmasına və qiymətləndirilməsinə kömək edir. 2018 

hesabatında 43 ölkəni əhatə olunur. Göstəricilər beş müxtəlif inkişafı təsvir edir: (1) 

KOB-lara bank kreditlərinin verilməsi və onların strukturu, (2) KOM maliyyələşdirməsi 

üzrə dövlət dəstəyinin genişləndirilməsi, (3) kredit xərcləri və şərtləri, (4) qeyri-bank 

maliyyə mənbəyi və (5) maliyyə sağlamlığı. 

 

Mənbə: İƏİT (2018), KOB-ların və Sahibkarların maliyyələşdirilməsi 2018: İƏİT Tablosu, İƏİT Nəşriyyatı, 

Paris. http://dx.doi.org/10.1787/fin_KOB_ent-2018-en 

Tövsiyyə 2: Təklif ilə bağlı maneələrin aradan qaldırılması 

Xarici maliyyə çatışmazlığı, KOB-lardan ibarət olan lizinq bazarının inkişafına böyük 

maneədir. Bununla yanaşı, digər ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, lizinq şirkətlərinin birbaşa 

subsidiyalaşdırılması sənayenin inkişafına zərər verə bilər (IFC, 2009). Bu baxımdan 

hökumət, beynəlxalq donorlar, Mərkəzi Bank və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

kommersiya bankları ilə əməkdaşlıqda, lizinq sektoruna investisiyaların təşviq edilməsi 

yollarını araşdıra bilər. Bununla yanaşı, lizinq şirkətlərinin maliyyələşdirilməsinə zəmanət 

verilməsi, istiqrazların verilməsi və ya icarəyə götürülmüş debitor borclarını sekuritaziya 

portfeli vasitəsilə də əldə edə bilər. Lizinq xidmətlərini təşviq etməyin və KOB-ların 

qarşısında duran yüksək riskə görə mükafatları azaltmağın bir yolu risk paylaşma 

mexanizminin yaradılmasıdır. Məsələn, Litvada Aqrolizinq Zəmanət Fondu lizinq 

http://dx.doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2018-en
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şirkətlərinə lizinq müqaviləsində təsbit edilmiş və lizinq müqaviləsinin bağlanmasından 

qabaq iki ildən gec olmayaraq istehsal olunmuş yeni aktivin ödənilməmiş hissəsinin 60% -

nə qədər zəmanət verir. Azərbaycan lizinq xidmətlərini əhatə etmək üçün belə bir lizinq 

zəmanət fondu yarada bilər və ya bu yaxınlarda yaradılmış Kredit Zəmanət Fondunun 

funksiyalarını genişləndirə bilər (Kənd Təsərrüfatı üzrə Kredit Zəmanət Fondu, 2018. 

Maliyyə lizinq şirkətlərinin maliyyə və idarəetmə bacarıqlarını artırmaq üçün Mərkəzi 

Bank Maliyyə Marketi Müşahidə Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində treninq və məsləhət 

xidmətlərinin texniki yardım proqramlarına kömək edə bilər. Bu cür proqramlar idarəetmə 

bacarıqlarını, yeni lizinq məhsullarının inkişafını və lizinq şirkətlərinin yeni bazarlara 

çıxma qabiliyyətini və xidmət göstərmə qabiliyyətini artırmağı hədəfə almalıdır.  

Tövsiyyə 3: Kiçik və orta müəssisələrin lizinqə olan tələbatının 

stimullaşdırılması və maliyyə savadlılığının artırılması 

Hökumət onların maliyyə savadlılığını yaxşılaşdırmaq üçün KOB və sahibkarları 

dəstəkləməlidir ki, onlar öz imkanlarını düzgün qiymətləndirə və asanlıqla müraciət edə 

bilsinlər. Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2016-cı ildən etibarən Maliyyə Təhsili üzrə Milli 

Strategiyasını həyata keçirir, lakin strategiyanın həyata keçirilməsi hələ də erkən 

mərhələdədir. "Maliyyə Təhsili üzrə Milli Strategiyalar" ilə bağlı İƏİT/ INFE (Maliyyə 

Təhsil üzrə beynəlxalq Şəbəkə) siyasəti (İƏİT, 2015) Azərbaycan üçün uyğunlaşdırıla 

biləcək ölkəyə məxsus xüsusi şərtlərin nəzərə alındığı milli strategiyalar üzrə uğurlu 

idarəetmə strukturları haqqında bir sıra nümunələr təqdim etməklə yanaşı dəqiq liderlik və 

koordinasiya quruluşunu təklif edir. Sahibkarlar üçün maliyyə savadlılığı proqramları 

lizinq kimi alternativ maliyyə alətlərindən bəhs etməli və onları təşviq etməlidir. 

Maliyyə savadlılıq proqramlarından əlavə, İqtisadiyyat Nazirliyi, Mərkəzi Bank və KOB 

təşkilatı alternativ maliyyə alətləri haqqında KOB məlumatlılığını artırmaq üçün 

informasiya kampaniyaları və təlimlər təşkil edə və onları onların risk profilinə və böyümə 

ehtiyaclarına uyğun maliyyə alətləri axtarmağa təşviq edə bilər. KOB informasiya 

portalında (əgər varsa) müvafiq maliyyələşdirmə alətlərinin müəyyənləşdirilməsi və 

müxtəlif maliyyələşdirmə alətləri üçün müraciət proseduralarının naviqasiyası haqqında 

məlumat və istiqamət verilməlidir. 
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4.  İqtisadi siyasətin formalaşdırılmasında, çatdırılmasında və 

təbliğində özəl sektorun nüfuzunun gücləndirilməsi 

Biznes mühiti üzrə islahatların aparılması və müəssisələr üçün rəqabət mühitinin 

yaradılması hökumət və özəl sektor arasında əməkdaşlığın qurulmasını tələb edir. Özəl 

sektoru dinləyən və onunla əməkdaşlıq edən hökumət müəssisənin tələblərinə cavab verən 

siyasəti tərtib etməklə yanaşı, müəssisələrdən öz siyasətləri üçün satın almağı da təmin edir 

(Herzberg və Sisombat, 2016[17]). Bu əməkdaşlıq, işgüzar mühitin təkmilləşdirilməsi üçün 

siyasi prioritetlərin müzakirəsinə şərait yaradan və onların lazımi qaydada icrasını təmin 

edən dövlət sektoru ilə özəl sektor arasındakı dialoqa əsaslanır (İƏİT, 2007).  

Rəsmiləşdirilmiş struktur olmadan, özəl sektor iştiraçkıları biznes əməliyyatları zamanı 

ortaya çıxan məsələləri həll etmək üçün hansı hökumət orqanına müraciət etməli 

olduqlarını bilmirlər. Böyük müəssisələrin alternativ, qeyri-rəsmi informasiya kanallarına 

çıxma ehtimalının daha yüksək olması səbəbindən, bu xüsusilə KOB-lar üçün nəzərdə 

tutulub. Rəsmiləşdirilmiş PPD (Dövlət və özəl sektor arasında dialoq) platforması, 

həmçinin, siyasət prosesinə hökumətin işgüzar dairəni cəlb etmək öhdəliyini ifadə edir və 

bu platforma özəl və dövlət sektoru arasında inam yarada bilər (İƏİT, 2007).  

Özəl sektorun müxtəlifliyi - özəl sektor, adətən müxtəlif məqsəd və prioritetlərə malik 

iştirakçılardan ibarət olur - bu dialoqun yaradılmasına mane ola bilər. Bu baxımdan, ticarət 

və sənaye palataları, ticarət və ixracat birlikləri və işəgötürənlərin konfederasiyaları kimi 

biznes qurumları əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Biznes qurumları aşağıdakı funksiyaları 

yerinə yetirməklə müxtəlif işgüzar dairələrin paylaşılan prioritetlərini müəyyən etməyə, 

əlaqələndirməyə və qismən həll etməyə kömək edə bilər: (a) siyasi təbliğat üzərində 

hökumətlə birlikdə işləmək, (b) informasiya əldə etmək və potensialın gücləndirilməsini 

təmin etmək; (c) müəssisələr arasında koordinasiyanı asanlaşdırmaq (məsələn, bir çox 

şirkətlərə təsir edən istehsal qərarları barədə); və (d) sənayeyə xas standartları bərqərar 

etmək və keyfiyyətin yüksəldilməsini dəstəkləmək (Bennet, 2007). 

Azərbaycanın KOB yol xəritəsi, aşağıdakıları icra etməklə, hökumət ilə özəl sektor 

arasında əməkdaşlığı gücləndirmək öhdəliyini müəyyən edir: (a) dövlət sektoru ilə özəl 

sektor arasındakı dialoq üçün tənzimləyici çərçivəni təkmilləşdirməklə, (b) maliyyə 

stabilliyini təkmilləşdirməklə və onların hüquqi statusunda dəyişiklik etməklə KOB-ları 

təmsil edən biznes müəssisələrini gücləndirməklə, (c) hökumət ilə özəl sektor arasında 

əlaqə yarada bilmələrii üçün ticarət palatalarının təmin etdiyi xidmətləri genişləndirməklə 

(İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərəzi, 2018).  

Biznes assosiasiyaları üzvlüyü və xidmətlərini daha da inkişaf etdirmək üçün imkan 

var  

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes assosiasiyaları hələ inkişafın erkən 

mərhələsindədir və iqtisadi siyasətin formalaşdırılmasında kifayət qədər effektiv və 

üzvlərinə keyfiyyətli xidmətlərin təqdim olunmasında yetərincə adekvat deyillər. 

Azərbaycanın ən məşhur biznes qurumu 5000-dən çox üzvü olan Azərbaycan Sahibkarlar 
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Konfederasiyasıdır (ASK) və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti və Həmkarlar 

İttifaqları Konfederasiyası ilə üçtərəfli Baş Kollektiv Sazişi vasitəsilə rəsmi siyasi tərəfdaş 

kimi tanınır. 

Şəkil 8. Biznes assosiasiyalarına üzvlük 

% of sorğu edilən şirkətlər 

 

Qeyd: Sorğunun nümunəsi Azərbaycanda ümumi biznes dairəsini əhatə etmir 

Mənbə: İƏİT enterprise survey of Azerbaijan (2018), see Annex A for details on survey methodology 

Azərbaycanda daha geniş təmsil olunan biznes assosiasiyalarının inkişafı ilə bağlı 

məhdudiyyətlər qalır. Özəl sektor lobbiliyi güclü deyil və bir çox müəssisə daha çox 

hökumətin lobbiliyinə güvənir və bu işin biznes assosiasiyaları tərəfindən göstərilməsinə 

tələbat azdır və bu sahədə müvafiq dəstək infrastrukturuna ehtiyac vardır.     

Biznes assosiasiyalarını gücləndirmək üçün tədbirlər davam edir 

KOB yol xəritəsi mövcud hüquqi çərçivə daxilində biznes assosiasiyalarını yerini müəyyən 

edən , onların rol və əhəmiyyətini tanıyan hüquqi statusunun yenidən nəzərdən 

keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu rəsmi tanınma biznes qurumlarının etibarlılığını artıra və 

KOB-ları onlara qoşulmağa təşviq edə bilər.  

Biznes assosiasiyalarının, üzvlərini məlumat dəstəyi, təlimlər və standart qəbulu kimi 

dəstək xidmətləri ilə təmin etmək üçün qeyri-qənaətbəxş maliyyəyə və bacarığa malik 

olması onların üzvlüyə cəlb etmək və KOB-ların etibarını qazanmaq və ödənişli üzvlükləri 

cəlb etmək bacarığını məhdudlaşdırır. Bu, öz növbəsində, biznes qurumlarının maliyyə 

davamlılığını və onların daxili potensialını artırmaq üçün investisiya imkanlarını təhlükə 

altına alır. Nəticə etibarı ilə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının 

əksəriyyəti öz fəaliyyətlərinin maliyyələşdirilməsinə görə ya dövlət fondlarına etibar edir 

ya da onlar sadəcə qeyri-fəaldırlar.  

Uzun müddət ərzində, əhəmiyyətli Dövlət Özəl Sektor Dialoqu olarsa, üzvlər vəsaitlərdən 

yararlana biləcək və effektiv nümayəndəlik və keyfiyyətli xidmətlər göstərə biləcək biznes 

birliyin yaranmasından fayda əldə edəcəkdir. Əks təqdirdə, bu cür dialoq hökumətin 

maliyyələşdirilməsi və donor qrantlarına əsaslanarsa, maraqlı olmayan  "sahibkarlar" 
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Sahibkarlar Milli Konfederasiyası

Birlik yoxdur
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tərəfindən idarə olunarsa və təmsil etdikləri şirkətlərin iddia və narahatlıqlarını əks etdirə 

bilməyəcək və ya düzgün təqdim edə bilməyəcəklər. 

Hökumət, sektor əsaslı 15 ədəd ixrac birliyi, məsələn, kənd təsərrüfatı, tekstil, tikinti 

materialları, mebel və turizm əsaslı yaratmaqla KOB-lar arasında biznes qurumlarını təşviq 

etmək üçün müəyyən addımlar atmışdı. Bu birliklər KOB-ların təşəbbüsü ilə deyil, 

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən yaradılıb, bu səbəbdən də onların onlara dəstək xidmətləri 

göstərəcək və onlara üzv toplamağa kömək edəcək potensiallarının  artırılmasına ehtiyac 

var 

Dövlət Özəl Sektor Dialoqu daha da gücləndirilə bilər  

Dövlət Özəl Sektor Azərbaycanda Dialoq "İctimai İştirakçılıq haqqında" Qanunla 

tənzimlənir və bu, ad-hoc, fərdi şəkildə həyata keçirilir. Siyasi qərarların hazırlıq 

prosesində özəl sektorla sistemli məsləhətləşmələr aparılmır və yeni qanunvericilikdə 

ictimai məsləhətləşmə prosesindən keçmək üzrə bir tələb yoxdur. Nəticədə, özəl sektora  

biznes qanunvericiliyinə dair rəylər vermək üçün formal imkanlar verilmir və şərhlərin 

veriləcəyi təqdirdə hökumətin bunu nəzərə alınması və ya cavab verməsi üçün heç bir tələb 

yoxdur. Özəl sektorla məsləhətləşmələr, əsasən, tanınmış siyasi tərəfdaş olan ASK-nın 

iştirakı ilə adətən aparılır. Məsləhətləşmələrin baş verdiyi yerlərdə onların nəticələri heç 

də həmişə ümumi ictimaiyyətə açıqlanmır. 

Tövsiyyələr 

Tövsiyyə 1: Maliyyə davamlılığını artırmaq və biznes assosiasiyalarının rolunu 

genişləndirmək 

Biznes qurumları haqqında yeni qanun layihəsi hökumətə siyasətin formalaşdırılması və 

KOB-ların dəstəklənməsi sahəsində onların rolunu təsdiqləmək və onların fəaliyyətinin 

qanuniliyini təmin etmək üçün yaxşı imkan yaradır. Qanun biznes qurumlarının 

vəziyyətini, onların siyasi təbliğatdakı rolunu, ümumi mandatını və ictimaiyyətin dəstəyini 

almaq üçün onların hüquqi meyarlarını aydınlaşdırmalıdır. Bu baxımdan, yeni 

qanunvericilikdə yalnız mövcud qurumların dəstəklənməməsi, eyni zamanda yeni 

qurumların da təşviq edilməsindən bəhs olunmasına baxmayaraq, İqtisadiyyat Nazirliyi 

mövcud biznes qurumlarının ehtiyaclarını öyrənmək üçün onlarla dialoq aparmalıdır.  

Yeni yaradılmış ixrac assosiasiyalarına maliyyə dəstəyinin təmin edilməsi üzvlüyü təşviq 

etmək üçün müvəqqəti dövlət təşviqat tədbiri kimi edilə bilər. Bu cür dəstək gələcəkdə 

dövlətin dəstəyindən asılı olmamaq və üzvlərinə xidmət etmək və müstəqilliyini təmin 

etmək üçün güclü təşviqlər yaratmaq yolu ilə məhdud müddətə edilməlidir.  

Bundan əlavə, hökumət biznes qurumlarının vəzifələrinin müəyyən edilməsinə və 

üzvlükdən əldə olunan haqların əlavə edilməsinə kömək etmək məqsədi ilə ixracat 

sertifikatları, icazələr və mənşə sertifikatlarının verilməsi kimi müəyyən hökumət 

funksiyalarının təyin edilməsi məsələsini nəzərdən keçirə bilər. Biznes qurumları kifayət 

qədər daxili potensiala malik olduqdan sonra, KOB təşkilatı coğrafi məlumatlandırma, 

informasiyanın təmin edilməsi və müəyyən təlimlərin keçirilməsi kimi müəyyən 

xidmətlərin biznes qurumlarına göstərilməsi haqqında sub-müqavilələrin bağlanmasını 

nəzərdən keçirə bilər. Qurumların, xüsusilə də yeni yaradılmış ixracat birliklərinin bu 

fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan bacarıq və qabiliyyətlərə yiyələnməsinə 

kömək etmək üçün ilk addım olaraq onlara texniki yardım göstərilə bilər. 
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Tövsiyyə 2: Dövlət Özəl Sektor arasında müntəzəm dialoqun yaradılması 

Hökumət, siyasət prioritetlərini müəyyən etmək və yeni qanunvericiliklə bağlı 

məsləhətləşmələr aparmaq üçün formalaşmış bir Dövlət Özəl Sektor Dialoq platformasının 

yaradılmasını nəzərə ala bilər. Yüksək səviyyədə (məsələn, nazir müavini və ya yuxarıda) 

sədrlik edilən platform yaradılıb və onun üzvülüynə biznes mühiti üzrə siyasətin 

hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün cavabdeh dövlət orqanlarının nümayəndələri 

(məsələn, İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, KOB Agentliyi, Gömrük Komitəsi, 

MBNP, AZPROMO) və müxtəlif müəssisələrin (məsələn, ticarət palataları, ASK, ticarət 

və ixracat birlikləri, beynəlxalq ticarət palataları) təmsil edən biznes assosiasiyalarını çəlb 

etmək olar. Həmçinin KOB-ların maraqlarının kifayət qədər təmsil olunmasını təmin 

etmək önəmlidir. Bütün bizneslə əlaqəli siyasətlər siyasət prosesinin erkən mərhələsindən 

başlayaraq, təhlil və şərh üçün Dövlət Özəl sector Dialoqu platforması üzvlərinə təqdim 

edilməlidir. Bundan əlavə, platforma KOB-lara fikirlərini ifadə etməyə və müzakirə 

(məsələn, onlayn platforma)e etməyə də kömək edə bilər. Təqdim edilən müzakirələr və 

narahatlıqlar geniş ictimaiyyətə və biznes ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. 

PPD platforması çox həssas və ya siyasiləşmiş olmamalı, lakin KOB inkişafı üçün 

maneələrin müzakirəsi məqsədi ilə etimad və açıq dialoqu təşviq etməlidir və əldə edilə 

bilən nəticələrə fokuslanmalıdır. Bu baxımdan PPD (Dövlət Özəl Dialoqu) platforma üçün 

daha az mübahisəli mövzular, məsələn, torpaq qeydiyyatı deyil, biznes qeydiyyatı və ya 

vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi deyil vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi (OECD, 

2007) kimi prioritet məsələlər diqqət verilməsi faydalı ola bilər. Platforma mövcud işçi 

qrupları və KOB Yol Xəritəsinin həyata keçirilməsinə və monitorinqinə nəzarət etmək 

üçün hökumət tərəfindən qurulan koordinasiya şurası ilə aydın şəkildə əlaqələndirilməlidir. 

PPD platformalarında bəzi ümumi praktik prinsiplər Çərçivə 5-də təsvir edilmişdir.. 

Gürcüstan Özəl Sektorun İnkişafı Məsləhət Şurası PPD platformasının bir nümunəsini 

təqdim edir. İqtisadiyyat Nazirliyi və Davamlı İnkişaf Nazirliyinin qanadı altında qurulan, 

Şuranın heyəti iqtisadiyyata yönəldilmiş nazirliklərin nümayəndələri və biznes 

birliklərindən ibarətdir. Şuraya İqtisadiyyat nazirinin müavini, özəl sektordan bir millət 

vəkili başçılıq edir. Şura hər üç ayda bir dəfə görüşür və mövcud və təklif olunan 

qanunvericiliyə və sahibkarlar üçün hökumətin dəstək proqramlarına düzəlişləri nəzərdən 

keçirmək və təklif etmək səlahiyyətinə malikdir. (Gürcüstan İqtisadiyyat və Davamlı 

İnkişaf Nazirliyi, 2018)  
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Qutu 5. Dövlət-özəl sektorları arasında dialoq platformasının yaradılması üçün 

qabaqcıl praktikalar 

1. Dövlət-özəl sektorlar arasında dialoq platformasının rolu və quruluşunu 

müəyyən etmək məqsədi ilə dövlət-özəl dialoq platforması üçün hüquqi 

mandatın yaradılması. 

2. Yığıncağa çağırmaq, gündəmi müəyyən etmək, protokol hazırlamaq, işçi 

qrupları idarə etmək, daxilolmaların müvafiq orqanlara yönəldilməsini təmin 

etmək və məsləhətləşmə prosesində qəbul edilmiş qərarları koordinasiya etmək 

məqsədi ilə katibliyin yaradılması 

3. KOB iştirakını dəstəkləməklə və xüsusi siyasət məsələlərinin və müxtəlif 

maraqlı tərəflərin potensial rollarını başa düşməklə açıq üzvlüyə icazə vermək 

(məsələn, ticarət mərkəzləri, biznes birlikləri, ixracat birlikləri). 

4. Gündəmin müəyyən edilməsi məqsədi ilə hər iki tərəf üçün potensialın 

yaradılması. Məsləhətləşmələr qərarların qəbul edilməsi prosesinə təsir 

göstərmək imkanı təklif etməlidir. Siyasətçilər maraqlı tərəflərin iştirak 

paylarını qiymətləndirməli və onları necə nəzərdən keçirmələri barədə maraqlı 

tərəfləri məlumatlandırmalıdırlar. 

5. Rəy söyləyə bilmək üçün dövlət sektoru ilə özəl sektor arasında dialoqa 

mümkün qədər çox vaxt ayıran müntəzəm görüşlərin keçirilməsi. Yeni 

qanunvericilik təklifləri ilə yanaşı, ən azı rübdə bir dəfə Dövlət-özəl sektorlar 

arasında dialoq görüşü keçirilməlidir. 

6. KOB tərəfdaşlarına öz prioritetlərinə görə dövlət sektoruna daxil olmaq imkanı 

verən qarşılıqlı əlaqənin yaradılması. Konsultasiyadan sonra ilkin qeyri-rəsmi 

məlumatın verilməsi öhdəliyi qorumaq və paydaşların iştirak paylarının 

qiymətləndirilərək qəbul edildiyi mesajını vermək üçün yaxşı vasitədir. 

7. Görüşlər təşkil etmək, araşdırmalar və təhlillər aparmaq, yığıncaqlar və onların 

nəticələrini təşviq etmək üçün büdcənin təyin edilməsi və katibliyin 

yaradılması. 
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5.  Nəticəyə əsaslanan monitorinq sisteminin yaradılması 

Monitorinq islahat planına qarşı siyasət müdaxiləsinin tərəqqisinin qiymətləndirilməsi, 

ayrılmış büdcə, benefisiarlar üçün birbaşa çıxış və son iqtisadi təsir kimi daxilolmaların 

izlənilməsi prosesinin davamlı bir prosesidir. Hədəf və məqsədlər üzrə inkişaf tədbirlərinin 

görülməsindən əlavə, bu, siyasətçilərə potensial problemlər barədə erkən xəbərdarlıq əldə 

etməsinə və planın dinamikliyini təmin etmək üçün zəruri düzəlişlər etməyə imkan verir. 

Monitorinq siyasət dövrünə daxil edilməli və islahat gündəminin təbiəti və vaxtı əsasında 

müntəzəm olaraq aparılmalıdır. 

Monitorinq sistemləri resursların (daxilolmalar və fəaliyyətlər) və nəticələrin (hasilatlar, 

nəticələr və təsirlər) nəzərə alındığı "nəticəyə əsaslanan monitorinq" istiqamətində inkişaf 

məqsədi daşıyır. Daha geniş anlamda, monitorinq üç kateqoriyaya bölünə bilər: a) prosesə 

əsaslanan; b) nəticəyə əsaslanan və c) təsirə əsaslanan (bu, adətən qiymətləndirmə kimi 

təsnif edilir). Monitorinq icra planı üzrə irəliləyişi, islahat fəaliyyətlərinin nəticələrini və 

islahatların uzunmüddətli iqtisadi təsirini ölçən əsas fəaliyyət göstəriciləri (KPI) kimi bir 

sıra kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri əsasında aparılır. KPI-lər qərar qəbul edilməsi 

prosesinə analitik əsas verir, diqqətin ən vacib məsələlərə yönəlməsinə kömək edir, statistik 

məlumatları bir araya gətirir və islahat prosesinin şəffaflığını artırır. 

KOB siyasəti islahatlarının çarpaz xüsusiyyəti və tərəfdaşların çoxluğu məlumatların 

toplanması üzrə sistemli və əlaqəli yanaşmanı tələb edir. Monitorinq üçün tələb olunan 

keyfiyyət, təcrübə, bacarıq və resurs çatışmazlığının əksər keçid iqtisadiyyatlarında olduğu 

kimi bu prosesdə də müşahidə olunmasına baxmayaraq İqtisadiyyat Nazirliyi bu proses 

üçün məsuliyyət daşıyır. Xüsusilə də nəticələr və təsirlər barədə məlumatın olmaması 

monitorinq prosesinə əlavə maneə törədir. Monitorinq, məqsəd və hədəflərə nail olunması 

hesabatını deyil, dövlət qaynaqlarının necə istifadə edilməsi hesabatını əhatə edir.  

Yeni mərkəzi çatdırılma vahidi ilə yaradılmış sistematik monitorinq sistemi 

Azərbaycan, strateji yol xəritəsinin monitorinqi üçün İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzinin (İİTKM) nəzdində fəaliyyət göstərən xüsusi "mərkəzi 

çatdırılma vahidi" qurdu. KOB Yol xəritəsi, həmçinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbərliyi 

və digər nazirliklər və qurumların iştirakı ilə işçi qrupların yaradılmasını da nəzərdə tutur. 

İşçi qrupları KOB yol xəritəsinin hazırlanmasını müzakirə etmək üçün rüblük iclaslar 

keçirirlər.  

Bu günə qədər, İİTKM 2017-ci ilin ilk yarısı və  2017-ci il üzrə illik əsasda KOB Yol 

Xəritəsinin tətbiqində irəliləyişləri hərtərəfli təhlil edən iki monitorinq hesabatını nəşr edib. 

Monitorinq hesabatları hər bir islahat fəaliyyətinin icra vəziyyəti, bütün icra qurumlarının 

fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və KOB Yol Xəritəsinin tətbiqinin daha da 

sürətləndirilməsinə dair tövsiyələrlə bağlı ətraflı məlumat verir. Bu hesabatlar hərtərəfli, 

yaxşı strukturlaşdırılmış, oxunaqlı və asan başa düşülən dildədir. Bundan əlavə, monitorinq 

hesabatları dövlət qurumlarının icra faizini əks etdirən institusional reytinqi də hazırlayır 

və geniş ictimaiyyətə yayır.  
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KOB Yol Xəritəsinin monitorinqinə güclü diqqət verilir və layihə çərçivəsində üç aylıq 

iclaslarla səmərəli monitorinq çərçivəsi qurulub və beynəlxalq yaxşı təcrübələr əsasında 

tələblər təklif olunub. Yol Xəritəsi icranın erkən mərhələsində olduğundan, hazırkı 

monitorinq əsasən nəticələrdən daha çox proseslə bağlıdır. Buna baxmayaraq, İİTKM 

2020-ci ildən etibarən nəticələrə əsaslanan monitorinqlərin aparılmasını nəzərdə tutur. 

Azərbaycan, Dünya Bankının mütəxəssisləri ilə əməkdaşlıqda, KOB Yol Xəritəsi üçün 

nəticələr çərçivəsi hazırlamışdır ki, bu da 25 dövlət qurumu tərəfindən həyata keçiriləcək 

72 fəaliyyətləri əhatə edən və beş strateji hədəfinə bölünən 11 KPI müəyyən edib. Məsələn, 

T və İ üzrə dörd KPI nəzərdə tutulub lakin KOB-ların beynəlxalq bazarlara çıxışına dair 

KPİ müəyyyən edilməyib. Bundan əlavə, KOB Yol xəritəsində proses, nəticə və təsir 

göstəriciləri ilə KPİ-lər biri-birindən fərqləndirilmir. 11 KPI-dən əlavə, Fəaliyyət Planı 

ümumi proses göstəriciləri (məsələn, yeni sənaye qrupları qurmaq) və ümumi islahat 

hədəfləri (məsələn, 2020-ci ilə qədər 23,300 iş yerinin yaradılması) arasında dəyişən bir 

sıra "nəticə göstəricilərini" müəyyənləşdirir.).  

Bu KPI-lər ilə "nəticə göstəriciləri" nin uyğunluğu da məhduddur: bir çoxunu ölçmək 

olduqca çətindir (məsələn, qadın sahibkarlar üçün daha əlverişli mühit yaratmaq üçün 

KOB-ların ixrac bazarlarına çıxışının artırılması); bəziləri təyin edildikləri fəaliyyətlər 

üçün konkret olmurlar (məsələn, ÜDM-ni artırmaq, KOB-larda bacarıqlı və yüksək 

ixtisaslı kadrların təmin edilməsi); bəziləri KOB-lar ilə müqayisədə daha çox böyük 

firmalar tərəfindən idarə olunacaq (məsələn, qeyri-neft iqtisadiyyatının nisbətini 5%-ə 

qədər artırmaq). 

Tövsiyyələr 

Tövsiyyə 1: İdarələrarası məlumatların toplanması imkanlarının və 

hesabatvermə imkanlarının yaradılması 

İİTKM, KOB Yol Xəritəsinin monitorinqi üçün yaxşı mövqeyə malikdir və monitorinq 

prosesini təkmilləşdirmək məqsədi ilə icraçı qurumların hesabat imkanları və analitik 

potensialını daha da gücləndirə bilər. Bu, İqtisadiyyat Nazirliyinə KOB agentliyi kimi 

subordinasiya olunmuş qurumlar tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin icrasına yaxından 

nəzarət etməyə, onun fəaliyyətini təhlil etməyə, dəstək proqramlarının nəticələrini 

qiymətləndirməyə və əlavə dəstək tədbirlərinin hazırlanmasına imkan verəcəkdir.  

İİTKM isə bundan sonra da alınan məlumatların birləşdirilməsi, məlumatların 

təsdiqlənməsi, qiymətləndirmənin aparılması və islahatın proqresi və  hökumətə və geniş 

ictimaiyyətə çatdırılmasına məsuliyyət icra etməkdə davam edəcəkdir. 

Tövsiyyə 2: İslahat fəaliyyətləri üzrə proses, nəticə və təsir göstəricilərinin 

müəyyənləşdirilməsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi və İİTKM, digər müvafiq qurumlarla və özəl sektorla birlikdə, hər 

bir fəaliyyət üzrə irəliləyişin həmin fəaliyyətə uyğun proses və nəticə göstəricilərindən 

istifadə edərək qiymətləndirilə bilməsi üçün KOB Yol xəritəsinin KPI- lərini yenidən 

nəzərdən keçirməlidir. Məsələn, kredit zəmanət fondu halında, təmin edilmiş kredit 

zəmanətlərinin məbləği və kreditlərin müvəffəqiyyət dərəcəsi nəticəyə əsaslanan 

göstəricilər ola bilər. Onların çox vaxt fəaliyyət üçün konkret olmayacağına və strateji 

məqsədlərə görə təyin edilə bilən olmasına baxmayaraq, təsir göstəriciləri də seçilməlidir, 

məsələn, KOB ixracatında artım KOB-un beynəlxalqlaşdırılması üçün təsir 

göstəricilərindən biri olacaqdı. 
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Əsas fəaliyyət göstəriciləri SMART olmalıdır: (a) Xüsusi - göstəricinin nəyi ölçəcəyi dəqiq 

olmalıdır, (b) Ölçüləbilən – göstəricilər rəqəmlərlə ifadə olunmalıdır (məs, dəyərlər, 

əmsallar, artım dərəcələri), (c) Mümkün - göstərici real olmalıdır, (d) Müvafiq – göstərici 

fərdi tədbirlərin məqsədləri ilə sıx bağlı olmalıdır və (e) Etibarlı - göstərici etibarlı 

məlumatlara əsaslanmalıdır. Məlumatın məhdudluğu, daha yaxşı KPİ-lərin seçilməsi üçün 

əsas məhdudiyyətlərdən biridir və Nazirlik daha müfəssəl və daha uyğun KOB fəaliyyət 

göstəricilərinin hasil edilməsi üçün Dövlət Statistika Komitəsinə və Mərkəzi Banka 

(maliyyələşdirmə statistikası halında) müraciət etməyə ehtiyac duya bilər. 

Yuxarıda göstərilən meyarlardan istifadə etməklə, Cədvəl 2-də KOB Yol xəritəsinin (beş) 

strateji istiqamətlərinə uyğun olaraq, KOB siyasətlərinin prosesinə, nəticələrinə və təsirinə 

nəzarət etmək üçün əsas fəaliyyət göstəricilərinin nümunələri verilmişdir. Təklif olunan 

göstəricilər tövsiyyə xarakterlidir və KOB Yol xəritəsinə ən çox uyğun gələn KPI-lər 

haqqında müzakirələri stimullaşdırmaq və onlar haqqında məlumat vermək üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. 
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Cədvəl 7. KOB policies KOB siyasətlərinin nəticələri və təsirini izləmək üçün KPI nümunələri 

Strateji hədəflər Prioritetlər Nəticə göstəriciləri Təsir göstəriciləri (prioritet) 
Təsir göstəriciləri (strateji 

hədəf) 

KOB-lar üçün biznes 

mühitinin və tənzimləyici 

bazanın 

təkmilləşdirilməsi 

 

 

 

Mərkəzləşdirilmiş KOB Agentliyinin 

yaradılması 

Dəstəklənən KOB-ların 

sayı 

Dəstək almış KOB-ların 

fəaliyyəti 

 
 
 
 
 
 
 
KOB-lar tərəfindən qoyulan 
investisiyaların illik artımı 
 
Erkən mərhələdə olan sahibkarlıq 
fəaliyyətinin ümumi payı 
 
Bölgələrdə sahibkarlıq 
fəaliyyətinin artması 
 
 
 
 
 

KOB üzrə qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi və tənzimləyici 

təsir analizinin həyata keçirilməsi 

RİA analizi aparılan yeni 

KOB qanunvericiliyinin 

payı 

Qanunvericilikdə edilən 

dəyişikliklərin sayı (RİA 

nəticəsində) 

Dövlət - özəl tərəfdaşlığının 

dərinləşdirilməsi 

KOB iştiraklı PPP 

layihələrinin sayı 

PPP layihələrində KOB-ların 

payı 

Rəqabət mühitini yaxşılaşdırılması Rəqabət sektoruna dair 

aparılmış tədqiqatların 

sayı 

Haqsız rəqabət hallarına dair 

KOB-ların rəylərinin toplanması 

Nəzarət və lisenziyalaşdırma 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi və 

vergi islahatının həyata keçirilməsi 

Müraciət prosesinin 

mürəkkəbliyi və lisenziya 

almaq üçün tələb olunan 

vaxt 

Biznesə başlamaq üçün lazım 

olan vaxt 

KOB-lar üçün xüsusi sənaye zonaları 

və klasterlərin yaradılması 

KOB rezidentlərinin sayı / 

sənaye zonalarının üzvləri 

KOB rezidentləri və zonaların 

/klastr qrupların üzvləri 

(məşğulluq, dövriyyə) 

Dövlət- Özəl Dialoqunun artırılması 

və KOB-ları təmsil edən təşkilatların  

gücləndirilməsi 

Aparılmış rəsmi 

məsləhətləşmələrin sayı 

Dialoqun nəticələrinin nəzərə 

alınması (məsələn, edilmiş 

qanun dəyişikliyinin sayı) 

Mübahisələrin alternativ həllinin 

yaxşılaşdırılması 

Mübahisələrin alternative 

yolla həllinin orta xərci 

Alternativ mübahisələrin həllinə 

müraciət edən KOB-ların sayı 

KOB-lar üçün maliyyə 

mənbələrinə az-xərclə və 

səmərəli surətdə 

Müflisləşmə və müəssisələrin 

bağlanması fəaliyyətləri 

Müflisləşmədən bərpa 

olunan KOB-ların faizi (1 

avrodan bir sentə) 

Müflisləşmə proseduru üçün 

tələb olunan vaxt və xərclər 

 
KOB-lara verilən kreditlərin illik 
artım tempi 
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əlçatanlığının təmin 

edilməsi 
KOB-lar üçün kredit zəmanət 

fondunun yaradılması 

KOB-lara verilmiş və 

ödənişi gecikdirilən 

kreditlərin payı (kredit 

zəmanət sxemi ilə təmin 

edilmiş) 

Alınan şirkətlərin performansı  
 
KOB-lara verilmiş kreditlər üzrə 
orta faiz dərəcələri 
 
Maliyyə çıxşını maneə kimi bildirən 
şirkətlərin faizi Mülkiyyət qeydiyyat sisteminin 

təkmilləşdirilməsi və maliyyə 

imkanlarının artırılması 

- 

Banklar tərəfindən daşınar 

girovun qəbul edilməsi (ümumi 

girov üzrə pay) 

Lizinq bazarının və alternativ 

maliyyə alətlərinin inkişaf etdirilməsi 

yolu ilə KOB-un maliyyələşdirmə 

imkanının artırılması 

Alternativ maliyyə 

alətlərinin və ya bank 

maliyyələşməsindən 

mövcudluğu və əlçatanlığı  

Alternativ maliyyə 

mənbələrindən istifadə edən 

KOB-ların payı 

Xarici bazarlara KOB-

ların çıxışının artırılması 

KOB-ların xarici ticarət əməliyyatları 

üçün maliyyə xidmətlərinin 

yaxşılaşdırılması və XBİ-nin  təşviqi 

Yarmarkada iştirak edən 

KOB-lar sayı 

KOB ixrac artımı  
İxrac edən KOB-ların payı 

 
KOB ixracatının illik artım tempi Müxtəlif sektorlar üzrə ixrac 

assosiasiyalarının yaradılması 

Assosiasiya üzvlərinin 

sayı 

Assosiasiya üzvlərinin 

ixraclarının artımı 

 

KOB-ların bilik və 

bacarıqlarını artırmaq, 

ən yaxşı təcrübələrin 

tətbiqini sürətləndirmək 

Biznes inkubatorlarının inkişaf 

etdirilməsi və start-up layihələrin 

hazırlanması, model şirkətlərin 

yaradılması 

Biznes inkubatorlarında 

rezidentlərin sayı 

Cari və köhnə rezidentlərin 

fəaliyyəti 

 
 
 

"Yetərincə təhsilli işçi qüvvəsi"  

olmaması faktorunun biznesə 

maneə kimi göstərən  

müəssisələrin payı 

KOB-lar üçün təhsil və tədris 

imkanlarının artırılması 

Peşə təhsili alan 

tələbələrin sayı 

Peşə təhsili məzunlarının işə 

qəbulu (bitirdikdən 1 il sonra) 

Sahibkarlıq düşüncəsinin təşviq 

edilməsi 

Sahibkarlığı təşviq edən 

fəaliyyətlərin icrası 

KOB ların yaranma dinamikası  

Qadın sahibkarlığının inkişaf 

etdirilməsi 

Təlimlərdə iştirak edən 

qadınların sayı / payı 

Qadınların yaratdığı yeni 

müəssisələrin payı 

KOB innovasiyalarının  

təşviqi 

Milli innovasiya sisteminin 

təkmilləşdirilməsi 

Üçlü heliks layihələrinin 

sayı 

İnnovasiyalı məhsul təqdim 

edən KOB-ların payı 

 
Yeni məhsul təqdim edən KOB-
ların payı 
 
KOB-lar tərəfindən qeydiyyatdan 
keçmiş patentlərin sayı 

KOB-larun innovasiya fəaliyyətini 

stimullaşdırmaq üçün innovasiya 

infrastrukturunun yaradılması 

İnnovasiyalı Klaster 

üzvlərin sayı  

İnnovasiya klastrların 

rezidentlərinin innovasiya 

fəaliyyəti 
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Metodologiya 

Layihənin ilk addımı İƏİT, Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi və digər layihə tərəfdaşları 

tərəfindən KOB Yol xəritəsinin icrası üçün prioritet sahələri müəyyənləşdirmək idi. Layihə tərəfdaşları 

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər: (a) KOB Agentliyinin qurulmasını dəstəkləmək, (b) KOB-ların 

alternativ maliyyə mənbələrinə çıxış imkanlarını yaxşılaşdırmaq, (c) siyasətin formalaşdırılması və 

həyata keçirilməsində dövlət və özəl sektor arasında əməkdaşlığı təşviq etmək. Layihənin digər 

məqsədi isə böyük müəssisələr və yerli KOB-lar arasında əlaqələrin dəstəklənməsinə yönəlib (İƏİT, 

2018). 

İkinci addım layihənin icrasına rəhbərlik edən əsas qurumdan ibarət İdarəetmə Qrupunun və 

dövlət-özəl İşçi Qrupunun yaradılması idi İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov və 

İqtisadiyyat nazirinin müavini Niyazi Səfərovun sədrliyi ilə iclasları keçirilmişdir. Dövlət sektorunun 

yüksək səviyyəli nümayəndələrindən ibarət İdarəetmə Qrupunun məqsədi layihənin prioritetlərini 

müəyyənləşdirmək və təklif olunan tövsiyələri təsdiq etmək idi. Təhlildə hökumət, özəl sektor və 

beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrindən ibarət dövlət-özəl İşçi Qrupu iştirak edərək aşkar olunan 

məsələlər və onların həlli yolları üzrə tövsiyələri müzakirə etdi. 

Aşağıdakı layihə tədbirləri vasitəsilə təhlil və tövsiyyələr aparıldı ki, bu hesabatda daxil 

edilmişdir: 

 Masaüstü araşdırmalar: İƏİT, KOB-ların inkişafına kömək edən mövcud siyasət, qayda və 

dəstək proqramlarını nəzərdən keçirdi. 

 2018 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycandakı Müəssisə Araşdırması: 2018-ci 

ilin mart-may aylarında Bakıda yerləşən sorğunun idarə olunması şirkəti tərəfindən 

Azərbaycan şirkətləri üzrə ayrı-ayrılıqda sorğular keçirilmişdir. Sorğuda iştirak edən 201 

müəssisənin 61% -i Bakıda, 39% -i isə regionda yerləşən müəssisələr olmuşdur. Sorğu 

nümunəsi firmaların bütün əhalisini təmsil etmir və nümunə təsadüfi deyildir. Bir çox sektorun 

siyahıda adının çəkilmədiyinə baxmayaraq strateji əhəmiyyətli sektorlara dair həddən çox 

nümunə var idi. Şirkət haqqında məlumatların böyük əksəriyyəti "Made in Azerbaijan" 

markası ilə təşviq olunan və "İqtisadiyyat Nazirliyinin saytında nəşr olunan şirkətlərin 

ictimaiyyətə açıq olan bazasından2 əldə olunmuşdur. 

 Yarı strukturlu (tərtibatlı) müsahibələr və fokus qrupları: Kiçik və orta müəssisələrdən 

bir sıra müsahibələr götürülmüş və 2017-ci ilin dekabr ayında Milli Sahibkarlar 

Konfederasiyası (ASK) sədrliyi ilə özəl sektora məxsus fokus qrupu təşkil edilmişdi 

Layihənin icrası zamanı İdarəetmə Qrupunun və İşçi Qrupun aşağıdakı iclasları keçirilmişdir: 

 17 sentyabr, 2017-ci il: Layihənin rəsmi olaraq başladılması 

 7 dekabr, 2017-ci il: (A) İqtisadi diversifikasiya gündəliyində KOB-ların rolu, 

(a) KOB yol xəritəsinin monitorinqi, (c) İƏİT-nin Azərbaycandakı Müəssisələr üzrə Sorğu 

layihəsi  

                                                      
2 http://www.economy.gov.az/media/pdf/kataloq_ru.pdf 

http://www.economy.gov.az/media/pdf/kataloq_ru.pdf


56 │  

 

AZƏRBAYCAN SAHIBKARLIĞIN GÜCLƏNDIRILMƏSI YOLU ILƏ DIVERSIFIKASIYANIN SÜRƏTLƏNDIRILMƏSI © İƏİT 2019 
      

 6 iyun, 2018-ci il: (a) ilkin sorğu nəticələrini və (b) KOB təşkilatının vəzifə və funksiyalarını 

müzakirə etmək üçün İşçi Qrupunun ikinci iclası  

 26 sentyabr, 2018-ci il: üçün Üçüncü İşçi Qrupunun iclası zamanı (a)  KOB-lar və iri 

müəssisələr arasında əlaqələr (a) KOB-ların alternativ maliyyələşdirmə imkanlarını müzakirə 

etmək olmuşdur. Rəhbər Qrupunun ikinci iclası isə (a) Tövsiyə sənədinin layihəsini və (b) 

İƏİT Avrasiya Həftəsi 2018 tədbirində Azərbaycan üzrə hazırlanmış sənədin digər qurumlar 

tərəfindən nəzərdən keçirilməsini müzakirə etmək məqsədi daşıyıb 

  



 

 

İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ İNKİŞAF TƏŞKİLATI 

Iqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı qloballaşma prosesində iqtisadi, sosial və ekoloji 

problemlərini həll etmək məqsədi ilə hökumətlərin bir araya gəldiyi unikal bir forumdur. İƏİT, 

həmçinin, həll yollarının müəyyən edilməsi üzrə səylərin göstərilməsində öndə gedən bir 

təşkilat olaraq, korporativ idarəetmə, informasiya iqtisadiyyatı və əhalinin yaşlanmasından 

yaranan problemlər kimi yeni inkişaf  məsələləri və narahatlıqlara cavab tapmaqda hökumətlərə 

kömək edir. Təşkilat hökumətləri inkişaf siyasəti üzrə təcrübələrini müqayisə edə, ümumi 

problemlərə cavab tapa, qabaqcıl praktikanı müəyyən edə və daxili və beynəlxalq səviyyədə 

inkişaf siyasətlərini koordinasiya edə biləcəkləri mühit ilə təmin edir. İƏİT-in üzv ölkələrinə 

daxildir: Avstraliya, Avstriya, Belçika, Kanada, Çili, Çexiya, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, 

Fransa, Almaniya, Yunanıstan, Macarıstan, İslandiya, İrlandiya, İsrail, İtaliya, Yaponiya, 

Koreya, Latviya, Litva, Lüksemburq, Meksika, Hollandiya, Yeni Zelandiya, Norveç, Polşa, 

Portuqaliya, Slovakiya, Sloveniya, İspaniya, İsveç, İsveçrə, Türkiyə, Birləşmiş Krallıq və ABŞ. 

Avropa İttifaqı İƏİT-in işində iştirak edir. 

www.oecd.org 

 

İƏİT-İN AVRASİYA RƏQABƏTLİLİK PROQRAMI 

İƏİT-in Avrasiya Rəqabətlilik Proqramı 2008-ci ildə başlanıb və iki bölgədə davamlı iqtisadi 

artıma və məşğulluğa nail olmaq üçün iqtisadi islahatları sürətləndirməyə və biznes mühitini 

yaxşılaşdırmağa kömək edir: Mərkəzi Asiya (Əfqanıstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, 

Monqolustan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan), Şərqi Avropa və Cənubi Qafqaz 

(Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna). Bu proqram İƏİT-in 

Xarici Əlaqələr Katibliyi tərəfindən icra edilmiş maarifləndirmə strategiyasına öz töhfəsini 

verir. 

www.oecd.org/eurasia 

 
AVROPA İTTİFAQININ BİZNESƏ DƏSTƏK PROQRAMI (EU4BUSINESS)  

AB4Biznes Təşəbbüsü Avropa İttifaqı, üzv ölkələri və altı tərəfdaş ölkə - Ermənistan, 

Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukraynanı bir araya gətirən Şərq Tərəfdaşlığı 

regionunda kiçik və orta müəssisələrə (KOB-lar) bütün Aİ-nin dəstəyini əhatə edir. 

www.eu4business.eu 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/eurasia
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In 2016, 2016-ci ildə Azərbaycan hökuməti KOS-un inkişafını təşviq etmək və Azərbaycan 
iqtisadiyyatının diversifikasiyasını stimullaşdırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasında 
Kiçik və Orta Sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı üzrə strateji yol xəritəsini 
(“KOS üzrə Yol Xəritəsi”) qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi KOS 
üzrə Yol Xəritəsinin icrasına dəstək üçün İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (İƏİT) 
müraciət edib.

KOS Siyasətinin təhlil edildiyi bu hesabat, Kiçik və Orta Ölçülü müəssisələrin (KOM) 
İnkişafı üzrə yeni yaradılmış Qurum vasitəsilə KOS-larin dəstəklənməsi, alternativ maliyyə 
mənbələrinə çıxış əldə edən KOS-un sayının artırılması, strateji qərarvermədə özəl sektorun 
iştirakının təkmilləşdirilməsi və KOS Yol xəritəsinin inkişafı üçün nəticə-əsaslı monitorinq və 
qiymətləndirmə sisteminin yaradılmasına yönəlmişdir.

Bu layihənin əsas benefisiarları İqtisadiyyat Nazirliyi, İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzi, Kiçik və Orta Ölçülü Müəssisələrin İnkişafı Agentliyi, həmçinin 
Azərbaycanda KOS yol xəritəsinin həyata keçirilməsi və monitorinqinə cəlb olan digər maraqlı 
tərəflərdən ibarətdir.

www.oecd.org/eurasia
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