TƏDQİQATA DAİR BAXIŞLAR

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, transmilli şirkətlər və KOS arasında əlaqələrin
gücləndirilməsi və KOS üzrə nəticələrin əldə edilməsinə olan təsirlərin müəyyənləşdirilməsi
və qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir.
İƏİT-in ASEAN ölkələr üzrə İnvestisiya Şöbəsi və UNİDO ilə birgə həyata keçirdiyi tədbirlərin
davamı olan bu hesabatda, müəssisə sorğusu, qiymətləndirmə missiyaları və müəssisələr,
dövlət qurumları və ticarət ortaqları ilə müsahibələr, habelə masaüstü araşdırmalardan əldə
edilmiş məlumatlardan istifadə edilmişdir.
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.
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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 sənədi
olmaqla, Multi-National Enterprise (MNE) və KOB- ların arasında əlaqələrin qurulması və bu
əlaqələrin qurulmasının KOB-a faydalarına dair siyasətlərin müəyyən edilməsi və
qiymətləndirilməsinə fokuslaşır.
Tədqiqatın hazırlanması ərəfəsində KOB-a yol xəritəsinin icrası üçün prioritetləri müəyyən
etmək və boşluqları müəyyən etmək üçün dövlət-özəl işçi qrupunun müntəzəm iclasları
keçirilmişdir. Hesabat, İƏİT-in İnvestisiya şöbəsi tərəfindən BMTİDO ilə birgə, ASEAN üçün
hazırlanan konseptual çərçivə, məlumatların toplanması metodologiyası və təhlilinə əsaslanır.
Bu məqsədlə müəssisələr üçün sorğu, fakt-araşdırma missiyaları və müəssisələr, dövlət
qurumları və ticarət ortaqları ilə danışıqlar, habelə araşdırmalar vasitəsilə toplanan ilkin
məlumatlardan istifadə edilmişdir.
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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), Jalə 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 KOB və
Sahibkarlıq üzrə İşçi Qrupunun keçmiş sədri).
Avropa İttifaqı birliyi layihəni “EU4Business” təşəbbüsünün bir hissəsi kimi
maliyyələşdirmişdir və əməkdaşları layihəyə əhəmiyyətli rəhbərlik və dəstək göstərmişlər:
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cənab Matyu Boske (DG NEAR, Avropa Komissiyasının vahid rəhbəri Jeroen Vilyams
(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) və xanım Ana Novikin rəhbərliyi
altında yazılmışdır.
Bu hesabatın əsas müəllifi xanım İris Mantovanidir (İƏİT İnvestisiya şöbəsi) və
hesabatın yazılmasına rəhbərlik cənab Martin Vermelinqer (İƏİT İnvestisiya şöbəsi) və
dəyərli töhvə Yulia Əliyeva (İƏİT məsləhətçisi) və cənab Stefen Tomsen (İƏİT
İnvestisiya şöbəsi) tərəfindən edilmişdir. Layihə cənab Daniel Quadbek tərəfindən
rəhbərlik edilib və Marzena Kisieleska və cənab Umur Gökçe və cənab Hendrik
Boşammer (İƏİT Qlobal Əlaqələr üzrə Katiblik) 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.

AZƏRBAYCAN YERLI TƏCHIZATÇILAR VƏ XARICI INVESTORLAR ARASINDA ƏLAQƏLƏRIN GÜCLƏNDIRILMƏSI © İƏİT 2019

│7

Mündəricat
Akronimlər və Abriviaturalar ............................................................................................................ 11
Xülasə ................................................................................................................................................... 13
1. Çoxmillətli müəssisələrlə KOB-lar arasındakı əlaqələr: Rasional və konseptual çərçivə......... 17
Qlobal dəyər zəncirləri KOB-un inkişafı üçün əhəmiyyətli imkandır ............................................... 17
KOB-ların hamısı qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiya olmaq potensialına malik deyil ................. 18
Qlobal dəyər zəncirlərində MNE-lər və KOB-lar arasındakı əlaqələr çoxsaylı mexanizmləri özündə
birləşdirə bilər .................................................................................................................................... 19
Çoxmillətli müəssisələrlə KOB-lar arasındakı əlaqələrlə bağlı məsələlər üçün siyasi çərçivə ......... 20
2. Azərbaycanda xarici investisiya qoyuluşu və kiçik və orta müəssisələr arasındakı əlaqələr ... 23
Qeyri-neft sektoruna xarici investisiya qoyuluşu artırmaq üçün böyük potensial mövcuddur .......... 23
Qeyri-neft sektornda XBİ sahəsində xarici investorlarla əlaqələr məhduddur .................................. 24
3. Çoxmillətli müəssisələrlə KOB-lar arasındakı əlaqələrin faydaları və həlledici amillər .......... 29
Qlobal dəyər zəncirləri ilə əlaqələr firmanın öz fəaliyyətini təkmilləşdirməsindən asılıdır .............. 29
Xarici investorlar Azərbaycana əsasən satış biznesi üçün gəlirlər..................................................... 31
Təlim imkanlarını təmin etməklə yerli potensial artırıla bilər ........................................................... 33
4. Biznes mühitinin yaxşılaşmasına yönələn siyasətlər..................................................................... 37
İnvestisiya mühitinin yaxşılaşdırılması.............................................................................................. 38
Potensialın gücləndirilməsi və əlaqələrin qurulmasına dəstək .......................................................... 44
5. Tədqiqat Nümunəsi: Qida emalı .................................................................................................... 55
Qida emalının inkişafını kənd təsərrüfatında qabaqcıl praktikaların olmaması ləngidir ................... 55
Əlaqələrin təşviqi fermerlərin, qida emalı müəssisələrinin və qablaşdırıcıların imkanlarının inkişaf
etdirilməsini tələb edir ....................................................................................................................... 59
Pilot təchizat zənciri proqramı üzrə fəaliyyət planı: qida emalında dəyər zənciri ............................. 60
6. Proqramın icrası .............................................................................................................................. 65
Ədəbiyyat siyahısı ................................................................................................................................ 69
Annex A. Tərtib edilmiş suallar əsasında müsahibələr və focus qrupu.......................................... 71
Annex B. İƏİT Azərbaycan üzrə Müəssisələri Sorğusu 2018.......................................................... 75
Annex C. 2018-ci il Aİ-nin Biznes Mühiti Sorğusu........................................................................... 89

AZƏRBAYCAN YERLI TƏCHIZATÇILAR VƏ XARICI INVESTORLAR ARASINDA ƏLAQƏLƏRIN GÜCLƏNDIRILMƏSI © İƏİT 2019

8│

Cədvəllər
Cədvəl 1. Azərbaycanda sənaye zonalarının xülasəsi ........................................................................... 53
Cədvəl 2. Qida emalı sektoruna təsir edən maneələr............................................................................. 58
Cədvəl A.1. Biznes əlaqələri ilə bağlı çətinliklər və imkanlar: müsahibələrin xülasəsi ........................ 71
Cədvəl A.2. Sektor araşdırması çərçivəsində müsahibələr.................................................................... 74
Cədvəl B.1. Sektor bölgüsü ................................................................................................................... 75
Cədvəl B.2. Sektorlar üzrə paylanma .................................................................................................... 75
Cədvəl C.1. Sektor bölgüsü ................................................................................................................... 90

Şəkillər
Şəkil 1. Konseptual çərçivə: KOB-ların investisiya qoyuluşu vasitəsilə qlobal dəyər zəncirlərində
iştirakı .................................................................................................................................................... 20
Şəkil 2. Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna birbaşa xarici investisiya qoyuluşu artır, lakin aşağı ....... 24
Şəkil 3. Yeni investisiyalar xidmət sahələri və hasilat sektorunda cəmləşmişdir ................................. 24
Şəkil 4. 2013-cü ildə ticarət əlaqələri nisbətən zəif idi.......................................................................... 26
Şəkil 5. Hətta ən böyük firmaların belə xarici çoxmillətli müəssisələrlə əlaqələri zəif olaraq qalır ..... 26
Şəkil 6. Qlobal dəyər zənciri əlaqələrinin olması yüksək məhsuldarlıqla birbaşa asılıdır .................... 30
Şəkil 7. Əlaqələr daha yaxşı məhsullar və emal proseslərinin olmasından asılıdır ............................... 31
Şəkil 8. Xarici investorlar Azərbaycana istehsal üçün deyil daha çox satmaq üçün gəlirlər ................ 33
Şəkil 9. Xarici investorlar axtardıqları istehsal vasitələrini Azərbaycanda tapa bilmirlər .................... 33
Şəkil 10. Araşdırılan firmalar qlobal dəyər zəncirlərinə qatılmaq üçün əhəmiyyətli potensial
nümayiş etdirir ...................................................................................................................................... 35
Şəkil 11. Sertifikat potensialı orta həddən artıq aşağıdır ....................................................................... 35
Şəkil 12. Az sayda istehsal üzrə ixtisaslaşan KOB-lar öz işçilərinə formal təlim təklif ediblər ........... 36
Şəkil 13. İnvestisiya və əlaqələrin qurulması üçün siyasi çərçivə ......................................................... 38
Şəkil 14. Şirkətlər islahatların əksəriyyəti müvəffəqiyyətli hesab edir ................................................ 39
Şəkil 15. Məhkəmə prosesinin keyfiyyəti yaxşılaşdırıla bilər ............................................................... 42
Şəkil 16. Mübahisələrin həlli üzrə alternativlərin olması biznes üçün vacibdir .................................... 43
Şəkil 17. Azərbaycan şirkətləri dövlət dəstəyi xidmətləri haqqında məlumatlıdırlar............................ 47
Şəkil 18. Qida emalı Azərbaycanda istehsalın böyük hissəsini təşkil edir ............................................ 55
Şəkil 19. Qida məhsullarının dəyər zənciri ........................................................................................... 56
Şəkil 20. Araşdırılmış qida emalı müəssisələri aşağı absorptiv imkanlara malikdirlər, lakin daha
çox ixrac edirlər. .................................................................................................................................... 57
Şəkil 21. Qida emalı sahəsində ticarət əlaqələri daha yüksək məhsuldarlığı əks etdirir ....................... 57
Şəkil 22. Azərbaycanın qida emalı sektorunda əlaqələrin dəstəklənməsi ............................................. 60
Şəkil 23. Təklif edilən yol xəritəsi ........................................................................................................ 67
Şəkil B.1. Yaş, yer və mülkiyyət ........................................................................................................... 76
Şəkil B.2. Firmaların təchizat potensialı və GVC əlaqələri ................................................................. 76
Şəkil C.1. Faizlər üzrə bölgü ................................................................................................................. 89

AZƏRBAYCAN YERLI TƏCHIZATÇILAR VƏ XARICI INVESTORLAR ARASINDA ƏLAQƏLƏRIN GÜCLƏNDIRILMƏSI © İƏİT 2019

│9

Qutu
Qutu 1. Kiçik və orta müəssisələr hansılardır? ...................................................................................... 18
Qutu 2. İnvestisiya üzrə İƏİT siyasət çərçivəsi ..................................................................................... 21
Qutu 3. Qısa metodoloji qeyd ................................................................................................................ 27
Qutu 4. İnvestisiya mühitinə təsir edən vergi sistemində əsas islahatlar ............................................... 40
Qutu 5. Taylandda investorla əlaqələrin gücləndirilməsi strateji şəbəkə yanaşması ............................. 45
Qutu 6. “Çex İnvest” Təchizatı İnkişafı Proqramı ............................................................................... 46
Qutu 7. Pinanq ştatında (Malayziya) KOB-lar arası əlaqələrin təşviq edilməsi sahəsində uğurlu
təcrübə ................................................................................................................................................... 51

AZƏRBAYCAN YERLI TƏCHIZATÇILAR VƏ XARICI INVESTORLAR ARASINDA ƏLAQƏLƏRIN GÜCLƏNDIRILMƏSI © İƏİT 2019

│ 11

Akronimlər və Abriviaturalar
AZN
KGV
Aİ
XBİ
ÜDM
DPSŞ
GVC
IKT
IO
İTA
İST
M vəQ
BM
BVF
MNE
QHT
QKT
İƏİT
Tvəİ
MBİ
KOB
DM
BMT
UNCTAD
UNIDO
ABŞ D
ƏDV
DB
DBMA

Azərbaycan Manatı
Korporativ gəlir vergisinin dərəcəsi
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Dövlətin pay sahibi olduğu şirkət
Qlobal dəyər zənciri
İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT)
Xərclər və Buraxılış (İO)
İnvestisiya Təşviqi Agentliyi
İnvestisiya siyasətinin təhlili
Şirkətlərin birləşməsi və satın alınması
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Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF)
Çox-Millətli Müəssisə (Multi-National Enterprise)
Qeyri-hökumət təşkilatı (QHT)
Qeyri-Kommersiya təşkilatı
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
Tədqiqat və inkişaf
Məsuliyyətli biznes idarəetməsi
Kiçik və orta buznes
Dövlət müəssisəsi
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı
BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı
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Əlavə dəyər vergisi
Dünya Bankı
Dünya Bankının müəssisərlə bağlı araşdırması
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Xülasə
İKT üzrə texniki tərəqqi, internetin inkişafı və nəqliyyat xərclərinin azalması firmaların
coğrafi cəhətdən dünyanın hər yerinə yayılmış istehsal zəncirləri yaratmasını mümkün
etmişdir. Firmalar beynəlxalq biznes strategiyalarını optimallaşdırmaq və məhsuldarlığı
artırmaq üçün müxtəlif yollarla – idxal, ixrac, birbaşa xarici investisiya, biznes personalının
təyinatları və məlumatların köçürülməsi vasitəsilə qlobal dəyər zəncirlərində (GVC) iştirak
edir.
Çoxmillətli müəssisələrlə kiçik və orta müəssisələr arasındakı əlaqələri gücləndirmək üçün
birbaşa xarici investisiyaların artırılması strateji imkandır
Azərbaycanda yaradılan bütün şirkətlərin 95%-i, qeyri-neft sektorunda isə əlavə dəyər
vergisinin cəmi 10%-i və ümumi məşğulluğun 19%-i kiçik və orta müəssisələrin hesabına
düşür. Azərbaycanda kiçik və orta müəssisələri daha da inkişaf etdirmək və onların qlobal
dəyər zəncirlərində iştirakını artırmaq üçün birbaşa xarici investisiyaların artırılması
iqtisadiyyatın daha böyük diversifikasiyasını gücləndirmək, keyfiyyətli iş yerləri açmaq,
dayanıqlı və hərtərəfli inkişafa nail olmaq üçün bir imkandır. Kiçik və orta müəssisələrin
inkişafı və qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiyası 2016-cı ilin Azərbaycanda Kiçik və Orta
Sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı üçün strateji yol xəritəsində əks olunan
strateji hədəfdir.
2018-ci ildə İƏİT tərəfindən Azərbaycanın şirkətləri arasında aparılan sorğunun nəticələrinə
görə, GVC əlaqələrinin qurulması firmaların orta məhsuldarlıq göstəricisi ilə birbaşa bağlıdır.
Multi-National Enterprise (MNE)-lər üçün təchizat zəncirində iştirak etməklə firmalarda
istehsal olunan məhsulun keyfiyyəti, yeni texnologiyaların və praktikaların tətbiqi, və işçilər
üçün daha yaxşı iş şəraitinin təminatına fayda əldə edəcəkləri gözlənilir. İş şəraitində müşahidə
edilən yaxşılaşma xarici MNE-lər yerli firmalara standartlarını yüksəltməyə sövq edəcəkləri,
beləliklə onların effektivliyini deyil, həm də davranışlarının təkmilləşdirilməsini təmin
edəcəkdir.
Qeyri-neft sektorlarında birbaşa xarici investisiyaların məhdud olması xarici investorlarla
əlaqələrə mane olur
Ötən iyirmi il ərzində Azərbaycanda birbaşa xarici investisiyaların həcmi artmış, 2016-cı ildə
daxil olan birbaşa xarici investisiyaların ehtiyatı ÜDM-un 70%-ni təşkil etmişdir. Yeterincə
potensialı olan yerli firmalar GVC-də iştiraklarınıını arttırırlar, lakin qeyri-neft sektorunda
XBİ fəaliyyətləri nisbətən aşağı olması səbəbindən, xarici investorlar ilə əlaqə daha çox ticarət
yolu ilə həyata keçirilir. Müsahibə olunan xarici investorların əhəmiyyətli hissəsi, bildirir ki,
mütəxəssis bacarıqları da daxil olmaqla, yerli səviyyədə tələb olunan məhsul keyfiyyət
standartlarıı əldə etməkdə çətinlik çəkirlər. Beləliklə, investorların fikrincə, investorla
əlaqələrin zəif olması yerli şirkətlərin imkanlarının və standartlarının aşağı olması ilə
əlaqədardır.
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İqtisadi islahatlar uğurlu hesab edilir və lakin uzunmüddətli və davamlı olmalıdır
Azərbaycanda KOB-lar üçün korporativ, tənzimləyici və əməliyyat mühitini, xüsusilə şirkətin
qeydiyyatı və e-dövlət xidmətlərinin inkişafı ilə bağlı bir sıra addımlar atılıb. Yerli istehsalın
stimullaşdırılmasına, gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsinə və beynəlxalq səviyyədə
dəstəklənməsinə yönəlmiş digər islahatlar da KOB-ların GVC-lərdə iştirakını təşviq edəcəyi
gözlənilir. Biznes nümuayəndələri ilə müsahibələr göstərir ki, islahat proqramı sənayenin
inkişafı və ölkənin beynəlxalq imicini yaxşılaşdırmaq üzrə ciddi addımlardır lakin, bu islahat
proqramının davamlılıq və uzunmüddətli olması effektivliyin artırılması baxımından vacibdir.
Güclü məhkəmə sisteminin qurulması biznes əlaqələri və texnologiyaların ölkəyə gətirilməsini
dəstəkləyir
Dünya Bankının Müəssisələr arasında apardığı sorğu göstərir ki, yaxşı icra prosedurlarının
ölkədə təmin edilməsi xarici investorlar ölkəyə gəlib yerləşməsi üçün önəmlidir. Son on il
ərzində Azərbaycanda məhkəmələin səmərəliliyinin və şəffaflığının artırılması üçün bir sıra
tədbirlər həyata keçirilib, xüsusilə də məhkəmə icraatını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıran
"elektron məhkəmə" informasiya sistemi tətbiq olunub. Bununla belə, Dünya Bankının Doing
Business hesablamalarına əsasən kommersiya və investisiya mübahisələrinin həlli üçün
alternativ mexanizmlərin yaradılması yolu ilə məhkəmə sistemini daha da gücləndirmək üçün
imkanlar mövcuddur. Məhkəmə prosesindən kənar alternativ mübahisələrin həll edilə bilməsi
xarici investorların yerli əlaqələrini daha da təşviq edəcəyi gözlənilir.
Kiçik və orta müəssisələrə dəstək təşəbbüsləri əlavə xidmətlərin göstərilməsi və investorlara
qayğı elementləri əlavə etməklə təkmilləşdirilə bilər
Kiçik və orta müəssisələrin qlobal dəyər zəncirlərində iştirakını artırmaq üçün hazırlanmış
dəstək tədbirləri adətən təşviq tədbirlərinə, ixracatı maliyyələşdirmə vasitələrinə, təlim
proqramlarına, marketinq portallarına, biznesi uyğunlaşdırma fəaliyyətlərinə, beynəlxalq
səviyyədə tanınan sertifikatların əldə edilməsinə dəstək göstərilməsinə, beynəlxalq ticarət
yarmarkalarında iştiraka dəstək göstərilməsinə və kiçik və orta müəssisələrin sadalana biləcəyi
elektron ticarət platformalarının yaradılmasına yönəlir. Azərbaycanda KOB-lara dəstək
təşəbbüsləri barədə xəbərdarlıq çox yüksəkdir, lakin təlimlərin keçirilməsi kimi daha çox
intensiv dəstək formalarının istifadəsi hələ də aşağıdır və göstərilən dəstəklərin effektivliyi də
fərqlidir. Bununla yanaşı, dəstək tədbirləri arasında ixracın təşviqi, ixrac portalları və ticarət
sərgilərinə çox diqqət yetirilir hansı ki, bir çox yerli firmalar hələ də daxili tələbatın
qarşılanması üçün çalışırlar və çox az hissəsinin xarici alıcılardan böyük sifarişləri yerinə
yetirmək potensialları vardır.
Ünvanlı vergi güzəştləri kiçik və orta müəssisələrlə əlaqələrin təşviqində faydalı ola bilər
Azərbaycanda sənaye parklarının rezidentlərinə, hansı ki, əksəriyyəti böyük firmalardan
ibarətdir, əhəmiyyətli həvəsləndirici güzəştlər təmin edilir. Bununla belə, böyük emal
müəssisələri bir sıra inkişafı proqramları həyata keçirə bilər, belə ki, öz işçilərini müvəqqəti
olaraq təchizatçı kiçik və orta müəssisə yönətmənlik üçün göndərə və ya digər əlaqə
proqramları formaları təşviq edə bilər. Əslində, faktlar göstərir ki, korporativ investorlar kiçik
və orta müəssisələrin inkişafı və biznes əlaqələrinin gücləndirilməsində əhəmiyyətli rol
oynamışdır. Hökumət tərəfindən bu kimi korporativ təəbbüslər başlayan böyük şirkətlərə
güzəştlər tətbiq olunması məqsədəuyğun olardı.
Sənaye parkları kiçik və orta müəssisələrlə əlaqələri gücləndirmək üçün mwnasib yerlərdə
yaradılmışdır
Azərbaycanda fərqli rollara və müştərilərə malik həm sənaye parkları, həm də sənaye bölgələri
təsis olunmuşdur. Sənaye parkları yeddi illik vergidən azad olan böyük şirkətlər qrupları üçün
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sektora xas birləşmələr, sənaye bölgələri isə kiçik və orta müəssisələr üçün güzəştli şərtlər
təqdim edən sektorlararası birləşmələr/konqlomeratlardan ibarətdir və burada rezidentlik üçün
müraciət edənləri digər rezidentlərlə münasibət qurmaq ehtimalına/potensialına görə seçirlər.
Sənaye parklarının məqsədi dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən böyük şirkətlər qrupları
vasitəsilə sənaye sahəsi yaratmaq olduğuna görə onlar müəyyən yollarla rəqabətə mane olur
və ola bilsin ki xarici investisiyaların qarşısını kəsir. Digər tərəfdən, sənaye bölgələrinin
məqsədi KOB-lardan ibarət klasterlərin yaradılmasına lazım olan şəraiti təmin etməkdir. Əgər
müvafiq yerli potensial artırma fəaliyyətləri də icra edilərsə, bu hədəfə çatmaq üçün bu partları
məqsədəmüvafiq şəkildə yerləşdirilmiş olarlar.
Qida emalı sektorunu inkişaf etdirmək fermer təsərrüfatlarının modernləşdirilrməsini tələb
edir
Ərzaq emalının sektorunun tədqiqat göstərir ki,
kənd təsərrüfatı sektorundakı
çatışmamazlıqlar köhnəlmiş əkinçilik təcrübəsi və köhnəlmiş avadanlıqlar, bilik və
bacarıqların olmaması, maliyyə imkanlarının olmaması və qeyri-qənaətbəxş stimul
mexanizmlərinin tətbiqi, ərzaq məhsullarının emalına mənfi təsir göstərir, və nəticədə ərzaq
emalı sənayesi keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları ilə müntəzəm surətdə təchiz olunmur.
Bundan başqa təchizatla bağlı fermerlərlə bağlanmış müqavilələrin icra edilməməsi,
qablaşdırmanın səviyyəsinin aşağı olması variantları və yeni avadanlıqlarla təmin olunmaq
üçün maliyyə çatışmazlığı faktorları rəqabət qabiliyyətini azaldır.
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1. Çoxmillətli müəssisələrlə KOB-lar arasındakı əlaqələr: Rasional və konseptual
çərçivə

Bu fəsildə Cənubi-Şərqi Asiya ölkələri Assosiasiyasındakı kiçik və orta müəssisələr barədə
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ilə BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının birgə
araşdırması çərçivəsində yaradılmış konseptual çərçivə əsasında kiçik və orta müəssisələrin
qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiyasının dəstəklənməsində xarici investisiyaların əhəmiyyəti
vurğulanır. Burada irəli sürülür ki, kiçik və orta müəssisələrin qlobal dəyər zəncirlərində
iştirakına əsasən ticarət nöqteyi-nəzərdən baxılır və bu, kiçik və orta müəssisələrin qlobal
dəyər zəncirlərində iştirak etmək məqsədilə istifadə edə biləcəyi investisiya kanallarını, yəni
xarici çoxmillətli müəssisələrlə təchizat zənciri əlaqələrini izah etmək üçün çərçivə yaradır.
Bu hesabat Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına dair dərin təhlil və
tədqiqat sənədi deyil, lakin tədqiqatın məqsədi iqtisadiyyatın daha böyük diversifikasiyasını
gücləndirmək və xüsusilə “Kiçik və Orta Sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı
üçün strateji yol xəritəsi”nin icrası kontekstində kiçik və orta müəssisələri daha da inkişaf
etdirmək və onların qlobal dəyər zəncirlərində iştirakını artırmaq üçün birbaşa xarici
investisiyaların necə artırılmasından ibarətdir.
Bu hesabatın əsas fokusu təchizatçı zəncir əlaqələri üçün daha geniş imkanlar təklif edən daha
komleks dəyər zəncirlərinə inteqrasiya imkanı yaradan istehsal yönümlü investiya (pre və
post-istehsalat xidmətləri), eləcə də ixrac və qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiya (GVC)
barəsindədir. İstehsalat dövründə ərzaq emalı sektoru nümunə tədqiqat kimi aparılmışdır,
çünki Azərbaycan KOB-larının bu sektor üzrə artım və ixrac baxımından ən böyük potensialı
var. Buna baxmayaraq, bu tədqiqatda kimya, toxuculuq, mebel, keramika, plastik və metal
məmulatları kimi digər sahələr də əhatə olunub: bu sənayelərdə fəaliyyət göstərən firmalar
haqqında məlumat biznes sorğuları yolu ilə toplanıb və hesabatda təhlil edilib.

Qlobal dəyər zəncirləri KOB-un inkişafı üçün əhəmiyyətli imkandır
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) və azaldılmış nəqliyyat xərcləri
sahəsində əldə edilən nailiyyətlər firmalara bazar tələblərinə cavab vermək və səmərəliliyi
artırmaq məqsədilə dünyanın müxtəlif yerlərinə coğrafi olaraq dağılmış istehsal zəncirləri
qurmağa imkan yaratmışdır. Firmalar, beynəlxalq biznes strategiyalarını optimallaşdırmaq
üçün birbaşa və bir-biri ilə əlaqəli qlobal dəyər zəncirləri (GVC) şəbəkəsinə gətirib çıxaran
idxal, ixrac, birbaşa investisiyalar, kadrların təyinatı və məlumat axınlarını birləşdirirlər.
Azərbaycanda KOB-lərin inkişafı üçün XBİ-dən istifadə etmək və onların GVC-larda
iştirakını artırmaq həm də iqtisadi diversifikasiyanı təmin etmək, keyfiyyətli iş yerləri
yaratmaq, idxal asılılığını azaltmaq və davamlı və inklüziv inkişafa nail olmaq imkanı
yaradacaqdır. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı və GVC-lərə inteqrasiyası “Kiçik və Orta
Sahibkarlıq səviyyəsində Azərbaycanda istehlak mallarının istehsalına dair 2016-cı ildə təsdiq
olunan Strateji Yol Xəritəsində” strateji məqsəd kimi müəyyən edilmişdir.
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Son illərdə yenidən müəyyən edilmiş meyarlara əsasən Azərbaycanda yaradılan bütün
şirkətlərin 95%-i, qeyri-neft sektorunda isə əlavə dəyərin cəmi 10%-i və ümumi məşğulluğun
19%-i kiçik və orta müəssisələrin hesabına düşür (2017-ci il üçün İllik Statistik Hesabat) (Qutu
1)1. Ölkələr arasında əhəmiyyətli fərqlərin (həmçinin kiçik və orta müəssisələri müəyyən edən
kriteriyaların fərqli) olmasına baxmayaraq digər Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində orta hesabla
əlavə dəyərin 40%-i, məşğulluğun isə 60%-i kiçik və orta müəssisələrin payına düşür və bu,
onu deməyə əsas verir ki, kiçik və orta müəssisələrin inkişafına mane olan və strateji resurslara
çıxışı bloklayan əngəlləri aradan qaldırmaq üçün böyük potensial vardır. Bundan əlavə,
müvafiq olaraq kiçik və orta sahibkarlıq sektorunda orta müəssisələrin sayının az olması (2%,
Gürcüstanda bu rəqəm 9%-dir) göstərir ki, kiçik bizneslər öz fəaliyyətlərini genişləndirməkdə
çətinliklərlə üzləşirlər (EU4Business, 2017).

Qutu 1. Kiçik və orta müəssisələr hansılardır?
Kiçik və orta müəssisələri müəyyən edən kriteriyalar, məsələn işçilərin sayı, illik dövriyyə,
sabit aktivlərin dəyəri və ya bu meyarların bəzi KOBbinasiyaları baxımından universal
kriteriyalar yoxdur. Bu kriteriyalar həm də sənaye sahələrinə görə dəyişə bilər (2015-ci ilə
qədər Azərbaycanda vəziyyət belə idi). 2016-cı ilə kimi Azərbaycan Dövlət Statistika
Komitəsi orta və böyük müəssisələri fərqlənndirmirdi. 2016-cı ildə hökumət kiçik və orta
müəssisələrin yeni meyarını təsdiqlədi:
Kateqoriya
Kiçik
Orta
Böyük

Əməkdaşlar

İllik gəlir (Manat)

İllik Gəlir (USD)

≤ 25
26-125
>125

≤ 200,000
200,000-1250,000
>1,250,000

≤118,000
118,000-737,0 0
>737,000

Sahibkarlıq haqqında Qanuna daha sonra düzəliş edilmiş və mikro sahibkarlıq təsnifatı da
daxil edilmişdir. Aİ və Dünya Bankının kriteriyalarını nəzərə alaraq, mikro, kiçik və orta
ölçülü firmalar üçün meyarları yenidən nəzərdən keçirmək və limitləri artırmaq
planlaşdırılır.
Bu hesabatın məqsədləri üçün 125-ə qədər tam ştatlı işçisi olan şirkət kiçik və orta müəssisə
hesab olunur.

KOB-ların hamısı qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiya olmaq potensialına malik deyil
Yadda saxlamaq lazımdır ki, heç də bütün kiçik və orta müəssisələr uzunmüddətli inkişafa və
rəqabət qabiliyyətinə töhfə verən və ya qlobal dəyər zəncirlərinə daxil olmaq iqtidarında olan
çox məhsuldar firmaya çevrilmək potensialına malik deyil (misal üçün, küçə tinlərində olan
dükanlar, bərbərlər və ya kiçik restoranlar). Sadə şəkildə ifadə etsək, kiçik və orta
müəssisələrin heç də hamısı qlobal dəyər zəncirlərinə daxil ola bilməz. Bundan başqa, daha
kiçik firmalara xüsusi diqqət ayırdıqda keçmişdə kiçik ölçüdə olmuş, ancaq inkişaf və
beynəlmiləl şirkətə çevrilməklə bağlı əngəlləri aşmış firmaların təcrübəsinə də nəzər salmaq
lazımdır.
Bu narahatlıqları izah etmək, həmçinin müvafiq potensiala malik kiçik və orta müəssisələrin
qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiyasına imkan yarada bilən siyasət və proqramları müəyyən
etmək üçün bu hesabata həm böyük müəssisələrin, həm də kiçik və orta müəssisələrin təhlili
1

2016-cı ildə KOB-ların ÜDM-də payı 6,4% olmuşdur (Dövlət Statistika Komitəsi).
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daxil edilmişdir. Bu nöqteyi-nəzərdən, kiçik və orta müəssisələrin yaradılmasına dəstək olmaq
üçün siyasət formalaşdırmağın mümkün olub olmadığını və necə formalaşdırılmasını təsvir
etmək vacibdir. Bunun üçün, incə tarazlığın tapılması lazımdır, çünki kiçik və orta
müəssisələrə xas olan siyasətlər və dəstək proqramları firmaları inkişafdan çəkindirərək
yayındırıcı təsirə sala bilər (Cusmano, 2016).

Qlobal dəyər zəncirlərində MNE-lər və KOB-lar arasındakı əlaqələr çoxsaylı
mexanizmləri özündə birləşdirə bilər
Bu tədqiqat kiçik və orta müəssisələrin ticarət və investisiya vasitələrinin köməyi ilə qlobal
dəyər zəncirlərində necə iştirak etdiyini, ölkəyə daxil olan və başqa ölkələrdə qoyulan
investisiyaların, həmçinin strateji tərəfdaşlıqların kiçik və orta müəssisələrin qlobal dəyər
zəncirlərində irəliləməsinə necə dəstək olduğunu göstərmək üçün ASEAN ölkələrində kiçik
və orta müəssisələri barədə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının BMT-nin Sənaye
İnkişafı Təşkilatı ilə birgə araşdırması çərçivəsində yaradılmış sadə konseptual çərçivəyə
əsaslanır (Şəkil 1.1). Konseptual çərçivə eksklüziv olaraq xarici çoxmillətli müəssisələrlə kiçik
və orta müəssisələr arasındakı əməkdaşlıq əlaqələri üzərində cəmləşir. Bununla belə,
çoxmillətli müəssisələrin xarici bazarlardakı fəaliyyəti həm də kiçik və orta müəssisələr üçün
tamamlayıcı xidmətlər göstərməsi üçün rəqabət mühitinə təsir edir. Bu hesabatın əsas məqsədi,
beynəlxalq ticarətə olan maneələrə baxmayaraq KOB-ların GVC-lərdə iştirak etməsi üçün
investisiya kanalının, yəni çoxmillətli şirkətlərlə təchizat zənciri əlaqələrinin qurulması
mövzusundadır.

Kiçik və orta müəssisələrin xarici çoxmillətli müəssisələrlə təchizat zənciri
vasitəsilə əlaqələ yaratması
Kiçik və orta müəssisələr səciyyəvi olaraq təcili mal və xidmətlərin alğı-satqısını əhatə edən
təchizat zənciri əlaqələri vasitəsilə qlobal dəyər zəncirlərinə müyəssər olur. Kiçik və orta
müəssisələrə daha böyük firmalar vasitəsilə birbaşa və ya dolayı yolla mal və xidmətləri idxal
və ya ixrac etdikdə ticarət əlaqələri əmələ gəlir. Kiçik və orta müəssisələr ölkə səviyyəsində
fəaliyyət göstərən çoxmillətli müəssisələrdən məhsul satın aldıqda və ya onlara satdıqda
investisiya əlaqələri əmələ gəlir.

Kiçik və orta müəssisələr daha dərin əlaqələr və birbaşa xarici investisiyalar
vasitəsilə qlobal dəyər zəncirlərində iştiraklarını gücləndirirlər
Çoxmillətli müəssisələrlə kiçik və orta müəssisələr arasında bilik, texnologiya və ya
bacarıqların ötürülməsinin müəyyən formalarını əhatə edən daha dərin əlaqələr kiçik və orta
müəssisələrin qlobal dəyər zəncirlərində mövqelərini artırmasına imkan verə bilər. Bu cür
əlaqələr qeyri-rəsmi şəkildə mövcud ola və ya istehsalat müqavilələri, françayz, texnologiya
lisenziyaları, tədqiqat əməkdaşlıqları yaxud müştərək məhsul təqdimatı və s. daxil olmaqla
müqavilə və ya strateji əməkdaşlıq formasında ola bilər. Buna alternativ olaraq, xarici
çoxmillətli müəssisələrdən daxil olan səhm qoyuluşu formasında ola bilər (XBİ qoyuluşu).
Ticarətin dərinləşdirilməsi və ya XBİ əlaqələri vasitəsilə GVC—də iştirakın artırılması bəzi
hallarda malların daha yaxşı istehsalına nail olmaq, dəyər zənciri daxilində müxtəlif xidmətləri
yerinə yetirmək və ya fəaliyyəti tamamilə dəyişmək daxil olmaqla bir sıra istiqamətlərdə
təkmilləşdirilə bilər.
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Kiçik və orta müəssisələr investisiya qoyuluşu vasitəsilə qlobal dəyər zəncirlərində
əsas iştirakçılar ola bilərlər
Kiçik və orta müəssisələr böyüyərək inkişaf etdikcə və yerli bazarlar genişləndikcə kiçik və
orta müəssisələrin yerli məhsulları da inkişaf edə bilər. Nisbi xərc fərqlilikləri, bilik,
texnologiya və bacarıqlara çıxış yaxud yeni bazarlara çıxış kiçik və orta müəssisələri xaricdə
investisiya yatırmaq, çoxmillətli olmaq və daha böyük korporasiyalara çevrilmək imkanı verən
daha üstün inkişaf mərhələsinə apara bilər. Bunun iqtisadi inkişafın sonrakı mərhələlərində
daha müvafiq olmasına baxmayaraq kiçik və orta müəssisələrin nəzərdə tutulmuş tam
potensiallı inkişaf trayektoriyasına malik olması, həmçinin firmanın genişlənməsini və rəqabət
qabiliyyətinin uzunmüddətli olmasını dəstəkləyən siyasət həyata keçirməsi vacibdir.
Şəkil 1. Konseptual çərçivə: KOB-ların investisiya qoyuluşu vasitəsilə qlobal dəyər zəncirlərində
iştirakı

Kiçik və orta müəssisələr
qlobal dəyər zəncirlərində
necə iştirak edə bilər?

Ticarət əlaqələri

Geriyə doğru
əlaqələr

İrəliyə doğru
əlaqələr

İdxal

İxrac

Xarici çoxmillətli
müəssisələrdən idxal

Xarici çoxmillətli
müəssisələrə ixrac

(birbaşa və dolayı)

Yerli əlaqələr
xarici investorlarla

Kiçik və orta müəssisələr
GVC-də iştiraklarını necə
artıra bilər?





Ticarət Əlaqələrini dərinləşdirmək
Xarici investorlarla yerli KOB-ların əlaqələrin genişlətmək
birbaşa xarici investisiya qoyuluşunu təmin etmək

Kiçik və orta müəssisələr
GVC-də
necə
aparıcı
iştirakçıya çevrilə bilər?



Xaricdə birbaşa xarici investisiyaları ilə məşğul olmaq
 Çoxmillətli müəssisəyə çevrilmək

Mənbə: İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Əməkdaşlığının BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı ilə araşdırması əsasında
tərtib olunmuşdur (2018)

Çoxmillətli müəssisələrlə KOB-lar arasındakı əlaqələrlə bağlı məsələlər üçün siyasi
çərçivə
Mövcud faktlar göstərir ki, ticarət, investisiya, əmək, hökumət xərcləri və təhsil siyasətləri
daxil olmaqla ölkənin siyasətləri çoxmillətli müəssisələrlə kiçik və orta müəssisələr arasındakı
əlaqələrin reallaşması səviyyəsinə və onların kiçik və orta sahibkarlıq məhsullarını gücləndirib
gücləndirməməsinə təsir edir (Farole və Winkler, 2014-cü il). İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının İnvestisiya üçün Siyasi Çərçivəsi ümumilikdə investisiya mühitini
yaxşılaşdırmaqda hökumətlərə siyasi rəhbərlik edir və çoxmillətli müəssisələrlə əlaqələr
vasitəsilə kiçik və orta müəssisələrin qlobal dəyər zəncirlərində iştirakına imkan yaradan,
həmçinin kiçik və orta müəssisələrin özlərinin investora çevrilməsinə mane olan əngəlləri
azaldan siyasətlərə xüsusi diqqət ayırır (Qutu 2).
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Bununla belə, kiçik və orta müəssisələrin spesifik məhsullarını inkişaf etdirən əlaqələrin
qurulmasına imkan yaratmaq üçün müxtəlif siyasətləri özündə birləşdirən üsullardan az
istifadə olunur. Bundan əlavə, əksər hökumətlərin çoxmillətli müəssisələrlə kiçik və orta
müəssisələr arasındakı əlaqələrin potensial faydalarını qəbul etməsinə, həmçinin əlaqələrə və
onların müvafiq faydalarına yönələn proqramlar həyata keçirməsinə baxmayaraq (misal üçün,
həvəsləndirici maliyyə siyasəti vasitəsilə), bu proqramların nə dərəcədə və ya hansı şərtlər
daxilində effektiv olması barədə faktlar məhduddur.2 Bu hesabatda siyasətlərin qlobal dəyər
zəncirlərində kiçik və orta müəssisələr üçün hərtərəfli və dayanıqlı imkanlar yaradan birbaşa
xarici investisiyalara necə şərait yaratmasına diqqət ayırmaqla Azərbaycan nöqteyi-nəzərindən
bu informasiya boşluqlarının bəzilərini doldurmağa cəhd edilir.

Qutu 2. İnvestisiya üzrə İƏİT siyasət çərçivəsi
İnvestisiyalar üzrə Siyasət Çərçivəsi (İSÇ) hökumətlərə, ölkələrin və onların vətəndaşlarının rifahına
və yoxsulluğa qarşı mübarizəyə yardım etmək məqsədilə davamlı inkişafın dəstəklənməsi üçün xüsusi
investisiyaları səfərbər etməyə kömək edir. Bu çərçivə həmçinin əlverişli investisiya mühiti yaratmaq
istəyən hər hansı bir hökumət tərəfindən araşdırılacaq əsas suallar siyahısını təqdim edir. İSÇ ilk dəfə
2006-cı ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının hökumət nümayəndələri,
biznes, əmək, vətəndaş cəmiyyəti və digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri tərəfindən
hazırlanmış və OECD nazirləri tərəfindən dəstəklənmişdir. Beynəlxalq investisiya siyasəti dialoqu,
əməkdaşlıq və islahatlara dəstək verən hökumətlər tərəfindən hazırlanmış, investisiya mühitini
qiymətləndirmək və islahat aparmaq üçün 25-dən çox ölkə və regional qurumlar tərəfindən geniş
istifadə edilmişdir. İSÇ, 2015-ci ildə əldə edilmiş təcrübə və qlobal iqtisadi mənzərənin dəyişiklikləri
nəzərə alınaraq yeniləndi.
İSŞ ölkələrə proqresi qiymətləndirmək və 12 siyasət sahəsində fəaliyyət üzrə prioritetləri müəyyən
etmək üçün imkan verən çevik bir vasitədir: investisiya siyasəti; investisiya təşviqi və sadələşdirilməsi;
ticarət; rəqabət; vergi; korporativ idarəetmə; məsuliyyətli biznes davranışını təşviq etmək; insan
resurslarının inkişafı; infrastruktur; investisiya yatırımı; dövlət idarəçiliyi; və yaşıl inkişafı dəstəkləmək
üçün investisiya. İSÇ çərçivəsində üç prinsip tətbiq olunur: siyasətin davamlılığı, siyasətin
formalaşdırılması və həyata keçirilməsində şəffaflıq, mövcud və təklif olunan siyasətlərin təsirinin
müntəzəm qiymətləndirilməsi.
İSÇ-in əlavə dəyəri müxtəlif siyasət standartlarını bir araya gətirmək və ümumi idarəetmə məsələsini
vurğulamaqdır. Məqsəd hər hansı bir siyasət sahələrində yeni standart yaratmaq deyil, siyasətin
davamlılığını təmin etmək üçün onları bir araya gətirməkdir. İSÇ hazırkı islahatların gündəliyini təmin
etmir, əksinə, nəticədə həyata keçirilən hər hansı islahatların effektivliyini artırmağa kömək edir.
Hökumətin bütün səviyyələrində siyasətlərin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi üçün
strukturlaşdırılmış bir prosesi təşviq etməklə, İSÇ müxtəlif qurumlar tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə
və müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilə bilər, o cümlədən hökumətlər tərəfindən özünü
qiymətləndirmə və islahat dizaynı və regional və ya çoxtərəfli müzakirələr sahəsində olmaqla
(İnvestisiya Siyasətinin Qiymətləndirilməsi kimi).
İSÇ investisiya mühitinə geniş perspektivdə nəzər salır. Bu yalnız investisiyaların artırılması deyil, həm
də iqtisadi və sosial gəlirlərin maksimum dərəcədə artırılmasıdır. Keyfiyyət göstəricisi isə
investisiyaların miqdarı qədərdir. Həm də yaxşı bir investisiya mühiti bütün firmalar üçün yaxşı
olmalıdır - xarici və yerli, böyük və kiçik olduğunu nəzərə almaqla. Yaxşı bir investisiya mühitinin
məqsədi iqtisadiyyatın yeni imkanlar yarandıqda onlara cavab verə biləcək çevikliyini artırmaqdır məhsuldar firmaların genişləndirilməsi və rəqabətqabiliyyətsiz olanları isə (dövlət müəssisələri daxil

2

Afrika ilə bağlı araşdırma üçün baxın: Görg və Seric (2015).
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olmaqla) bağlamaq üçün imkan verir. Hökumət çevik olmalıdır: sistemli ictimai məsləhətləşmələr
vasitəsilə firmaların və digər maraqlı tərəflərin ehtiyaclarına cavab verən və müəyyən bir siyasət öz
hədəflərini yerinə yetirmədikdə kursu tez bir zamanda dəyişdirə bilir. Hökumətin daxilində islahat üçün
çempion qurum müəyyən edilməlidir. Ən əhəmiyyətlisi, investisiya mühitinin davamlı və inklüziv
inkişafı təmin etmək lazımdır.
İSÇ bu mürəkkəbliyə cavab olaraq yaradılıb, investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsini yalnız siyasət
islahatını deyil, hökumətlərin bu işi necə icra etmələrinin təkmilləşdirilməsini tələb edir.
İnvestisiya Siyasəti Çərçivəsi haqqında daha ətraflı məlumat üçün bax: www.oecd.org/investment/pfi.htm
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2. Azərbaycanda xarici investisiya qoyuluşu və kiçik və orta müəssisələr
arasındakı əlaqələr

Bu fəsildə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycandakı investisiya
tendensiyalarına ümumi baxış keçirilir. Burada həmçinin Dünya Bankının müəssisələrlə bağlı
araşdırmalarından əldə olunmuş firma səviyyəsində ikinci dərəcəli məlumatlardan, həmçinin
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatından əldə olunmuş yeni araşdırma məlumatlarından
istifadə etməklə Azərbaycan firmalarının ticarət və investisiya kanalları vasitəsilə təchizat
zənciri əlaqələrinin həcminə qısa baxış keçirilir. Qlobal dəyər zəncirlərində kiçik və orta
müəssisələrlə təchizat zənciri əlaqələrini gücləndirmək üçün qeyri-neft sektoruna daha çox
investisiyanın cəlb edilməsi və bu investisiyaların artırılması hərtərəfli inkişaf üçün vacibdir.

Qeyri-neft sektoruna xarici investisiya qoyuluşu artırmaq üçün böyük potensial
mövcuddur
Ötən iyirmi il ərzində Azərbaycanda birbaşa xarici investisiyaların həcmi artmış, 2016-ci ildə
daxil olan investisiya ehtiyatı ÜDM-un 70%-ni təşkil etmişdir (BMT-nin Ticarət və İnkişaf
üzrə Konfransı, 2018-ci il), ancaq Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində onun daxil olan birbaşa xarici
investisiyaların ümumi artımına töhfəsi (əsasən Ukrayna və Gürcüstanda) 2001-2006-cı illərdə
demək olar ki dəyişməyərək təxminən 20% olaraq qalmışdır (Şəkil 2, Panel A). Azərbaycana
daxil olan birbaşa xarici investisiyaların böyük əksəriyyəti neft-qaz sektorunun hesabına
düşür. Qeyri-neft sektoruna daxil olan birbaşa xarici investisiyalar yavaş və stabil şəkildə
artmışdır (Şəkil 2, Panel B), ancaq ÜDM-a töhfəsi hələ də azdır.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici investorların fəaliyyət növlərinə yaxından nəzər
saldıqda aydın olur ki, yeni investisiya layihələrinin əksəriyyəti xidmət sektorunda, xüsusilə
pərakəndə satış və biznes xidmətləri sahələrindədir (Şəkil 3, Panel A)3. Dəyər baxımından yen
investisiyaların əksəriyyəti hələ də hasilat sənayesi sahəsindədir; 2003-cü ildən bəri inkişaf
etməmiş ərazilərə qoyulan investisiyaların dəyərinin 10%-i istehsalatın hesabına düşür (Şəkil
3, Panel B). Beləliklə, qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyaların artmasına baxmayaraq
qlobal istehsal şəbəkələrində iştirakı dəstəkləyən istehsal fəaliyyətlərinə daha çox birbaşa
xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün böyük potensial var.
Kiçik və orta müəssisələrin inkişafına və qlobal dəyər zəncirlərində iştirakına dəstək vasitəsi
kimi birbaşa xarici investisiyaları artırmaq üçün Azərbaycana onun iqtisadiyyatını
şaxələndirməyə, onu qlobal və regional istehsal şəbəkələri ilə əlaqələndirməyə kömək edən
birbaşa xarici investisiyaları cəlb etmək zəruridir. Bu, istehsal fəaliyyətlərinə və istehsalla
bağlı xidmətlərə hələ də məhdud olan xarici investisiyaların cəlb edilməsi deməkdir.

Bu hesabatın əsas fokusu istehsala yönələn investisiyalardır, çünki təchizatçı zəncirinin, ixracın və
GVS-lərə inteqrasiyanın daha geniş imkanları və daha KOBpleks dəyər zəncirləri bu sahədədir.
3

AZƏRBAYCAN YERLI TƏCHIZATÇILAR VƏ XARICI INVESTORLAR ARASINDA ƏLAQƏLƏRIN GÜCLƏNDIRILMƏSI © İƏİT 2019

24 │
Şəkil 2. Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna birbaşa xarici investisiya qoyuluşu artır, lakin aşağı
Panel A: Azərbaycana və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinə daxil
olan birbaşa xarici investisiya ehtiyatı
Şərq Tərəfdaşlığı

Azərbaycan

Panel B: Azərbaycanda neft və qeyri-neft sektoruna daxil
olan birbaşa xarici investisiya
Neft-qaz

Qeyri-neft sektoru

Şərq Tərəfdaşlığı

Qeyd: Şəkillər cari qiymətlərə əsasən milyon Dollarlarla göstərilmişdir.
Mənbə: BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının birbaşa xarici investisiyalar üzrə statistikası (Panel A) və
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Xarici Sektor üzrə statistikası (Panel B)

Şəkil 3. Yeni investisiyalar xidmət sahələri və hasilat sektorunda cəmləşmişdir

Qeyd: Yanvar 2003-cü il və sentyabr 2017-ci il tarixləri arasında Azərbaycanda trans-sərhəd investisiya layihələri.
Mənbə: “Financial Times” qəzeti (2017), birbaşa xarici investisiya bazarları

Qeyri-neft sektornda XBİ sahəsində xarici investorlarla əlaqələr məhduddur
2013-cü ilə qədər Azərbaycanda istehsalat firmaları qlobal dəyər zəncirlərində iştirak
baxımından nisbətən zəif göstəricilər nümayiş etdirmişdir. Dünya Bankının müəssisələrlə
bağlı araşdırmasından əldə olunan məlumatlar göstərir ki, Azərbaycanda istehsalatla məşğul
olan kiçik və orta müəssisələrin cəmi 15%-i (onlardan 26%-i ərzaq məhsulları, 16%-i geyim
məhsulları, 12%-i cihaz və avadanlıqlar, 11%-i isə qeyri-metal mineral məhsullar istehsal edir)
xarici mənşəli ara məhsullardan istifadə etmişdir. Bu kiçik və orta müəssisələrin cəmi 3%-i öz
məhsullarını ixrac edir (Şəkil 4). Bu, digər Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində tam fərqlidir belə ki,
idxalçıların payı orta hesabla 50%, ixracatçıların payı isə 15%-dir.
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İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının 2018-ci ildə Azərbaycanda müəssisələrlə bağlı
apardığı araşdırmadan əldə olunan yeni məlumatlara əsasən müvafiq potensiala malik firmalar
qlobal dəyər zəncirində iştirakını genişləndirir. 201 şirkətin iştirak etdiyi bu araşdırma
müəyyən qədər qlobal dəyər zəncirlərində iştirak etmək ehtimalı olan şirkətlərə daha çox
fokuslaşmaqla, Azərbaycanda ən böyük potensiala malik olan istehsalat sektorlarına diqqət
ayırmışdır. Buna görə, araşdırılmış firmaların potensial baxımından iqtisadi normalardan
yuxarıda olması ehtimalı var (Qutu 3). Gözlənildiyi kimi, firmaların əksəriyyətinin bəziləri
ixracat potensialına malik və ticarət əlaqələri olan şirkətlərin arasından seçilmişdir: firmaların
80%-ə yaxını xaricdən məhsul ixrac edir, təxminən 50%-i digər ölkələrdəki xarici firmalara
məhsul təchiz edir (Şəkil 5). Bununla belə, hətta bu firmalar investisiya kanalı vasitəsilə
məhdud əlaqələrə malikdir və araşdırmada iştirak edən firmaların 10%-dən az bir qismi ölkədə
fəaliyyət göstərən çoxmillətli müəssisələrin xarici törəmə şirkətlərinə məhsul təchiz edir və ya
onlardan məhsul alır. Bu, ola bilsin ki qeyri-neft sektorunda birbaşa xarici investisiyaların hələ
də məhdud olan həcmini əks etdirir.
Yerli şirkətlərin qlobal dəyər zəncirlərində iştirakı üçün mümkün vacib vasitə daha çox
beynəlmiləlləşmiş digər yerli şirkətlərlə əlaqələrdir: araşdırmada iştirak edən firmaların 15%i sonradan üçüncü şirkətlər tərəfindən emal edilən və nəhayət ixrac olunan mallar istehsal
edir.4 Qlobal dəyər zəncirlərində xarici investisiyaların hələ də az olduğu və milli sərhədlər
daxilində bir neçə mərhələnin baş verə bildiyi ölkədə bu cür sərhədlərarası istehsalata
zəncirləri kiçik və orta müəssisələrin qlobal dəyər zəncirlərinə daxil olması üçün daha səmərəli
imkanlar aça bilər.
Araşdırılmış şirkətlərin 50%-dən çoxu ölkə daxilində və ya xaricində yerləşən xarici şirkətlərlə
müqavilələr və ya strateji müttəfiqlik kimi əlaqələrə malik olduğunu bildirmişdir. Əvvəlki
fəsildə qeyd olunduğu kimi, bu sıx dərin əlaqələrin daha çox bilik ötürülməsini əhatə etməsi
və yerli firmaların qlobal dəyər zəncirlərində mövqeyini artırması üçün imkanlar açması
gözlənilir. Eləcə də, trans-sərhəd tərəfdaşlıqlar (firmaların 19-31%-inin verdiyi məlumata
əsasən) ölkə daxilində yaradılmış çoxmillətli müəssisələrlə tərəfdaşlıq formatından daha çox
yayılmışdır (firmaların 5-9%-i). Bununla belə, bu, o deməkdir ki, çoxmillətli müəssisələrlə
müşahidə olunan əlaqələrin demək olar hamısı (firmaların 6-10%i) faktiki olaraq sıx əlaqələrə
malikdir və bu cür münasibətlər mövcud olduqda əhəmiyyətli dərəcədə mənfəət əldə edilir.
Son olaraq, araşdırmada iştirak edən firmaların 4%-i (nümunədəki səkkiz şirkət) digər
ölkələrdə birbaşa xarici investisiyaların qoyulması ilə məşğuldur. Maraqlıdır ki, onlardan cəmi
üçü böyük firma, digərləri isə kiçik və orta müəssisədir və bu, onu deməyə əsas verir ki,
Azərbaycanın uğurlu kiçik və orta müəssisələrinin xarici fəaliyyətlərlə məşğul olması üçün
müəyyən potensial vardır.

Bu üçüncü şirkətlərin xarici və ya yerli olması bildirilmir, ancaq çoxmillətli müəssisələrin xarici
törəmələri ilə əlaqələrin zəif olmasını nəzər alsaq (5%) onların böyük ehtimalla yari-yerli firma olmasını
güman etmək olar.
4
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Şəkil 4. 2013-cü ildə ticarət əlaqələri nisbətən zəif idi

Qeyd: Şəkillər 2013-cü ilə aid məlumatlara əsaslanır və yalnız istehsalatla məşğul olan kiçik və orta müəssisələri
əhatə edir.
Mənbə: Dünya Bankının müəssisələrlə bağlı araşdırması əsasında İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
tərəfindən tərtib olunmuşdur (2018)

Şəkil 5. Hətta ən böyük firmaların belə xarici çoxmillətli müəssisələrlə əlaqələri zəif olaraq qalır

Qeyd: Şəkildə verilənlər araşdırmada iştirak edən müəssisənin cavabına əsaslanır. “Tərəfdaşlıq formatı” sözü
təchizatçı və ya alıcının hər bir kateqoriyası ilə uzunmüddətli müqavilə, ittifaq və ya tərəfdaşlığı bildirir.
Araşdırmada ola bilsin ki qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiya üçün daha çox potensialı olan ən böyük firmalara
üstünlük verilmişdir (baxın, Qutu 3)
Mənbə: Azərbaycanda müəssisələrlə bağlı araşdırma əsasında İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən
tərtib olunmuşdur (2018)
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Qutu 3. Qısa metodoloji qeyd
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Azərbaycanda müəssisələrlə bağlı araşdırması
Müəssisələrlə bağlı araşdırma bir aylıq sınaq mərhələsindən sonra 2018-ci ilin mart ayında başlamışdır.
Araşdırma Bakıda yerləşən araşdırmalar şirkəti tərəfindən üzbəüz sorğu şəklində üç ay müddətinə
keçirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, araşdırma nümunələrinin bütövlükdə firmaları təmsil etməsi
nəzərdə tutulmamışdır və nümunələr təsadüfi seçilməmişdir. Strateji əhəmiyyətli sektorlardan
məqsədyönlü şəkildə daha çox nümunə götürülmüş, əksər sektorlar isə daxil edilməmişdir. Bundan
başqa, şirkətlər barədə məlumatlar əsasən şirkətlərin ictimaiyyətə açıq olan, markalaşdırılan, hökumətin
“Made in Azerbaijan” adı altında təşviq edilən və İqtisadiyyat Nazirliyinin vebsaytında dərc olunan
mövcud verilənlər bazasından götürülmüşdür (http://www.economy.gov.az/media/pdf/kataloq_ru.pdf).
Bu, o deməkdir ki, araşdırmanın nəticələri bütövlükdə firmalar üçün ümumiləşdirilə bilməz. 1-ci fəsildə
müzakirə olunduğu kimi kiçik və orta müəssisələrin heç də hamısı qlobal dəyər zəncirlərinə daxil olmaq
potensialına malik deyil. Resursların məhdud olmasını nəzərə alsaq hökumətin əlaqələri dəstəkləmək
cəhdləri ən böyük potensial olan ərazilər və müvafiq potensiala malik kiçik və orta müəssisələr üzərində
cəmləşməlidir. Bu səbəbdən, çoxmillətli müəssisələrlə əlaqə yaradılmasında müəyyən potensial
nümayiş etdirən orta müəssisələrə daha çox diqqət ayrılmışdır. Hədəf sektorlar ərzaq emalı, mebel,
kimyəvi maddələr və neft emalından alınan məhsullardır. Nümunənin tam təsviri üçün Əlavə B-yə nəzər
salın.
Avropa İttifaqının 2018-ci ilin Azərbaycanda biznes mühiti üzrə araşdırması
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının apardığı araşdırmada bəzi xarici müəssisələrin iştirak
etməsinə baxmayaraq iştirakçıların böyük əksəriyyəti qeyri-neft sektorundakı firmaları təmsil edən yerli
müəssisələr idi. Xüsusilə xarici investorlar üçün hazırlanmış bəzi suallar barədə daha ətraflı cavab
almaq üçün İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı Almaniya-Azərbaycan Ticarət Palatası ilə
əməkdaşlıq edərək Avropa İttifaqı investorları ilə bağlı illik araşdırmalarına araşdırmamıza müvafiq
olaraq əlavə üç sual əlavə etmişdir. Araşdırma ümumilikdə 20 sualdan ibarət olmuş və 2018-ci ilin
birinci rübündə onlayn şəkildə keçirilmişdir. Ümumilikdə 131 xarici investor araşdırmanı
tamamlamışdır. Suallar və nümunə barədə ətraflı məlumat üçün Əlavə C-yə nəzər salın.
Müsahibələr və hədəf qrup
Araşdırmalardan əlavə məlumat toplama yanaşması bir sıra müxtəlif maraqlı tərəflər arasında əlaqələrə
və potensial imkana mane olan əsas çətinliklər barədə keyfiyyətə əsaslanan perspektivlərlə kəmiyyətə
əsaslanan məlumatları tamamlamaq üçün çoxsaylı faktaraşdırıcı missiyaları özündə birləşdirmişdir.
Spesifik olaraq, biznes assosiasiyaları (7), xarici investorlar (4), kiçik və orta müəssisələr (6) daxil
olmaqla yerli şirkətlər (8), hökumət orqanları (5), sənaye parkları və bölgələri (2), sənaye ekspertləri
(3), QHT-lər (3) və beynəlxalq təşkilatlarla (1) 33 qismən planlaşdırılmış üzbəüz müsahibə
keçirilmişdir. Bundan əlavə, 2017-ci ildə əlavə olaraq müəssisələrlə bağlı araşdırmanı sınaqdan
keçirmək və kiçik və orta müəssisələrin fikirlərini öyrənmək məqsədilə Milli Sahibkarlar
Konfederasiyasının təşkil və sədrlik etdiyi hədəf qrup müzakirəsi keçirilmişdir. 13 iştirakçı 10 kiçik və
orta müəssisə, bir böyük firma və iki biznes assosiasiyasından ibarət olmuşdur. Keyfiyyətə əsaslanan
məlumat toplama tapşırığının nəticələrinin xülasəsi Əlavə A-da verilmişdir.
İkinci dərəcəli məlumat mənbələri
Bu araşdırmada müxtəlif toplama səviyyələrində bir sıra ikinci dərəcəli məlumat mənbələrindən, yəni
ölkə səviyyəsində birbaşa xarici investisiya statistikası (BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı, BVF) və
tənzimləyici mühitin göstəriciləri (Dünya Bankının “Doing Business” hesabatı), sektor səviyyəsində
statistika (Azərbaycanın Mərkəzi Bankı, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi), firma səviyyəsində
informasiya (Dünya Bankının müəssisələrlə bağlı araşdırmaları), və layihə səviyyəsində sərhədlərarası
investisiyalar barədə məlumatlardan (“Financial Times”).
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3. Çoxmillətli müəssisələrlə KOB-lar arasındakı əlaqələrin faydaları və həlledici
amillər

Bu fəsil məhsuldarlıq və digər göstəricilər baxımından yerli şirkətlərin yekun mənfəətlərini
təhlil etməklə “nəyə görə siyasətçilər qlobal dəyər zənciri əlaqələrini təşviq etməlidir?”
sualına həsr olunmuşdur. Bu fəsildə həmçinin çoxmillətli müəssisələr və yerli firmaların xarici
törəmələri arasında təchizat zənciri əlaqələrinin iki əsas həlledici amili olan investor motivləri
və yerli firmaların mənimsəmə potensialına diqqət ayırmaqla bazar perspektivindən
əlaqələrin nələrin yaratması məsələsinə toxunulur.

Qlobal dəyər zəncirləri ilə əlaqələr firmanın öz fəaliyyətini təkmilləşdirməsindən
asılıdır
Çoxmillətli müəssisələrlə təchizat zənciri əlaqələri kiçik və orta müəssisələrə müxtəlif yollarla
fayda gətirə bilər. Spesifik olaraq, əlaqələr firmaların idarəetmə bacarıqlarına sahib olmasına,
məhsullarının keyfiyyətini artırmasına, yeni məhsullar istehsal etməsinə, yeni texnologiyalar
əldə etməsinə, xərcləri azaltmasına, iş şəraitini yaxşılaşdırmasına və ya ətraf mühitə olan
təsirləri azaltmasına imkan yarada bilər. Bu baxımdan, 1-ci Fəsildə (Şəkil 1) konseptual
çərçivədən göründüyü kimi çoxmillətli müəssisələrlə kiçik və orta müəssisələr arasındakı
əlaqələrin dərinliyindən asılı olaraq kiçik və orta müəssisələr üzərində müxtəlif dərəcədə
təsirlərə malik olmaq ehtimalı var: kiçik və orta müəssisələrin əldə etdiyi mənfəət əsasən
ticarətdən fərqli oaraq müəyyən dərəcədə çoxmillətli müəssisələrin onlar üzərində nəzarət və
ya təsirindən asılıdır (məsələn, müqavilələr və ya birbaşa investisiyalar vasitəsilə). Mənfəət
həmçinin fəaliyyət sektorundan və əlaqələrin aşağıdan yuxarı (təchizatçılarla) yoxsa yuxarıdan
aşağı (alıcılarla) olmasından asılı olaraq dəyişə bilər.
Əlaqələrin firmaların məhsulları üzərindəki təsirlərini təxmin etmək üçün ədəbiyyatda bir neçə
yanaşma tərzindən istifadə olunur və onların nəticələri natamam və adətən ziddiyyətli olmağa
meyillidir. Birbaşa xarici investisiyalar potensialının təxmin edilməsi ilə bağlı əsas yanaşma
tərzi birbaşa xarici investisiyaların sənaye səviyyəsində təsirinin ölçülməsini və firma
səviyyəsində fəaliyyət göstəricisinə təsirini təxmin etməkdir (Aitken və Harrison, 1999-cu il;
Javorcik, 2004-cü il; Blalock və Gertler, 2008-ci il; Damijan et al., 2013-cü il). Sənayə
səviyyəsində birbaşa xarici investisiyaları ölçməklə firma səviyyəsində birbaşa xarici
investisiyalardan kənara çıxmaları təxmin etməyə çalışmaqla bağlı problem budur ki, birbaşa
xarici investisiyaların bütün yerli firmalara bərabər şəkildə təsir etdiyi güman edilir. Ancaq
firmalar xarici firmalarla qurduğu əlaqələrə baxımından çox fərqlənir. Müvafiq olaraq,
əlaqələrin onların fəaliyyətinə təsiri bu əlaqələrin səviyyəsi və intensivliyinə görə
dəyişməsindən asılıdır. Hal-hazırda Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin iqtisadiyyatları barədə
məhdud faktların olmasına baxmayaraq xarici törəmələrin və yerli təchizatçıların
araşdırmalarından əldə olunmuş məlumatlardan istifadə etməklə şaquli əlaqələrə nəzarət
etməklə bunu açıqlamağa çalışan yeni bir tədqiqat sahəsi meydana çıxmaqdadır. Bu fəsil
Azərbaycan firmaları barədə firma səviyyəsində orijinal məlumatları təhlil etməklə müxtəlif
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əlaqə formaları (ticarət, birbaşa xarici investisiya, tərəfdaşlıq) arasındakı münasibəti və
məruzə edilən firma məhsullarını gözdən keçirərək bu ədəbiyyata töhfə verir.
Azərbaycanda əlaqələr firmaların məhsuldarlığının orta səviyyədən yuxarıda olmasından
asılıdır5 (Şəkil 6). İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Azərbaycanda müəssisələrlə
bağlı araşdırmasından əldə edilən ilkin məlumatlara əsasən ticarət, investisiya və ya müqavilə
əlaqəsinin müəyyən formasından faydalanan firmalar əlaqələrə malik olmayan firmalarla
müqayisədə ortalama məhsuldarlıq əmsalı kimi ölçülən məhsuldarlıq mənfəətindən yararlanır.
Ən yüksək məhsuldarlıq mənfəətini (12.5 amili) son olaraq yekun məhsulu yerli əlaqələr
vasitəsilə ixrac edən firmaların ara məhsul kimi istifadə etdiyi emal edilmiş məhsulları istehsal
edən şirkətlər əldə edir və bu, qlobal dəyər zəncirlərinə dolayı iştirak imkanına malik olmaq
üçün nəzərdə tutulan tədbirdir. Gözlənildiyi kimi, xaricdə investisiya qoyuluşu ilə məşğul olan
şirkətlər də orta hesabla əlaqələrə malik olmayan firmalardan on dəfə daha çox məhsuldardır.
İstənilən halda itkinin istiqaməti qeyri-müəyyəndir və bu suala daha da aydınlıq gətirmək üçün
əlavə empirik təhlil aparmaq lazımdır.
Şəkil 6. Qlobal dəyər zənciri əlaqələrinin olması yüksək məhsuldarlıqla birbaşa asılıdır
Qlobal dəyər zənciri əlaqələrinə malik olmayan firmaların ortalama məhsuldarlığının normal səviyyəyə gətirdiyi
ortalama məhsuldarlıq

Qeyd: Şəkil 201 müəssisənin cavablarına əsaslanır. Məhsuldarlıq işçi başına olan dövriyyə kimi ölçülür.
“Tərəfdaşlıq” sözünə təchizatçı və ya alıcının hər bir kateqoriyası ilə uzunmüddətli müqavilə, ittifaq və ya
tərəfdaşlıq kimi tərif verilir.
Mənbə: Azərbaycanda müəssisələrlə bağlı araşdırma əsasında İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən
tərtib olunmuşdur (2018)

Orta həddən yuxarı məhsuldarlığa malik olmaqdan əlavə, firmalar həmçinin ticarət və
investisiya əlaqələrindən böyük miqdarda mənfəət əldə edir (Şəkil 7). Bu mənfəətlər xərclərin
birbaşa azaldılmasından daha çox firmaların əməliyyatları və məhsullarının təkmilləşdirilməsi
formasında başverir və bu, onu deməyə əsas verir ki, onlar faktiki olaraq yerli resursların daha
ucuz əvəzedicilərinə çıxış imkanından daha çox məlumat mübadiləsi nəticəsində əldə edilir.
Spesifik olaraq, firmaların 80%-dən çoxu xarici təchizatçılardan məhsul idxalı nəticəsində
məhsul və xidmətlərinin yaxşılaşdırıldığını, yeni texnologiya, proses və təcrübələr əldə
Məhsuldarlıq işçi başına dövriyyə kimi hesablanır. Biz burada istehsal xərclərinin nəzərə alınmadığını
bilsək də təxmini hesablama kimi çıxış edir.
5
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etdiyini bildirir (Şəkil 7, Panel A). Eyni zamanda, firmaların 80%-dən çoxu xarici şirkətlərdən
məhsul təchizatı nəticəsində personalın iş şəraitinin yaxşılaşdırıldığını, istehsal proseslərinin
və bacarıqların təkmilləşdirildiyini bildirir.
İş şəraitinin yaxşılaşdırılması ondan xəbər verir ki, yerli firmalar xarici alıcıların tələblərini
qarşılamaq üçün öz standartlarını artırmışdır, çünki çoxmillətli müəssisələr yüksək beynəlxalq
əmək standartlarına əməl edir və əksər ölkələrdə təchizatçıların idarə edilməsi bu cür
müəssisələrin üzərinə düşür. Başqa sözlə, təchizat zənciri əlaqələri biznesin idarə edilməsinin,
həmçinin səmərəliliyin artırılmasından asılıdır və məsuliyyətli biznes idarəetməsinin təşviqi
yerli şirkətləri qlobal dəyər zəncirlərinə daha böyük çıxış imkanı ilə təmin etmək üçün bir
vasitə kimi çıxış edə bilər. Çoxmillətli Müəssisələr üzrə Təlimatlarında, İqtisadi Əməkdaşlıq
və İnkişaf Təşkilatı ölkələrin biznes sektorunun idarəetməsini inkişaf etdirməsini dəstəkləyir
(İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, 2011).
Şəkil 7. Əlaqələr daha yaxşı məhsullar və emal proseslərinin olmasından asılıdır

Qeyd: İrəliyə doğru əlaqələr əsasən alıcılar ilə olan əlaqələrdir (məsələn pərakəndə satıcılarla), geriyə doğru əlaqələr
isə təchizatçılarla olan əlaqələrdir. Panel A 150 şirkətdən gələn cavablara əsaslanır; və Panel B 111 şirkətdən olan
cavablara əsaslanır. Respondentlər Azərbaycanda KOB-ların bütün spektrini təmsil etmir (bax Qutu 3).
Mənbə: İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (2018)

Xarici investorlar Azərbaycana əsasən satış biznesi üçün gəlirlər
Birbaşa xarici investisiyalar əsasən üç kateqoriyaya bölünür: resurs axtarışı, bazar axtarışı və
səmərəlilik axtarışı (Dunning, 1993-cü il). Təbii resurs axtarışında maraqlı olan şirkətlər
resursa əsaslanan sahəyə birbaşa xarici investisiya yatırırlar. Bazar axtarışına əsaslanan birbaşa
xarici investisiyalar isə ölkənin bazarının həcmi, adam başına düşən gəlir və bazarın inkişafı
kimi tələbat amillərinə önəm verirlər. Yeni bazarlar çoxmillətli müəssisələrə miqyas və əhatə
sahəsi üzrə iqtisadiyyata nail olmaqla genişlənmək imkanı verir. Ənənəvi olaraq, bazar
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axtarışına əsaslanan birbaşa xarici investisiyalar firmanın xaricdə yerləşmək və bununla idxal
tarifləri və kvotalarından xilas olmaq niyyətindən irəli gəlir (tarifdən yayınmaq məqsədli
birbaşa xarici investisiyalar). Səmərəlilik axtarışına əsaslanan birbaşa xarici investisiyalarnın
məqsədi isə bir sıra bazarları məhsulla təchiz edərək müxtəlif amil təminatı, institusional və
mədəni amillərdən faydalanmaqla coğrafi cəhətdən yayılmış resurs və fəaliyyətlərdən əldə
edilən qazancı artırmaqdır. Bu, qlobal dəyər zəncirlərinin formalaşmasının əsasını təşkil edir.
Konseptual olaraq, çoxmillətli müəssisələrlə yerli firmalar arasındakı əlaqələrin reallaşması
xarici investorların davranışı ilə əlaqəlidir. Resurs axtarışında olan investorlar yerli
iqtisadiyyata az miqdarda əlavə dəyər gətirə bilər, çünki onların əsas məqsədi hasilatdır. Bazar
axtarışında olan investorlar adətən yerli istehsalçılar tərəfindən rəqib kimi görülür, halbuki
onlar istehsalçılarla aşağıdan yuxarı və distribütorlarla yuxarıdan aşağı əlaqələr qura bilər.
Səmərəlilik axtarışında olan investorlar yerli istehsal üstünlüklərindən istifadə etmək üçün
bazara daxil olurlar. Beləliklə, səmərəlilik axtarışında olan investorların yerli istehsalçılarla
əlaqələr qurmağa və məlumat mübadiləsi aparmağa ən çox əlverişli tərəf olması gözlənilir.
Praktikada investorlar nadir hallarda tək bir motivə əsaslanır və yerli firmalardan gözlədikləri
yekun mənfəətlər adətən kifayət qədər aydın olmur. Buna baxmayaraq, investorların təqdim
etdiyi əsas motivlərin təhlili əlaqələrin reallaşdırılması ehtimalına aydınlıq gətirə bilər.
Avropa İttifaqının 2018-ci ilin biznes mühiti barədə araşdırmasına əsasən,6 Azərbaycandakı
Avropa İttifaqı investorları başlıca olaraq bazar axtarışında maraqlıdırıar (33%). Araşdırmada
iştirak edən firmaların dördə birindən çox hissəsi strateji tərəfdaşlıq və ittifaqların əsas
amillərdən biri olduğunu bildirsə də bu, böyük ehtimalla müstəqil fəaliyyətdən daha çox yerli
məlumatlar vasitəsilə bazara daxil olmaq üçün vasitədir (Şəkil 8). Bu, təəccübləndirici hal
deyil, çünki araşdırmada iştirak edən firmalar xidmət sahələri (73%) və tikinti sektorunda (8%)
cəmləşiblər. Ərzaq emalı və tikinti məhsullarının istehsalına investisiya qoyan seçilmiş xarici
investorlarla keyfiyyətə əsaslanan müsahibələr bu dəlili əsaslandırır və bu müsahibələr onu
deməyə əsas verir ki, bazara daxil olmaq üçün əsas səbəb tələbatdır.
Yerli mənbələrdən istifadə etməyə nəyin mane olduğunu şirkətlərdən soruşduqda Avropa
İttifaqı firmaları tərəfindən ən çox verilən cavab bu idi ki, tələb olunan məhsullar yerli
bazarlarda tapılmır (22%). Avropa İttifaqı investorlarının təxminən 20%-i hesab edir ki, yerli
təchizatçılar onların məhsul keyfiyyəti standartlarına uyğun gəlmir və digər 16%-i düşünür ki,
onlar müvafiq bacarıqlara və ya potensiala malik deyillər. Beləliklə, investorların fikrincə yerli
firmaların potensialı əlaqələri əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır. Bu potensial növbəti
bölmədə ətraflı nəzərdən keçirilir. Müsahibələr zamanı ölkədə istehsal olunan şüşə qabların
onların standartlarına uyğun gəlmədiyi içki istehsalçısı tərəfindən və bacarıqla işçi qüvvəsinin
tapılmasında çətinlik çəkdiyini isə texnoloji xidmət təchizatçısı bildirib. Müsahibədə iştirak
edən maraqlı tərəflərin müəyyən etdiyi əsas çətinliklərin və imkan qısa şəor Əlavə A-da
verilmişdir.

6

Metodologiyanın qısa təsviri üçün Qutu 3-ə, nümunələr üçün isə Əlavə C-yə nəzər salın.

AZƏRBAYCAN YERLI TƏCHIZATÇILAR VƏ XARICI INVESTORLAR ARASINDA ƏLAQƏLƏRIN GÜCLƏNDIRILMƏSI © İƏİT 2019

│ 33
Şəkil 8. Xarici investorlar Azərbaycana istehsal üçün deyil daha çox satmaq üçün gəlirlər
Azərbaycana sərmayə qoymaqda Sizin şirkətiniz üçün ən vacib amillər hansılardır? (Aid olan 2 bəndi seç)

Qeyd: Şəkillər 131 sayda sorğu cavabına əsaslanır.
Mənbə: Avropa İttifaqının 2018-ci ilin biznes mühiti barədə araşdırması əsasında İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatı tərəfindən tərtib olunmuşdur.

Şəkil 9. Xarici investorlar axtardıqları istehsal vasitələrini Azərbaycanda tapa bilmirlər
Şirkətinizi yerli təchizatçılardan mal almaqdan çəkindirən nədir? (aid olun 3 bəndi seçin)

Qeyd: Şəkillər 131 sayda sorğu cavabına əsaslanır.
Mənbə: Avropa İttifaqının 2018-ci ilin biznes mühiti barədə araşdırması əsasında İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatı tərəfindən tərtib olunmuşdur.

Təlim imkanlarını təmin etməklə yerli potensial artırıla bilər
Birbaşa xarici investisiyalar Azərbaycan kimi inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyata malik
ölkələrdə yerli kiçik və orta müəssisələrə məlumat əldə etmək üçün vacib imkan irəli sürür.
Firmalar əvvəlcədən məlumat topladıqda və innovativ potensiala malik olduqda
texnologiyaların ötürülməsi daha səmərəli olur. Məlumat və potensialın bu toplusu
ümumilikdə iqtisadi ədəbiyyatda mənimsəmə potensialı kimi müəyyən edilir. Daha dəqiq
desək, mənimsəmə potensialı firmanın digər firmalarla qarşılıqlı münasibət nəticəsində əldə
olunan məlumat və ya bilikləri mənimsəmək qabiliyyətidir (Cohen və Levinthal, 1990-cı il).
Ampirik sübutlar göstərir ki, daha yaxşı texniki imkanlara malik olan yerli təchizatçılar xarici
şirkətlərlə daha çox məlumat-sıx əlaqə qurmağa meyllidirlər (Saliola və Zanfei, 2009).
Mənimsəmə potensialı yerli firmaların xarakteristikalarının və yerli firmalarla xarici firmalar
arasındakı texnoloji uçurumun funksiyasıdır. Empirik faktlar göstərir ki daha yaxşı texniki
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imkanlara malik yerli təchizatçılar xarici firmalarla intensiv məlumat mübadiləsinə əsaslanan
daha çox əlaqə növləri yaratmağa meyillidir (Saliola və Zanfei, 2009-cu il).
Bu bölmədə mənimsəmə potensialının ədəbiyyatda öyrənilən, təchizat zənciri əlaqələri və
birbaşa xarici investisiya qoyuluşu ilə əlaqəli olan meyarlar nəzərdən keçirilir (İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ilə BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının birgə araşdırması,
2018-ci il). Həmçinin Dünya Bankının müəssisələrlə bağlı araşdırmalarından və İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının 2018-ci ilin Azərbaycanda müəssisələrlə bağlı
araşdırmasından əldə olunan məlumatlar və bu meyarlar baxımından Azərbaycandakı kiçik və
orta müəssisələrin fəaliyyəti qiymətləndirilmişdir.

Azərbaycan firmaları texnologiyaların mənimsənilməsində böyük potensial
nümayiş etdirir
Məhsuldarlıqla bağlı fərqlərin (işçi başına düşən dövriyyə kimi hesablanmaqla) xarici və yerli
firmalar arasında müxtəlif sektorların və xərc strukturlarının nəticəsi olması ehtimalını və
nümunələrin sektor təhlili aparmaq üçün həddən artıq kiçik olduğunu nəzərə alsaq digər
göstərici fərqləri firmanın xarici investorlarla əlaqə qurmaq ehtimalından asılı olduğu hesab
olunur. Misal üçün, firmaların sənaye parkı və ya bölgəsində yerləşməsi bir tərəfdən bu
parklara qəbul olmaq üçün müraciət və yoxlanış prosesindən keçməklə firmanın məhsuldarlığı
və innovativ potensialından, digər tərəfdən isə adətən bu parklarda resident olmaq üçün dəvət
olunan xarici investorlarla əlaqələrin qurulması ehtimalından asılıdır. Beynəlxalq standartlara
əməl edilməsi əksər çoxmillətli müəssisələrin mənbənin seçilməsində əsas tələbdir və birbaşa
olaraq firmanın qlobal dəyər zəncirlərində iştirak etmək qabiliyyətinə aiddir. Xarici şirkətlər
tərəfindən lisenziyalaşdırılan texnologiyalardan istifadə məlumat və texnologiya mübadiləsini
mənimsəmək potensialından xəbər verir.
Ümumiləşdirsək, bu araşdırmada nəzərdən keçirilən meyarlar bunlardır: (1) sənaye parkı və
ya bölgəsində fəaliyyət göstərən firmaların payı, (2) beynəlxalq səviyyədə tanınan keyfiyyət
sertifikatlarına sahib firmaların sayı, (3) xarici firma tərəfindən lisenziyalaşdırılmış
texnologiyalardan istifadə edən firmaların sayı və (4) menecer vəzifələrinə qadınları təyin edən
firmaların sayı (Şəkil 10).
Gözlənildiyi kimi, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının araşdırmasında iştirak edən
xarici firmalar Azərbaycanda bütün meyarlar üzrə, xüsusilə standartlara əməl edilməsi və
xarici firmalar tərəfindən lisenziyalaşdırılmış texnologiyalardan istifadə baxımından yerli
firmalardan üstün göstəricilərə malikdir. Buna baxmayaraq, yerli firmaların 50%-dən çoxu hər
iki suala müsbət cavab bildirmişdir və göstəricilər arasındakı fərq müvafiq olaraq sənaye
parklarında məskunlaşma və qadın menecerlərə sahib olmaq baxımından həddən artıq kiçikdir
və ya nəzərə çarpmayacaq dərəcədədir. Beləliklə, bu araşdırmada iştirak edən Azərbaycanın
kiçik və orta müəssisələri qlobal dəyər zəncirlərinə qatılmaq baxımından yüksək potensial
nümayiş etdirmişdir(lakin bu göstəricini bütün KOB-lara şamil etmək olmaz).
Dünya Bankının araşdırmasında verilən yerli istehsal fəaliyyətli firmaları aid məlumatların
müqayisədən7 görünür ki, faktiki olaraq Azərbaycanın kiçik və orta müəssisələrinin 2013-cü
ildəki potensialı orta hesabla sorğuda iştirak edən şirkətlərin potensialından əhəmiyyətli
dərəcədə az olmuşdur (Şəkil 11). Azərbaycan firmalarının mənimsəmə potensialının ötən beş
ildə xüsusilə komleks iqtisadi islahat proqramı sayəsində artmaq ehtimalı olsa da sorğuda
göstərdiyimiz şirkətlərin göstəriciləri ortalamadan mütləq şəkildə yüksəkdir və göstəricilərin
Azərbaycanda xarici şirkətlər barədə məlumatlar olmadığına görə şəkildə xarici şirkətlər yer
almamışdır (və əksər digər Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrdə isə 10-dan az ölkədə belə müşahidə aparılmışdır).
7
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ümumi artımı gözlənilir. Bu baxımdan, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın yerli istehsalat
firmaları xarici texnologiyalardan istifadə baxımından bütün Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri
arasında maksimum göstəricilərə malikdir.
Şəkil 10. Araşdırılan firmalar qlobal dəyər zəncirlərinə qatılmaq üçün əhəmiyyətli potensial
nümayiş etdirir

Qeyd: Şəkil 201 müəssisənin cavablarına əsaslanır.
Mənbə: OECD Azərbaycan Müəssisələr Sorğusu (2018)

Şəkil 11. Sertifikat potensialı orta həddən artıq aşağıdır

Qeyd: Rəqəmlər 2013-cü ilə aid olmaqla yalnız istehsalçı firmalara əsaslanır.
Mənbə: Dünya Bankının Müəssisə Araşdırmalarına əsaslanan OECD (2018)

İnsan kapitalı və bacarıqlara qoyulan investisiya artırıla bilər
Mənimsəmə potensialının da yerli firmalarda insan kapitalı və bacarıqların səviyyəsi ilə
müəyyən olunduğu aşkar edilmişdir (Borensztein et al., 1998-ci il; Meyer və Sinani, 2005-ci
il). Bir neçə araşdırmadan görünür ki, insan kapitalına investisiya qoyan şirkətlər bunu
etməyən şirkətlərlə müqayisədə birbaşa xarici investisiyalar baxımından müsbət göstəricilərə
malikdir (Ben Hamida və Gugler, 2009-cu il; Girma et al., 2008-ci il) və bu, onu deməyə əsas
verir ki, əməkdaşlara təlim imkanlarının təqdim olunması qlobal dəyər zəncirlərinə çıxış üçün
əhəmiyyətli ola bilər.
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Dünya Bankının müəssisələrlə bağlı araşdırmasına əsasən firmaların təlimlərə qoyduğu
investisiyalar Azərbaycanda istehsal sahəsində 2013-cü ildə daha az olmuşdur: istehsalatla
məşğul olan kiçik və orta müəssisələrin 10%-dən az bir qismi öz əməkdaşlarına formal təlim
proqramı təklif etmişdir və bu bütün Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri arasında ən aşağı göstəricidir
(Şəkil 12). Əksinə, xidmət sektorunda olan KOB-lar üzrə göstəricilər əhəmiyyətli dərəcədə
yüksək paya (23%) malik olmaqla formal təlim təklif etmişdir. Sstehsal sektorunun bu
istiqamətdə geridə qaldığı səbəbindən istehsalçı KOB-ların insani kapitala daha çox sərmayə
qoyması təklif edilir.
Avropa İttifaqının xarici investorlar barədə 2018-ci ilin biznes mühiti ilə bağlı araşdırması bu
fikri müəyyən dərəcədə əsaslandırır: investorların 16% (əsasən xidmət sektorlarında olan
investorlar) yerli təchizatçıların müvafiq bacarıqlara malik olmamasını yerli mənbələrdən
istifadə edilməməsinin əsas səbəblərindən biri kimi görür. Ümumi biznes mühiti barədə sual
verildikdə onlardan 37%-i bacarıqlı işçilərin sayını qeyri-qənaətbəxş qiymətləndirmişdir.
Xarici İKT xidməti firmalarından biri müsahibə zamanı bildirmişdir ki, ölkədə peşə təlimi
lazımi səviyyədə deyil, həmçinin mütəxəssis və texniki bacarıq çatışmazlığı var. Buna görə,
aydın olur ki, imkan daxilində şirkətləri öz əməkdaşlarına formal təlim təklif etməyə
həvəsləndirməklə peşə bacarıqlarını və texniki bacarıqları inkişaf etdirməyi təmin etmək olar.
Hökumət artıq təhsil və bacarıqlarla bağlı problemləri həll etmək üçün addımlar atmışdır.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Təhsil Nazirliyinin "Sertifikatlaşdırma
Mərkəzinin" yaradılmasına dair təklifi insan kapitalının inkişafı və əldə edilmiş bacarıqların
formal və qeyri-formal olaraq sertifikatlaşdırılmasına dair prioritet sahələri müəyyən etmək
üçün hökumətə təqdim edilmişdir. Bu məsələni inkişaf etdirmək yerli biznes mühitinin
gücləndirilməsi və KOB-un inkişafını dəstəkləmək baxımından vacibdir.
Şəkil 12. Az sayda istehsal üzrə ixtisaslaşan KOB-lar öz işçilərinə formal təlim təklif ediblər

Qeyd: Şəkillər 2013-cü ilə aid məlumatlara əsaslanır.
Mənbə: Dünya Bankının müəssisələrlə bağlı araşdırmaları əsasında İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
tərəfindən tərtib olunmuşdur (2018).
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4. Biznes mühitinin yaxşılaşmasına yönələn siyasətlər

Siyasi mühit xarici investisiyanın cəlb edilməsində, yerli kiçik və orta müəssisələrin
genişlənməsi və rəqabət qabiliyyətinə şərait yaradılmasında və yerli iqtidasiyyatla dərin
əlaqələr vasitəsilə investorların təşəkkül tapmasında vacib rol oynayır. Bu fəsildə investisiya
mühitini inkişaf etdirmək siyasətləri və investorların yerli kiçik və orta müəssisələrlə əlaqə
yaratması məsələsi, həmçinin əlaqələrlə bağlı konkret siyasətlər və onların Azərbaycanda
uğur qazanmaq dərəcəsi təhlil edilir. Fəsildə dörd siyasət sahəsinə - tənzimləyici islahatlar,
müqavilələrin icrası, sənaye zonaları və investorlarla əlaqəyə diqqət ayırmaqla Azərbaycan
üçün tövsiyyə sənədi hazırlamaq məqsədilə digər ölkələrdə uğurlu siyasətlər təcrübəsinə nəzər
salınır.
Xarici investorlarla yerli firmalar arasında biznes əlaqələrinin qurulmasına bir sıra siyasi və
qeyri-siyasi amillər təsir edir (Şəkil 13). Qeyri-siyasi amillər baxımından biznes dairəsi və
uzunmüddətli inkişafla əlaqədar makroiqtisadi amillər, həmçinin coğrafi və mədəni amillər və
s. birbaşa xarici investisiya tendensiyalarına və çoxmillətli müəssisələrin ölkə seçimlərinə təsir
edir. Bundan əlavə, investorlar tərəfindən biznes modelləri və yerli firmalar tərəfindən
potensiallar (əvvəlki fəsillərdə ətraflı müzakirə olunmuşdur) xarici çoxmillətli müəssisələrin
yerli kiçik və orta müəssisələrlə dərin əlaqələr qurmaq ehtimalını müəyyən edir.
Bu baxımdan, siyasət investorların yerli iqtisadiyyatla dərin əlaqələr vasitəsilə cəlb edilməsi
və onların burada möhkəmlənməsində ən vacib rolu oynaya bilər. Əlaqələrin qurulmasına
dəstəklə bağlı ilk addım ümumi investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlərin həyata
keçirilməsidir8.S ağlam investisiya mühiti, xarici firmaların yerli firmalarla sərmayə və əlaqə
qurmağı təmin edən bir mühit yaratmağa kömək edə bilər. Hökumətlər buna baxmayaraq
əlaqələri inkişaf etdirmək üçün əlavə hədəfli tədbirlər həyata keçirməyə qərar verə bilər, lakin
özəl sərmayələri təşviq edən və asanlaşdırdıran əsas siyasət mühiti olmadan, bu proaktiv
siyasətlər qeyri-effektiv olacaqdır.
Əlaqələri dəstəkləyən hədəflənmiş siyasətlər xarici investorlara və yerli KOB-lara yönəlmiş
tamamlayıcı elementləri əks etdirməlidir. Hədəf seçilmiş birbaşa xarici investisiyaların əsas
hissəsini cəb etmək üçün biznesı real imkanlar irəli sürə biləcək sənaye qrupu formalaşdırmaq
lazımdır. Digər tərəfdən ölkə səviyyəsində potensialı artırmaqla yerli firmaların təchizatla
bağlı əngəlləri aradan qaldırmasına və birbaşa xarici investisiyalar üçün təchizatçıya çevrilmək
üçün tələb olunan standartlara (keyfiyyət, fəaliyyət, uyğunluq və s.) nail olmasına kömək
etmək məqsədilə köməkçi mexanizm tətbiq etmək, bununla birbaşa xarici investisiya
tələblərini qarşılayan mal və xidmətləri təchiz edə bilən keyfiyyətli yerli firmalardan ibarət
fond yaratmaq mümkündür. Potensial birbaşa xarici investisiya və yerli firmalarla əlaqə

İƏİT-in iİvestisiya üzrə Siyasət Çərçivəsi (PFI), investisiyaların təşviqi və insan resurslarının
inkişafına daxil olmaqla (bax. Qutu 2) ölkənin sərmayə üçün əlverişli mühitinin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması üçün vacib olan 12 siyasət sahəsinə aid olan sualları cavablandırır.
8
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qurulması üzrə siyasətlərin icrası belə firmaların effektiv seçimi və uyğunlaşdırma
mexanizmini yaradılmasına dəstək verəcəkdir.
Bu fəsildə Azərbaycandakı investisiya mühitini qiymətləndirmək, biznes mühitini
yaxşılaşdırmaq və özəl sektora, qeyri-neft sektorunun dayanıqlı iqtisadi inkişafı məqsədilə
aparılmış son iqtisadi islahatlar dalğasının effektivliyi ilə bağlı biznes perspektivləri nəzərdən
keçirilir. Daha sonra bu fəsildə digər ölkələrin təcrübələrinə də nəzər salmaqla əlaqələrin
təşviqi və yerli potensialın artırılması ilə bağlı konkret siyasətlərə, həmçinin onların
Azərbaycanda müvəffəqiyyətli olmasına yaxından baxış keçirilir.
Şəkil 13. İnvestisiya və əlaqələrin qurulması üçün siyasi çərçivə

Mənbə: BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının materiallarına əsasən (2010).

İnvestisiya mühitinin yaxşılaşdırılması
İqtisadi islahatlar uğurlu olmuşdur və uzunmüddətli olmasına ehtiyac vardır
Azərbaycan xüsusilə şirkətlərin qeydiyyatını asanlaşdırmaqla və e-hökumət xidmətləri
yaratmaqla kiçik və orta müəssisələr üçün institusional, tənzimləyici və fəaliyyət mühitini
gücləndirmək üçün bir sıra addımlar atmışdır. Bu, biznesin asanlığı baxımından biznes
mühitinin əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşması ilə nəticələnib və Dünya Bankının 190 ölkəni
əhatə edən Doing Business hesabında ən yüksək göstərici ilə qiymətləndirilib (Dünya Bankı,
2019a).Əlaqələr vasitəsilə kiçik və orta müəssisələrin qlobal dəyər zəncirlərində iştirakını
təşviq etmək üçün yerli istehsalın stimullaşdırılması, gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi
və beynəlmiləlləşmənin dəstəklənməsi istiqamətində digər islahatların keçirilməsi də nəzərdə
tutulmuşdur9.
Ümumilikdə, biznes dairəsi Azərbaycanda keçirilən islahatları müsbət hesab etmiş, İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının araşdırmasında iştirak edən bizneslərin 50%-dən çoxu
demək olar bütün islahatları “yaxşı” və ya “çox yaxşı” şəklində qiymətləndirmişdir (Şəkil 14).
Biznes yoxlanışlarının dayandırılması xüsusilə müsbət qarşılanmışdır (86% yaxşı və ya çox
yaxşı şəklində qiymətləndirmişdir), və onlayn lisenziyalaşdırma və VİZA xidmətlərinin
olması da müsbət qiymətləndirilmişdir (müvafiq olaraq 82% və 77%). Vergi sistemini
asanlaşdırmaq tədbiləri10, eləcə də yerli istehsalı stimullaşdırmaq və gömrük sistemini
9

İslahat proqramının detalları üçün OECD (2018c) hesabata baxın.

10

Vergi sisteminə dair islahatların detalları Qutu 4-də verilmişdir.
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sadələşdirməklə ona düzəlilş etmək tədbirləri də firmaların 60%-dən çoxu tərəfindən uğurlu
hesab olunmuş, yalnız təxminən 10% bu tədbirləri mənfi qarşılamışdır.
Xarici və yerli bizneslərlə, həmçinin xarici ticarət palataları ilə müsahibələr göstərir ki,
hökumət tərəfindən həyata keçirilən islahat və proqramlar ümumilikdə sənayeni inkişaf
etdirmək və ölkənin beynəlxalq nüfuzunu artırmaq istiqamətində atılmış ciddi addım kimi
qəbul edilir. Eyni zamanda, qeyd olunur ki, bacarıqların artırılması, rəqabətin təşviq edilməsi
və qeyri-müəyyənliyin azaldılması istiqamətinə daha çox iş görülməldir. Bəzi şirkətlər bildirir
ki, tariflər həddən artıq dəyişkəndir və proqnozlaşdırmaq mümkün deyil, həmçinin hökumətin
prioritet seçdiyi sektorlarda mövcud olan dalğalanmalar həm inkişaf təşəbbüsləri həm də
bizneslər üçün əhəmiyyətli dərəcədə qeyri-müəyyənlik yaradır və təşəbbüslərin səmərəliliyinə
mane olur11. Bu şirkətlər islahat proqramının daha əhatəli və uzunmüddətli olmasının
tərəfdarlarıdır.
Şəkil 14. Şirkətlər islahatların əksəriyyəti müvəffəqiyyətli hesab edir

Qeyd: Şəkillər 201 cavaba əsaslanır.
Mənbə: İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının 2018-ci ilin Azərbaycanda müəssisələrlə bağlı araşdırması
(2018).

Müəssisələr, özəl-dövlət qurumları və ticarət otaqları ilə müsahibələrdən tapılmış nəticələrin xülasəsi
üçün Əlavə A-a baxın.
11
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Qutu 4. İnvestisiya mühitinə təsir edən vergi sistemində əsas islahatlar
Azərbaycan 2013-cü ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Qlobal Vergi və Şəffaflıq Forumuna üzv oldu və
bundan sonra vergi məsələləri üzrə digər ölkələrlə informasiya mübadiləsini təkmilləşdirmək və beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırmaq üçün tədbirlər görüldü. Beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan əhəmiyyətli islahatlar son
illər vergi sistemində tətbiq eilmişdir ki, bu da biznes üçün əlverişli şəraitin yaradılması və vergi ödəyiciləri və
vergi orqanları arasında qarşılıqlı inam və şəffaflığın artırılmasına yönəlmişdir. Vergilər Nazirliyinə vergi
inzibatçılığını asanlaşdırmaq, elektron auditin əhatəsini genişləndirmək, vergi auditinə dair tələblərin
sərtləşdirilməsi və yayınma hallarınıın qarşının alınması üzrə qaydaların beynəlxalq ən yaxşı təcrübəyə
uyğunlaşdırılmasını icra etmişdir.

















Vergi məcəlləsində islahatlar:
Vergi Məcəlləsinə köçürmə əməliyyatı xərcləri, vergilərin açıqlanması, avans vergi üzrə tənzimləmələr, efakturalar, elektron ticarətdən vergitutulması, pul köçürmələrinin məhdudlaşdırılması, kənd təsərrüfatı
məhsullarının ƏDV-yə cəlbi və maliyyə təşkilatlarının vergi monitorinqi ilə bağlı müddəalar əlavə edilmişdir.
Vergi ödəyicilərinin borclarının tənzimlənməsi haqqında qanun qəbul edildi və vergi ödəyicilərinin 2017-ci
ilin yanvar ayına qədər ödəməli olduğu faiz dərərəcələri və maliyyə sanksiyalarının bir hissəsi ləğv edildi.
Sənaye və texnoloji parklarda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər və fiziki şəxslər həmin
müəssisələrdə qeydiyyata alındıqdan sonra 2013-cü ildən bəri yeddi il müddətinə gəlir vergisi, əmlak vergisi,
torpaq vergisi, idxal olunan maşınlar və avadanlığa görə ƏDV-dən azad ediliblər.
2016-cı ildən etibarən investisiya təşviqi sənədi alan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar 7 il müddətinə gəlir
vergisi, əmlak vergisi, torpaq vergisi və idxal olunan maşınlar və avadanlığa görə ƏDV-dən azad edilib.
Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan hüquqi şəxslər və fiziki şəxslər ixrac edilən malların gömrük
dəyərinə uyğun olaraq ixracın təşviqi sənədi alırlar.
Vergi idarəsində islahatlar:
Elektron hökumət layihəsinin bir hissəsi kimi 2007-ci ildə elektron vergi bəyannaməsi tətbiq olundu və
hazırda təqdim edilən vergi bəyannamələrinin 95% -ni təşkil edir; ƏDV əməliyyatlarının yoxlanılmasının
səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 2008-ci ildə vahid ƏDV depozit hesabı tətbiq edilmişdir; elektron vergi
fakturaları 2010-cu ildə tətbiq olundu; 2010-cu ildə vergi orqanları və vergi ödəyiciləri arasında elektron poçt
mübadiləsi üzrə kanal təmin etmək üçün onlayn xidmət sistemi tətbiq edilmişdir.
2015-ci ildə bir çox dövlət qurumlarını əhatə edən Çağrı Mərkəzləri qurulmuşdur. Onun funksiyalarından biri
vergi ödəyicilərinə vergi qanunlarının icrası ilə bağlı sualları cavablandırmaqır. Çağrı Mərkəzi 2011-ci ildə
Aİ standartlarına uyğunlaşdırılmaq üçün sertifikatlaşdırılmışdır. Ölkənin bir neçə regionunda vergi
xidmətlərinə çıxış imkanlarını təmin etmək üçün xidmət mərkəzləri yaradılmışdır. Hazırda 57 belə mərkəz
mövcuddur.
Vergi orqanlarına yeni qeydiyyatdan keçmiş biznesləri dəstəkləmək, vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq
bütün zəruri məlumatların verilməsi üçün təlimat hazırlanmışdır.
E-audit üzrə Tvinninq layihəsi (2012-13) Hollandiya Vergi və Gömrük İdarəsi ilə birgə həyata keçirilmişdir
ki, bu da Nazirliyin genişmiqyaslı müəssisələrin audit, e-deklarasiyalar, elektron mühasibat uçotu və böyük
və orta müəssisələrin auditi sahələrində potensialının gücləndirilməsinə imkan yaratmışdır.
Kənd məktəblərində vergi savadlılığı üçün "Vergi dostları" təşəbbüsü 2012-ci ildə məktəb müəllimləri ilə
birgə həyata keçirilmişdir.
Vergi yoxlamalarının keyfiyyətini və səmərəliliyini artırmaq üçün "Risklərin Vahid Mərkəzdən İdarə
olunması üzrə Mərkəz" işinə başlamışdır.
Vergilər Nazirliyi nəzdində Vergi şikayətləri üzrə Şura yaradılmış, vergi ödəyicilərindən gələn şikayətləri
diqqətlə araşdıraraq və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
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İcra prosedurların olması maliyyələşmənin yerli mənbələrdən olmasını dəstəkləyir
Müqavilə tərtib edərək icra etmək və mübahisələri həll etmək bacarığı bazarların düzgün
şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün əsasdır. Münasib həyata keçirmə prosedurları investorları
onların müqavilə üzrə hüquqların dərhal yerli məhkəmələr tərəfindən müdafiə olunacağından
əmin etməklə ticarət münasibətlərində proqnozlaşdırma imkanını artırır. Müqavilələrin icrası
üzrə prosedurlar həddən artıq bürokratik və zəhmətli olduqda və ya müqavilə üzrə
mübahisələri vaxtında və qənaətcil şəkildə həll etmək mümkün olmadıqda xarici investorlar
öz fəaliyyətlərini məhdudlaşdıra və ya yerli şirkətlərlə əlaqə qurmaqdan çəkinə bilər. Nəticə
etibarilə, münasib həyata keçirmə prosedurlarının və ya mübahisələrin həlli üçün alternativ
mexanizmlərin təmin edilməsi yalnız xarici investorlarla kiçik və orta müəssisələr arasındakı
əlaqələrin təşviqinə deyil, həm də texnologiya mübadilələrinin daha çox mümkün edilməsinə
kömək edə bilər.
Məhkəmə sistemi müqavilələrin icrasında əhəmiyyətli rol oynadığına görə bir sıra məhkəmə
islahatlarının keçirilməsi müasir cəmiyyətlərin səmərəli və yüksək keyfiyyətli ədliyyə
sistemlərinə olan tələbatının qarşılanmasında münasib təcrübə hesab oluna bilər. Onlara bu cür
tədbirlər daxildir: ədliyyə sisteminin səmərəliliyi və xərcləri üzrə statistikanın tərtib olunması
və ona nəzarət edilməsi; məhkəmə işlərinin həm hakimlər, həm də vəkillər tərəfindən idarə
edilməsi prosesini asanlaşdırmaq üçün elektron ədalət sistemlərinin yaradılması; və əsas
ixtisaslaşma sahələri üzrə ədliyyə sisteminin təşkil edilməsi. Məhkəmə işlərinə baxılması,
vasitəçilik və uzlaşma daxil olmaqla mübahisələrin həlli üçün alternativ mexanizmlər də
mövcuddur və zamanla ticarət və investisiya üzrə mübahisələri həll etmək üçün onlardan daha
çox istifadə olunur. Həcm və məzmun baxımından dəyişməsinə baxmayaraq beynəlxalq
investisiya müqavilələri də investorlara və onların investisiyalarına qarşı rəftar üzrə standartlar
təmin edir. Bu baxımdan, onlar bəzən investorların vəziyyəti ilə mübahisələri həll etmək üçün
beynəlxalq investisiya arbitrajına müraciət imkanının irəli sürülməsi daxil olmaqla investorları
əlavə təhlükəsizlik vasitəsi ilə təmin edə bilər (İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, 2015ci il).
2009-cu ildə Dünya Bankının dəstəyi ilə Azərbaycan elektron ədliyyə sisteminin səmərəli və
şəffaf sisteminin inkişafı istiqamətində böyük addımlar atdı. Bu dəyişiklik məhkəmə icraatının
avtomatlaşdırılması və məhkəmə qərarlarının icrasını əhatə edən "e-Məhkəmə" informasiya
sisteminin inkişafı və həyata keçirilməsi ilə başlandı. E-Məhkəmə informasiya sistemi ədalətə,
effektivliyə və şəffaflıq prinsiplərinə e-müraciət, qərəzsizliyin təmin olunması üçün işlərin
avtomatlaşdırılmış seçim əsasında bölüşdürülməsi, habelə mülki işlərə dair avtomatlaşdırılmış
e-Fast-Track (Sürətli İzləmə) sistemi kimi komponentlər vasitəsilə çatdırmaq məqsədi daşıyır.
Sistem içərisində məhkəmə rəhbərliyini daha da genişləndirmək üçün əsas fəaliyyət
göstəricilərinə (KPI)12 əsaslanan fəaliyyətin qiymətləndirilməsi komponenti ("Məhkəmə
Pulsu") hazırlanmışdır. E-Fast Track Sistemi hakimlər və məhkəmələr üçün iş yükünü
əhəmiyyətli dərəcədə azaltdı və işin icraatı üçün lazım olan vaxtı da olduqca aşağı saldı.
Hazırda hüquqi şəxslərin və sahibkarların 60% -dən çoxu müqavilə öhdəliklərinin yerinə
yetirilməməsi nəticəsində yaranan mübahisələrə dair ümumi məhkəmələrə elektron müraciət
edirlər. Nəticədə vaxt, xərc və prosessual baxımından müqavilənin tətbiqi səmərəliliyi
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılıb.
Müqavilələrin icrası və məhkəmə prosesləri baxımından ölkədə vəziyyət Dünya Bankının
"Biznesin idarə edilməsi" hesabatında göstərilən göstəricilərlə qiymətləndirilə bilər. Şəkil 16da seçilmiş Avrasiya ölkələrində iki indeksə/göstəriciyə əsaslanan müqavilələrin yerinə
yetirilməsində vəziyyət qiymətləndirlir. Müqavilənin yerinə yetirilməsində vəziyyət, digər
12

https://www.coe.int/en/web/cepej/events/crystal-scales-of-justice-prize/2017
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ölkələrdə (ya da 2005-ci ildən ən yaxşı performans etmiş digər ölkələrə nisbətən) vəziyyətlə
müqayisəli qiymətləndirilir; məsələn kommersiya mübahisəsini həll etmək üçün lazım olan
vaxt; icra xərclərinin iddia məbləğin payı; keyfiyyət və səmərəliliyi təmin edən yaxşı
təcrübələrdən istifadə və s kimi. Məhkəmə prosesinin indeksinin keyfiyyəti 0-dan 18-ə qədər
miqyasda qurulmuşdur: məhkəmə strukturu və icraatı; işin idarə edilməsi; məhkəmənin
avtomatlaşdırılması; və alternativ mübahisələrin həlli.13
Təsvirdə göstərildiyi kimi, indekslər və seçilmiş ölkələr arasında geniş dəyişikliklər
mövcuddur. Müqavilələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqəli vaxt və xərclərə gəldikdə (Şəkil 15,
Panel A), Azərbaycan orta hesabla İƏİT ölkələri səviyyəsindədir. Məhkəmə sisteminin
səmərəliliyinin artırılması üçün apellyasiya şikayətlərinin onlayn şəkildə təqdim edilməsi və
məhkəmə xərclərinin ödənilməsi kimi tədbirlərin son vaxtlarda artıq tətbiqini əks etdirir. Eyni
zamanda, Dünya Bankının Doing Business hesabı ilə ölçülmüş məhkəmə proseslərinin
keyfiyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi və islahatı üçün çərçivə mövcuddur (Şəkil 15, Panel
B). Məhkəmə prosesləri indeksinin keyfiyyətinə daha yaxından baxmaq məhkəmə prosesindən
kənar alternativ mübahisələrin həlli mexanizmləri təklif edərək biznesin həyata keçirilməsi
perspektivindən əhəmiyyətli mənfəət əldə edə biləcəyini göstərir (Şəkil 16). Bu, ticarət və
investisiya mübahisələrinin həlli yolları kimi arbitraj, vasitəçilik və razılaşmanın bir vasitə
kimi tanınması deməkdir.
Şəkil 15. Məhkəmə prosesinin keyfiyyəti yaxşılaşdırıla bilər

Qeyd: DTF və ya "Yaxşı həddə qədər məsafə", 2005-ci ildən etibarən iqtisadiyyatda müşahidə edilən ən yaxşı
göstəriciyədək olan məsafəsini (səviyyəni) ölçür. Məsafə 0 (ən aşağı performans) ilə 100 (hədd) arasında olan bir
miqyasda ölçülür. Müqavilələrin yerinə yetirilməsi üçün son həddə qədər olan məsafə məhkəmələr vasitəsilə
kommersiya mübahisəsini həll etmək üçün (1) həddə qaədər məsafəinin/xalın sadə bir ortalamasıdır; (2) məhkəmə
və icra xərcləri iddia dəyərinin payı kimi; və (3) keyfiyyətli və səmərəliliyin təşviq edilməsi üzrə yaxşı təcrübələrin
tətbiq edilməsi. Məhkəmə prosesinin keyfiyyəti (0-18) hər bir iqtisadiyyatın məhkəmə sistemində bir sıra qabaqcıl
təcrübələri tətbiq edib-etmədiyini qiymətləndirir: məhkəmə quruluşu və prosesi (0-5), idarə edilməsi (0-6),
məhkəmənin avtomatlaşdırılması (0-4), alternativ mübahisələrin həlli (0-3).
Mənbə: Dünya Bankı (2019b)

Metodologiya haqqında daha ətraflı məlumat üçün Dünya Bankının Doing Business saytına baxın:
http://www.doingbusiness.org/Methodology/enforcing-contracts
13
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Şəkil 16. Mübahisələrin həlli üzrə alternativlərin olması biznes üçün vacibdir
Alternativ mübahisələrin həlli(0-3)
Məhkəmənin avtomatlaşdırılması(0-4)

İşin idarə edilməsi (0-6)
Məhkəmə quruluşu və icraat(0-5)

Məhkəmə proseslərinin
keyfiyyəti indeksi (0-18)
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Qeyd: məhkəmə proseslərinin keyfiyyət göstəriciləri (0-18) məhkəmə sistemində dörd sahədə sahədə qəbul edilən
yaxşı praktikalarını ölçmək üçün istifadə edilir: məhkəmə strukturu və məhkəmə araşdırmaları (0-5), məhkəmə
işlərinin idarə olunması (0-6), məhkəmənin avtomatlaşdırılması (0-4), mübahisələrin alternativ həlli (0-3)
Mənbə: Dünya Bankının hesabatı (2019b)

Məsuliyyətli biznes davranışları yerli təchizatçılarla biznesin təhlükəsizliyini təmin
edir
Məsuliyyətli iş davranışı (MBİ) prinsipləri və standartları bütün müəssisələrin - hüquqi
statusu, ölçüsü, mülkiyyət forması və ya sektorundan asılı olmayaraq - onların fəaliyyət
göstərən ölkələrdəki fəaliyyətlərinə mənfi təsirlərini qarşısını almaq və həll etmək üçün
gözləntiləri ortaya qoyur. Bu gözləntilər GVC-lərdə geniş yayılmışdır və MBİ üzrə əsas
beynəlxalq sənədlərdə - xüsusilə İƏİT-in Çox-Milli Müəssisələr Təlimatında (İƏİT Təlimatı),
BMT-nin Biznesin və İnsan Hüquqlarının Rəhbər Prinsipləri (BMT Rəhbər Prinsipləri) və
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (ILO) Konvensiyaları - və bütün dünyada gedən beynəlxalq ticarət
və investisiya razılaşmaları və milli inkişaf strategiyaları, qanunları və qaydalarında rəhbər
prinsip kimi təsbit edilmişdir.
Bir çox müəssisələr həmçinin, məsuliyyətli biznesin insan hüquqlarına hörmətlə
yanaşmalarına və müvafiq qanunlara və qaydalara riayət etməməsini təmin etməklə yanaşı,
yaxşı biznesdir. Biznes əməliyyatlarına daha geniş bir şəkildə, məsələn, maliyyə risklərinin
kənarında olan riskləri anlama, aradan qaldırma və qarşısını alma - tez-tez rəqabət üstünlüyünə
gətirib çıxarır. Beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş ətraf mühit və sosial prinsiplər və
standartlara hörmət edilməyən bazarda, dəyər zənciri fəaliyyətindən kənar qalma riski
böyükdür. Bu, əvvəlki bölümdə göstərilən sorğulara cavablarla bir daha dəstəklənir ki, bu da
GVC-lərdə daha çox inteqrasiya olunmuş müəssisələrin işçilərin daha yaxşı iş şəraiti barədə
məlumat verdiyini göstərir.
MBİ gözləntiləri XBİ-nin cəlb edilməsi səyləri çərçivəsində icra bilər və yerli təchizata daha
çox meylli olan MNE-ləri cəlb etməyə kömək edə bilər. “Invest in Azerbaijan” səhifəsində
ətraf mühit və sosial məsələlər və ya korporativ sosial məsuliyyət məsələləri göstərilmir. Bu,
məsuliyyətlə iş görməyə və Azərbaycan markasını məsuliyyətli bir iş yeri kimi sərgiləyən
investorlarla əlaqə yaratmaq üçün qaçırılan bir fürsətdir. MBİ ilə sərmayə təşviqi səyləri
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arasında birbaşa əlaqə yaratmaq, xarici şirkətlər üçün informasiya boşluğunun doldurulmasına
kömək edə bilər ki, bu da Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyin yüksək riskli olma təəssüratını
azalda bilər.
Təchizat üzrə məlumat bazasının bir elementi də MBİ ola bilər. Hökumətlər yerli şirkətlərin
imkanlarını artırmaq və xarici investorlar ilə işgüzar əlaqələri təşviq etmək yolu ilə RBK
prinsiplərini və standartların sənaye sahəsində keçirilən spesifik təlim proqramlarına daxil edə
bilər. Bu, hərtərəfli təşviqdən tutmuş potensialın yaradılması təlimlərinə qədər hərtərəfli
öyrənmə səylərinə dəstək olan bütün tədbirləri əhatə edə bilər (məsələn, spesifik lazımi ehtiyat
vəzifələri üçün sənaye daxilində və arasında bölüşdürülmə üzrə səylərin dəstəklənməsi,
məsuliyyətli təchizat zəncirinin idarə edilməsi təşəbbüslərinə iştirak və sənaye üzvləri arasında
əməkdaşlıq daxil olmaqla).
Əlavə olaraq, biznes liderləri ilə təlim və məlumatlılığın artırılması MBİ-nin əhəmiyyətini
daha geniş başa düşülməsi və tanınmasının təşviqində faydalı ola bilər. Bu baxımdan biznes
məktəbləri kimi təhsil müəssisələri əhəmiyyətli platformalar ola bilər. Hökumət, insan
resurslarının inkişaf siyasətində özəl sektorun getdikcə daha çox cəlb edilməsi və işəgötürənlər
tərəfindən daxili və xarici təlimlərin təşviq edilməsi ilə idarə olunan təhsil və təlim
proqramlarının marketinqini artıra bilər.

Potensialın gücləndirilməsi və əlaqələrin qurulmasına dəstək
Bu bölmənin əvvəlində qeyd edildiyi kimi, dövlət spesifik siyasət və proqramlar vasitəsilə
kiçik və orta müəssisələrin biznes tərəfdaşların xarici investorlar üçün cəlbediciliyinin
arıtırılmasında vacib rol oynaya bilər. Faktlar göstərir ki, daha böyük firmalarla müqayisədə
kiçik və orta müəssisələrin qlobal dəyər zəncirlərində iştirak etmək ehtimalı daha azdır, çünki
onlar məhdud potensial, resurslar, idarəetmə strukturu və yerləşdiyi coğrafi məkan baxımından
vəsait əldə etmək, keyfiyyət standartlarına cavab vermək, əlaqə və infrastruktur
məhdudiyyətlərini aradan qaldırmaq, yeniliklər tətbiq etmək imkanlarına malik deyillər və
münasib insan kapitalı tapılmasını çətinləşdirən informasiya əngəlləri, texniki və inzibati
əngəllərlə üzləşirlər.
Buna görə, kiçik və orta müəssisələrin qlobal dəyər zəncirlərində iştirakını artırmaq üçün
hazırlanmış siyasi müdaxilələr adətən həvəsləndirici tədbirlər, ixracatı asanlaşdırma vasitələri,
təlim proqramları, marketinq portalları, biznes fəaliyyətləri, beynəlxalq səviyyədə tanınan
sertifikatların əldə edilməsinə kömək, beynəlxalq ticarət yarmarkalarında iştiraka dəstək və
kiçik və orta müəssisələrin sadalana biləcəyi elektron ticarət platformalarının yaradılmasına
həsr olunur. Bu cür tədbirlər yuxarıda bəhs olunan biznes mühiti inkişafını tamamlaya bilər,
ancaq onun əvəzedicisi hesab olunmamalıdır. Bu proqramlar tez-tez digər dövlət qurumları ilə
əlaqəsi olan investisiya təşviqat agentlikləri tərəfindən həyata keçirilir (Qutu 5-də siyasətin
əlaqələndirilməsi üçün Taylandın strateji yanaşma bax). Çexiya kontekstində uğurlu təchizatçı
inkişaf proqramının nümunəsi Qutu 6-da verilmişdir.
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Qutu 5. Taylandda investorla əlaqələrin gücləndirilməsi strateji şəbəkə yanaşması
Taylandda İnvestisiya Şurası və Sənaye Nazirliyi əlaqələrlə bağlı siyasətlərin üç əsas elementinə görə
məsuliyyət daşıyan əsas rəsmi qurumlardır. Onlar müvafiq agentliklərin və İnvestisiya Şurası və ya
Sənaye Nazirliyi törəmələrinin, həmçinin Köməkçi Sənaye Sahələri Assosiasiyası İttifaqı kimi özəl
sektor orqanlarının fəaliyyətlərini çevik və qeyri-rəsmi şəkildə əlaqələndirir. Bundan əlavə, texniki
yardım göstərən və biznes məsləhətləri verən akademik müəssisələr və qeyri-KOBmersya təşkilatları
mövcuddur ki, onlardan ən mötəbəri Texnologiyaların Təşviqi Assosiasiyasıdır. Yekun şəbəkə nə vahid
təşkilat tərəfindən maliyyələşdirilir, nə də aydın qaydalar əsasında idarə olunur. Hər bir üzv təşkilat öz
vəzifələrini ayrı şəkildə yerinə yetirir və müştəriləri tələb olunan vəzifələri daha yaxşı yerinə yetirə
biləcəkləri digər təşkilatlara yönləndirir.

İnvestisiyaların təşviqi orqanı kimi İnvestisiya Şurası xarici investisiyaların müraciət etdiyi ilk
mərhələdir. Bu orqan strateji olaraq birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsinə (prioritet
fəaliyyətlərin və məhsulların dərc olunmuş siyahısı əsasında) və Sənaye Əlaqələri Şöbəsi vasitəsilə
investisiyaların yerli şirkətlərlə əlaqələndirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Sənaye Əlaqələri Şöbəsi
müxtəlif kanallar vasitəsilə (“One Start One Stop” (Bir Başlanğıc Bir Son) İnvestisiya Mərkəzi və
İnvestisiya Şurasının xaricdəki filialları daxil olmaqla) xarici investorlardan sorğular qəbul edir, öz
vebsaytında xarici alıcıların spesifikasiyalarını və həcm tələblərini elan edir, Tayland təchizatçılarından
maraq bəyanatları tələb edir. Bu şöbə həmçinin Tayland firmalarının xaricdə ticarət yarmarkalarında
(Satıcı-Müştəri tanışlığı üçün təqdimat turları) iştirakını maliyyələşdirir.
Sənaye Nazirliyinin Sənaye Təşviqi Şöbəsi Sənaye İnkişafına Kömək Bürosu, sektorlara xas
müəssisələr, sənaye assosiasiyaları və Taylandın Sənaye Bölgələri üzrə Agentliyi kimi müxtəlif
qurumlar vasitəsilə yerli potensialın birbaşa və ya dolayı yolla artırılmasına görə məsuliyyət daşıyır.
Sənaye İnkişafına Kömək Bürosuna əvvəlcə “köməkçi sənaye sahələri” üzrə şirkətlərə texniki yardım
və idarəetmə yardımı göstərməklə yerli potensialın artırılması tapşırılmışdı. Köməkçi sənaye sahələri
ilə məşğul olan şirkətlərin sayı artaraq mini keçdiyinə görə tematik forumlar yaradıldı və Sənaye
İnkişafına Kömək Bürosunun vəzifəsi texniki dəstəkdən məsləhət və maliyyə yardımına dəyişdi.
Tədricən, forumlar təcrübə qazandı və Köməkçi Sənaye Sahələri Assosiasiyası İttifaqı sammit təşkilatı
yanında 12 özəl sənaye assosiasiyasına çevrildi.
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Qutu 6. “Çex İnvest” Təchizatı İnkişafı Proqramı
“Çex İnvest” 1990-cı illərdə dərin sosial-iqtisadi dəyişikliklərə məruz qalmış bir ölkənin yenidən
qurulması prosesində təşkil edilmişdir. Çexiya, korrupsiya və bürokratiya və qloballaşan bazarların
çətinlikləri ilə üzləşən ölkələr üçün nümunədir.
“Çex İnvest”-in strategiyası, çoxsaylı xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün yaradılıb. Çex
təchizatçılarının üzləşdiyi problem rəqabət qabiliyyətinin olmaması idi. Belə bir vəziyyətdə, yerli və
xarici texnologiyalar arasındakı boşluq azalması üçün, MNE-lərdən KOB-ləə olan təchizat əlaqələrinin
yerli səviyyədə yaxşı bir şəkildə həll qurulması önəmlidir. Agentliyin qarşısında duran digər bir məsələ
yerli şirkətlər və MNE-lər arasında ünsiyyətin yaxşılaşdırılmasıdır.
Bu çətinliklərə cavab vermək üçün agentlik 1999-cu ildə Təchizatçıların İnkişaf Proqramına başladı və
Çexiyanın ən sürətlə inkişaf edən və avtomaşından sonra ikinci ən böyük XBİ yönələn sektoru olan
elektronikaya yönəltdi. Proqrama hazırda “Çex İnvest”-in işinin bir hissəsi olan bir neçə istiqamətlər
daxil edildi:
• Yerli istehsalçıların keyfiyyətini yüksəltmək və onların təchizat qabiliyyətini artırmaq üçün təlim və
texniki yardım proqramlarına iştirak etmək üçün xüsusi yerli şirkətlərin hədəflənməsi.
• Xarici investorlar və yerli təchizatçılar arasında kommunikasiyanı asanlaşdırmaq üçün yerli
təchizatçıların onlayn məlumat bazasının yaradılması. Verilənlər bazası, Çex Respublikasında
təchizatçıları müəyyənləşdirmək və təsnif etmək üçün effektiv bir vasitədir və fərdi sənaye sahələrini
(elektronika, informasiya texnologiyaları, aviasiya, avtomobil) aydın şəkildə təqdim edir. Verilənlər
bazası əsasən Chexiya Respublikasına daxil olan və hazırda orada fəaliyyət göstərən xarici investorlar
üçün, eləcə də Çexiyadan təchizat almaqda maraqlı olan digər xarici və yerli şirkətlər üçün nəzərdə
tutulub. Bundan əlavə, təchizatçıları birinci, ikinci və üçüncü dərəcəli səviyyədə olan şirkətləri axtarıb
tapmağa imkan verir.
• Yerli şirkətlərlə əlaqələrin qurulmasının təmin edilməsi. Agentlik xarici investorlara seçilmiş
istehsalçılar arasında görüşlər təşkil edir və danışıqlar zamanı köməklik göstərir ki, bu da biznes
əlaqələrinin qurulmasına imkan yaradır.
• Bizneslərin genişləndirilməsi üçün maliyyə vasitəçiliyinin təmin edilməsi. “Çex İnvest” borc verən
banka və ya tərəfdaç MNE şirkəti üçün təchizat müqaviləsini bağlanması üçün zəmanət verir.
2015-ci ildə CzechInvest şirkətinin 263 işçisi var idi, agentlik təxminən 896 milyard Czk (40 milyard
ABŞ dolları) dəyərində 1.628 investisiya təşkil etmişdir. Çex təchizatçılarının mövcud sektor məlumat
bazası təxminən 3,400 təchizatçıya malikdir və sektor xüsusiyyətləri, modulları, əsas texnologiyaları və
yeri ilə Çexiyada axtarış və sıralama tərəfdaşları və təchizatçıları üçün effektiv vasitədir.

Mənbə: OECD (2018b) və Benáček (2010)

KOB-lara ünvanlı dəstək təşəbbüsləri həyata keçirilməkdədir
Ölkənin iqtisadi islahat proqramı çərçivəsində Azərbaycan yerli potensial yaratmaq və kiçik
və orta müəssisələrin qlobal dəyər zəncirlərində inkişafına yardım etmək üçün spesifik
təşəbbüslər yaratmışdır. Onlara xüsusilə aşağıdakılar daxildir:


Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu AzPromo vasitəsilə
marketinq və uyğunlaşdırma yardımı;
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export.az onlayn portal vasitəsilə ixracla bağlı tədbirlər barədə məlumatlandırmaq;
Bakı Biznes Təlimi Mərkəzi vasitəsilə təlim keçmək.

Ümumilikdə, yardım təşəbbüsləri barədə məlumatlılıq çox yüksəkdir, araşdırmada iştirak
edənlərin 90%-dən çoxu onlardan xəbərdardır (Şəkil 4.4). Digər tərəfdən, onlardan istifadə
daha çox məhduddur: AzPromo xidmətlərindən iştirakçıların təxminən 30%-i, Mərkəzin
təlimlərindən isə 20%-dən az iştirakçı istifadə edir. Bu təşəbbüslərin əhatə sahəsini və
səmərəliliyini daha yaxşı anlamaq üçün ikinci araşdırma, həmçinin müvafiq orqanlar və
seçilmiş mənfəətdarlarla müsahibələr zamanı bu xidmətlərin daha ətraflı təftiş olunmuşdur.
Şəkil 17. Azərbaycan şirkətləri dövlət dəstəyi xidmətləri haqqında məlumatlıdırlar

Qeyd: Rəqəmlər 201 sorğu anketinin cavablarına əsaslanır.
Mənbə: İƏİT-in Azərbaycan Müəssisələri üzrə Sorğusu (2018)

BBTC tərəfindən təklif olunan təlim xidmətləri biznes planının işlənib hazırlanması, biznesə
başlama və biznesin idarəedilməsi, brending və marketinq, ixracat və s. kimi mövzuları əhatə
edir və bu günədək 30000-dən artıq sahibkar bu xidmətlərdən faydalanmışdır. Lakin sorğu
iştirakçıları ilə müsahibələr əsnasında bu mövzuların olduqca geniş, məlumatların isə çox
ümumi və səthi olduğu ortaya çıxmışdır. Bundan başqa, xidmətlər yalnız bir neçə saat davam
edən seminarlar formasında təqdim olunur və daha sonra təlim iştirakçılarının məlumatları
mənimsəməsinə nəzarət etmək üçün heç bir fəaliyyəti ehtiva etmir. Təlim proqramının daha
strukturlu və əhatəli formada tərtib olunması və sözügedən tədbirlərdə iştirak kimi təlimsonrası
elementlərin daxil edilməsi təlimlərin effektivliyini artıra bilər.
AzPromo ixracatı stimullaşdırmaq və “Azərbaycan istehsalı”nı ölkə xaricində təbliğ etmək
üçün, o cümlədən beynəlxalq ticarət yarmarkaları, ticari missiyalar, reklam, satış yeri ilə bağlı
xarici pərakəndəçilərlə və export.az internet portalı ilə bağlı yerli təchizatçılarla danışıqlar
aparmaq, eləcə də ticarətyönümlü tədbirlər təşkil etmək üçün doqquz müxtəlif dəstək
mexanizmi ilə mandatlaşdırılmışdır. Bu dəstək mexanizmlərindən əksəriyyətinin uğurlu olubolmadığını qiymətləndirmək üçün hələ tezdir. Lakin www.export.az portal ilə 2017-ci ildə
100 ölkəyə malların 475 milyon dollar dəyərində ixracı və 2018-ci ilin ilk yarısında 100 ölkəyə
284,4,8 milyon dollarlıq mal ixracını təmin etmişdir. İkinci bir portal olan www.azexport.az
portal isə əvvəlcə elektron ticarət platforması kimi nəzərdə tutulmuşdur. Kiçik və orta
müəssisələr üçün məhsulların xaricdə satılması məqsədilə 2017-ci ildə yaradılıb və İqtisadi
İslahatlar Təhlil və Əlaqə Mərkəzi tərəfindən idarə olunur. Portal artıq 150 ölkədən 10 000
sifariş alıb və 200-dən çox Sərbəst Satış sertifikatını təmin etmişdir. Bununla yanaşı portalı
Azərbaycan ixracatçılarına komleks xidmətlər təklif edir, o cümlədən məsləhət xidmətləri və
ixrac və gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün zəruri sertifikatlar verir. İqtisadi İslahatların Təhlili
və Kommunikasiya Mərkəzi yaxın zamanda bir sıra biznes- axtarışlar, lokallaşdırma və uyğun
funksiyaları ilə iddialı bir yeni portalını (www.enterpriseazerbaijan.com) işə saldı. Portal,
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KOB sektoruna investisiyaların stimullaşdırılmasını və alternativ maliyyə mənbələri
variantlarını artırmağı hədəfləyir. Tam fəaliyyət göstərdikdən sonra, bu portalın daha çox
ümumiyyətlə beynəlxalq əlaqələr və biznes əlaqələri üçün dəyərli yeni bir vasitə təmin etməsi
gözlənilir.
İxracatın təşviqi səylərinin doğru istiqamətdə aparıldığı barədə konsensus olsa da, artıq qlobal
dəyər zəncirlərinə qoşulmuş yerli və xarici çoxmillətli müəssisələrlə KOB-ların yerli
əlaqələrinin təşviq edilməsinə daha çox diqqət ayrıla bilər. Faktiki olaraq, müsahibə alınan
bəzi KOB-lar yerli bazara xidmətlə bağlı çətinliklərlə üzləşdiklərini və xarici alıcıların
çoxsaylı sifarişlərini qarşılamaq imkanları olmadığını vurğulayıblar. Yerli alıcılarla daha dərin
əlaqələr onların imkanlarını artırmağa kömək edə və ixrac üçün hazırlaya bilər.

Korporativ investorlar da biznes əlaqələrinin inkişafında rol oynayır
KOB-ların böyük şirkətlərlə əlaqələrini dəstəkləyən dövlət siyasəti və proqramlarından başqa,
xarici sərmayədarlar da yerli biznes icmaları ilə əlaqələrin inkişafında təşəbbüsə malikdir.
Nüfuzun artması, fəaliyyət göstərmək üçün yerli lisenziya, yeni bazarlara inteqrasiyanın
genişlənməsi, xarici mübadilə ehtiyaclarının azalması, yerli təchizatçıların yaxınlıqda olması
səbəbindən rahatlığın olması və s. amillər xarici sərmayədarlar üçün potensial faydaları təşkil
edir. Müvafiq olaraq, korporativ iştirakçılar Azərbaycanda da biznes əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsində müəyyən rol oynayıblar.
Məsələn, Azəri-Çıraq-Günəşli neft yatağı və Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri BP-nin
Azərbaycandakı nəhəng layihələridir. AÇG/BTC Əlaqələr Proqramı yerli biznes müəssisələrin
imkanlarının və maliyyə mənbələrinin çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün tərtib
olunmuşdur. Proqramın bir hissəsi olaraq, BP-nin potensial təchizatçıları kimi yerli şirkətlərin
inkişafını dəstəkləmək üçün Bakı Müəssisələr Mərkəzi yaradılıb. Proqram təchizatçı
məlumatlar bazası və iş lövhəsi; texnologiya və əsas biznes qaydaları üzrə təlim; və
müəssisələrin BP ilə tenderdə iştirak edib qalib gələ bilməsi üçün texniki yardım təmin edir.
Eyni zamanda, BP satınalma siyasəti ilə bağlı bir sıra dəyişikliklər həyata keçirərək yerli KOBların rəqabət apara bilməsi üçün bu prosesi asanlaşdırmışdır. 2006-cı ildə BP yerli KOB-lardan
satınalmalara illik təqribən 77 milyon dollar xərcləyib və 444 KOB ilə əməkdaşlıq etmişdir.
Rus və Azərbaycan dillərində otuz beş yeni ödənişli kiçik biznes idarəetməsi kursu təşkil
olunmuşdur.
Azərbaycan kimi neft ixrac edən ölkənin neft sektorunda BP nümunəsi kimi digər dəstəkləyici
sənayelərin inkişaf etdirilməsi üçün təbii bir başlanğıc nöqtəsidir. Ancaq bu cür təşəbbüsləri
iqtisadiyyatın daha da şaxələndirilməsini dəstəkləmək üçün qeyri-neft sənayelərinə
genişləndirmək vacibdir.

Nəzərdə tutulan vergi imtiyazları KOB əlaqələrinin təşviqi üçün faydalı ola bilər
İşgüzar əlaqələri təşviq etmək üçün uğurlu korporativ təşəbbüsün sübutu bu cür proqramları
inkişaf etdirmək üçün daha böyük korporasiyaların stimullaşdırmasında hökumətin bir
rolunun olub-olmadığı məsələsini qaldırır.
Stimulların vergitutma bazasını əhəmiyyətli dərəcədə poza biləcəyini nəzərə alaraq
beynəlxalq təşkilatlar və digər qurumlar ümumi şəkildə razılaşırlar ki, hədəflənən stimullarda
(həm sektorlar, həm də fəaliyyətlər baxımından) mənfəətə əsaslanan vergi güzəştləri və
vergilərin azaldılmasına üstünlük verilməlidir (İƏİT, 2018a). Hədəflənən vergi stimulları və
onların effektivliyi kifayət qədər araşdırılmayıb, lakin hədəfli yanaşmaları dəstəkləyən bəzi
sübutlar ortaya çıxır. Faktiki olaraq, KOB-lar və təchizatçılar üçün hədəflənən təşviqlərin,
məsələn, Malayziya, Sinqapur və Taylandda effektiv olması ilə bağlı sübutlar var (UNCTAD,
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2011). Məsələn, Malayziyanın proqramları, yerli KOB-ları təchizatçı kimi inkişaf etdirmək
qərarına gəldikdə, Intel-ə təsir göstərmişdir. Intel, təchizatçıları inkişaf etdirmək və
təkmilləşdirmək üçün bir model hazırladı: potensial tədarükçiləri idarəetmə keyfiyyətinə
əsaslanaraq seçir; insan resursları; texniki, material və proses imkanları; və rəqabətə dəyər
qatma. Daha sonra, filial və son olaraq, qlobal Intel şəbəkəsini təmin etmək üçün təlim və
imkanlar təmin edilir. Intel, bu proqramlara qatılaraq ildə ildə 50 milyon ABŞ dolları
məbləğində gəlir əldə edəcəyini hesab edir (Christiansen və Thomsen, 2005).
Azərbaycanda sənaye parklarının rezidentlərinə mühüm güzəştlər verilir. Bununla belə, bu
böyük konqlomeratlar və yerli KOB-lar arasında daha çox əlaqələr yaratmaq üçün böyük
istehsalçıları təchizatçı inkişaf proqramlarını həyata keçirmək üçün təşviq etmək, KOB
təchizatçılarına mentorluq edəcək işçi heyətini təyin etmək və ya əlaqələndirmə
proqramlarının digər formalarını təqdim etmək daha məqsədəuyğun ola bilər. (Bax: Qutu 5).

Sənaye zonaları yaradılma prosesində olsa da, böyük perspektiv vəd edir
Sənaye zonalarını iqtisadiyyatın digər hissələrindən fərqləndirən mühüm xüsusiyyət onların
bu zonalarda fəaliyyət göstərən şirkətlərə təqdim etdikləri fərqli stimullardır. Bu stimullar Bu
stimullar ümumilikdə iki geniş kateqoriyaya bölünür: vergi və qeyri-vergi stimulları. Vergi
stimulları investorların vergi öhdəliklərini, adətən, müəyyən bir müddət üçün azaldır. Qeyrivergi stimulları isə optimallaşdırılmış inzibati prosedurlardan (məs. hökumət xidmətlərinin
göstərilməsi ilə bağlı birpəncərəli sistem, sürətləndirilmiş gömrük prosedurları) infrastruktur
və avadanlıqların təmin edilməsinə və ya sadələşdirilmiş hüquqi və tənzimləyici tələblərə
qədər dəyişir.
Düzgün şəraitdə sənaye zonaları yerli təchizatçılarla və xüsusilə KOB-larla əlaqələrin
yaradılmasına xidmət edə bilər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye zonalarında xarici
investorlar az məsrəfli və etibarlı təchizatçıları tapmaqda maraqlı ola bilər: Rumıniya və
Çexiya ölkələrində birbaşa xarici investisiyaların əlavə təsirlərinin tədqiqi çoxmillətli
şirkətlərin Çexiya təchizatçılarına istehsal xətlərinin qurulması, keyfiyyətə nəzarət təlimlərinin
təşkili, idarəetmə strategiyası və maliyyə planlaşdırması ilə bağlı kouçinq, avans ödənişlər və
digər maliyyəlləşdirmə formalarının təşkili və ixracat bazarlarına təqdim olunmaqda
köməklik göstərdiyini aşkara çıxarıb. (Javorcik and Spatareanu, 2005).
Lakin xarici investorların cəlb edilməsi və əks əlaqələrin yayılması heç bir şəkildə təmin
olunmur. İnvestisiyaların həcmi və xarici sərmayədarlardan yerli satınalmalar ilk növbədə,
yerli şirkətlərin böyüməsinə və inkişafına imkan verən işgüzar mühit təklif edən ev sahibi
ölkənin üzərinə düşür. Yerli KOB-lar zonalarda xarici və yerli ixracatçılara tədarükçü kimi
sertifikatlaşdırılmalıdırlarsa, bu halda onların müqavilələrin yerinə yetirilməsi, etibarlı
infrastruktur, bürokratizmin olmaması və vergidən azad resurslara çıxış imkanı ilə təmin
olunmasına xarici investorlardan heç də az olmayaraq ehtiyacı var. Əlaqələrin təbiəti və
miqyası da yerli biznes elitasının imkanları ilə xarici alıcıların tələbləri arasındakı boşluğun
nə qədər böyük olmasından asılıdır və beləliklə daha etibarlı yerli özəl sektorun uğurlu
təchizatçıya çevrilmə ehtimalı da artır.
Başqa sözlə, zona əsaslı strategiya investorların qısamüddətli perspektivdə cəlb edilməsində,
müvafiq infrastruktur xidmətlərinin və kapital malları və digər resurslar üçün güzəştli imkanlar
təklif etməklə effektiv ola bilər. Bununla belə, zonalar daxilindəki iqtisadi fəaliyyətlər daha
geniş bir inkişaf gündəliyinə güclü bir şəkildə daxil edilmədikdə, iqtisadiyyatın qalan hissəsi
ilə zəif əlaqələrə malik olur. Bundan əlavə, zonalar, məsələn, lazımi infrastrukturun daha
sürətli təmin edilməsi, sərəncamların tənzimlənməsi və / və ya investorlara maliyyə stimulları
təmin edilməsi yolu ilə müəyyən bir sektorun inkişafının sürətlənməsinə səbəb ola bilər. Risk,
siyasi prioritetlər, zonalar üçün kommersiya işini effektiv şəkildə icra bilər və bu, bir ölkənin
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müqayisəli üstünlüyə malik olmadığı və ya olmadığı sahələrin və inkişafların məcbur
edilməsinə cəhd göstərməsinə gətirib çıxarır. Xüsusən bölgələr "ağıllı ixtisaslaşma"
strategiyasını formalaşdırmağa çalışdıqda, bu, potensial zonalar və sənaye parkları hesab
etdiyinə görə siyasətçilər tərəfindən nəzərə alınmalıdır. Malayziyada tətbiq olunan uğurlu zona
əsaslı strategiyaya nümunəsi Qutu 7-də təsvir edilmişdir.
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Qutu 7. Pinanq ştatında (Malayziya) KOB-lar arası əlaqələrin təşviq
edilməsi sahəsində uğurlu təcrübə
İxrac yönümlü artım strategiyalarının idxalın yerli məhsulla əvəz edilməsini
nəzərdə tutan artım strategiyaları ilə müqayisədə malik olduğu nisbi dəyərlərinin
ölkə səviyyəsində müzakirəsi aparıldığı bir dönəmdə Pinanq Xüsusi İqtisadi
Zonası (PXİZ) Malayziyada 1980-ci illərdə elektron malların yığılması və ixracı
ilə məşğul olan beynəlxalq investorların toplandığı bir məkan kimi tanınmağa
başladı. İnvestisiyaların təşviq edilməsi üçün irəli sürülən güclü siyasi kurslarla
birgə Pinanq hökuməti Pinanq İxtisasartıma Mərkəzini yaratdı (PİM), bu Mərkəz
sonralar dövlət, akademiya və sənaye arasında tərəfdaşlıq üçün beynəlxalq
səviyyədə model kimi tanındı. PİM erkən mərhələlərdə elektrik mühəndisliyi və
elektronika sahəsində peşə təhsilinə əsaslanırdı, bu da Malayziyanın standart
komponent istehsalı sahəsində (məsələn sxem lövhələri kimi) və tədricən
yarımkeçirici, informasiya texnologiyaları, audio-vizual və rəqəmsal kamera
sektorlarında daha yüksək dəyər formalaşdıran komponent və məhsulların
hazırlanması istiqamətində fəaliyyətlərinin tərkibinə daxil idi.
2000-ci illərdən başlayaraq, Pinanq BXİ-XİZ-ixracın genişlənməsi üçün öz
xidmət sahəsinə tibbi-bioloji tədqiqatlar, biotexnologiya, əczaçılıq və tibbi
cihazları əlavə etdi. Pinanqın konkret tətbiq etdiyi sahə qabaqcıl elektronikanın
imkanlarını tibbi biliklər, o cümlədən, məsələn dəqiq və alət-əsaslı, elektrik və
elektron əsaslı, avtomatik çalışan tibbi cihazları və diaqnostik alətləri bir araya
gətitir. Özünün peşə təlimi proqramlarının BİX-lə bağlı təşviqat səylərindən geri
qalmamasını təmin etmək üçün PİM “Universiti Sains Malaysia” universitetində
Mikroelektronika sahəsində Təlim Mərkəzi yaratdı, bu fəaliyyət mexanika
mühəndisliyi (məsələn robotika, mikro və nano konstruksiya), kimya
mühəndisliyi (məsələn qaz və kimyəvi çatdırılma üsulları), materialşünaslıq
(məsələn qablaşdırma, Tədqiqat və İnkişaf) və dəyər zəncirinin idarə edilməsi
sahələrində ixtisaslaşmaq üçün beynəlxalq korporasiyalardan dəstəyə əsaslanırdı.
Bu yaxınlarda “Universiti Sains Malaysia” universiteti əczaçılıq və nutrisevtik
məhsul sektorlarında hökumət-sənaye-akademik tərəfdaşlıqlar formalaşdırmağa
başlamışdır.
Pinanqda BXİ-XİZ-ixrac strategiyasından istifadə xarici investisiyaların cəlb
edilməsi, kvalifikasiyaların artırılması təşəbbüsləri və infrastrukturun
yenilənməsi kimi fəaliyyətləri bir araya gətirməklə layiqli bir sikl formalaşdıra
bildi. 2005-ci ildə Malayziyanın mərkəzi hökuməti sənaye sahələri və biznes
üçün “Multimedia Super Koridor İT” Platformasını tətbiq etmək üçün Pinanqı
seçdi. 2008-ci ildə beynəlxalq səviyyədə böhran başladığı dövrlərdə Pinanqın
səkkiz Xüsusi İqtisadi Zonasında 700-dən çox şirkət (4 Azad Ticarət Zonası və 4
Sənaye Parkı) fəaliyyət göstərirdi, onlar 170000-dən çox işçinin çalışdığı
ümumilikdə 775 zavoda malik idilər. Eyni zamanda Pinanq və bütövlükdə
Malayziya ölkə iqtisadiyyatı hüdudlarında komleks qablaşdırmadan tutmuş geniş
miqyasda müqavilə üzrə mühəndis xidmətlərinə kimi əks əlaqələr və dəyər
zəncirləri formalaşdırmaq sahəsində dünyanın ən uğurlu rekordlarından birinə
imza atdı.
Mənbə: İƏİT Malayziyanın İnvestisiya Siyasətinə Baxış (2013)
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Azərbaycanda sənaye obyektlərinin iki növü mövcuddur: sənaye parkları və sənaye obyektləri
(Cədvəl 4.1). Sənaye parkları xüsusi sektorlar daxilində orta və böyük istehsalçılar üçün
nəzərdə tutulan birləşmələr istehsal edir. Sənaye parkları, yüksək texnologiyalar parkları və
aqro parkların bütün rezidentləri yeddi il ərzində əmlak vergisi, torpaq vergisi, korporativ gəlir
vergisi, ƏDV və gömrük rüsumlarından azad olunur.14 Bu günə qədər altı sənaye parkı
fəaliyyət göstərir, bunlardan beşi aktivdir və kimya və tikinti materialları, gəmiçilik, tekstil,
dərman və yüksək texnologiyalı avadanlıqları əhatə edir. Bu sənaye parklarının rezidentlərinin
əksəriyyəti qismən dövlət tərəfindən nəzarət olunan böyük yerli çoxmillətli müəssisələrdir
(səhmdar cəmiyyətləri). Bəziləri xarici investorlar ilə, yəni İran və Rusiya əczaçılıq şirkətləri
ilə birlikdə fəaliyyəti nəzərdə tutulan birgə müəssisələrdir, lakin hələ fəaliyyət göstərmirlər.
Yüksək Texnologiyalar Parkında olan startuplardan fərqli olaraq, KOB-lar (xüsusən də kiçik
olanlar) sənaye parklarında ümumiyyətlə yaşamırlar, çünki onlar parkların istifadəyə verdiyi
istehsal miqyasına uyğun gəlmirlər. Demək olar ki, sənaye parkları sakinlərinə tətbiq olunan
vergi bayramları KOB-lər üçün də tətbiq olunur, demək olar ki, böyük firmalar tərəfindən
istifadə olunur.
Sənaye yerləri, bütün kommunal xidmətlər, yollar, obyektlər və mexanizmlər daxil olmaqla,
KOB-lar üçün imtiyazlı şərtlər təmin edən regionlarda xüsusi istehsalat birləşmələridir.
Müraciət edənlər digər rezidentlərlə birgə fəaliyyət göstərə bilmək bacarığına görə seçilir və
üstünlük daha böyük əlavə dəyər təmin edən və işgüzar əlaqələrin güclənməsi ilə bağlı konkret
məqsədi olanlara verilir. KOB rezidentləri üçün tələb formalaşdırmaları üçün böyük
istehsalçılar da həmçinin bu obyektlərdə məskunlaşmağa cəlb olunur, baxmayaraq ki, onlar
KOB-lar kimi tam təchizatlı avadanlıqlarla təmin olunmur. Sözügedən obyektləri sənaye
parklarında yerləşdirilən qeyri-neft sektorundakı böyük investisiya layihələrini qismən kapital
maliyyəsi ilə təmin edən dövlət şirkəti - Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti idarə edir. Hal-hazırda
tam işlək vəziyyətdə olan yalnız bir obyekt mövcud olsa da, bu il daha üç obyektin işə
salınacağı gözlənilir. Bu obyektlərdə inkişaf edən klasterlər qida emalı, qablaşdırma,
toxuculuq, mebel və tikinti materialları, mühəndislik, logistika və digər biznes xidmətləri daxil
olmaqla müxtəlif istehsalat sahələrini əhatə edir.
Sənaye parkları hökumətlə əlaqəli böyük konqlomeratlar vasitəsilə sənayeni inkişaf etdirməyi
hədəflədikləri üçün müxtəlif yollarla rəqabətə mane olur və ehtimal ki, xarici investisiyaların
qarşısını alır. Bundan əlavə, müəyyən hədəflərlə (məsələn, iş yerlərinin yaradılması, təchizatçı
inkişafı, araşdırma və inkişaf və s.) bağlı olmayan vergi tətillərinin təmin edilməsi sənayenin
inkişafı ilə bağlı arzu olunan məqsədlərə nail olmadan böyük maliyyə məsrəflərinə səbəb ola
bilər. Digər tərəfdən, sənaye obyektləri yuxarı, aşağı istiqamətdə və üfüqi əlaqələrlə biznes
klasterləri yaratmaq məqsədi daşıyır və bu fəsildə müzakirə olunan digər siyasət məsələlərinə
baxılarsa, bu məqsədə nail olmaq üçün əlverişlidir. Hər iki halda, zonalarla əlaqəli maliyyə
xərclərinin haqlı olub olmadığını qiymətləndirmək üçün hərtərəfli xərc-gəlir analizini aparmaq
məsləhətdir.

14

https://www.azernews.az/business/123548.html
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Cədvəl 1. Azərbaycanda sənaye zonalarının xülasəsi

Sənaye
parkları

Sənaye
obyektləri

Fəal
rezidentləri

Ümumi
məşğulluq

15 (12
GLCs və 3
xarici
çoxmillətli
müəssisə)
1 JV
(Sinqapur)
3 JVs
(Rusiya və
Iran)

6

1022
(10,000
2020-ci
ilədək
gözlənilir)
2000

10 orta və
böyük
şirkət
2 GLCs
1 böyük
şirkət ilə 2
zavod
8 (6 startap,
1 GLC, 1
xarici
çoxmillətli
müəssisə)
9 (1 böyük
avtomobil
şirkəti, 8
KOB)

5

Yox

Ad/ yer

Yaradılıb

Sənaye

İşlək

Rezidentləri

Sumqayıt

2011

kimyəvi maddələr,
tikinti materialları, maşın
və avadanlıqlar

Hə

Qaradağ

2015

Hə

Pirallahı

2017

gəmiqayırma və gəmi
təmiri
əczaçılıq, dərman
vasitələrinin
qablaşdırması

Balaxanı

2011

Hə

Gəncə
Mingəçevir

2016

təkrar emal (motor
yağları, plastik, kağız və
karton məhsulları)
alüminium və polad
yüngül sənaye
(toxuculuq, dəri, pambıq
məhsulları)
İKT, biotexnologiyalar,
tibbi proqram, robot

avtomobillər, balıq
yemləri, plastik
məmulatlar, borular,
kağız məhsulları,
səyyar məktəblər
mebel, tikinti
materialları, plastik
məmulatlar, qida
məhsulları, tekstil
ağır mühəndislik, xüsusi
avtomobillər, kompozit
materiallar və avtomobil
zavodları
yun, pambıq, ağac və
plastik məmulatlar,
tikinti materialları, emal
edilmiş qidalar, logistika

Hə

Yüksək
texnologiyalar
parkı

2012

Neftçala

2016

Masallı

2016

Hacıqabul

2017

Sabirabad

2017

Yox

Hə
Hə

1
yoxdur

350
2020-ci
ilədək
gözlənilir

2
yoxdur

2000+
550
gözlənilir

Mövcud
deyil

Mövcud
deyil

6

500 2018-ci
ilədək
gözlənilir

33 ərizəçi

yoxdur

607
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Qeyd: GLC qismən dövlət tərəfindən idarə olunan hökumətlə əlaqəli şirkəti ifadə edir. BM birgə müəssisədir, bu
halda qismən xarici investor tərəfindən nəzarət olunur (GLC də ola bilər).
Mənbə: İƏİT-in təhlili

AZƏRBAYCAN YERLI TƏCHIZATÇILAR VƏ XARICI INVESTORLAR ARASINDA ƏLAQƏLƏRIN GÜCLƏNDIRILMƏSI © İƏİT 2019

│ 55

5. Tədqiqat Nümunəsi: Qida emalı

Bu fəsildə siyasətçilərin KOB-ların qlobal dəyər zəncirlərində spesifik sektor və dəyər zənciri
baxımından bağlantılarını necə dəstəklədiyini göstərən konkret nümunələr təqdim edilmişdir.
Bu sektor Azərbaycandakı KOB-ların gələcək inkişaf və aktuallıq potensialı əsasında
seçilmişdir. Fəsil qida emalı sahəsində KOB-ların bağlantılarını dəstəkləmək üçün konkret
tədbirlər tədqim etmək məqsədi ilə 4-cü Fəsildə ehtiva edilən ümumi siyasi müzakirələrə
əsaslanır və aidiyyəti maraqlı tərəflər tərəfindən nəzərdən keçirilə və yenilənə bilər.

Qida emalının inkişafını kənd təsərrüfatında qabaqcıl praktikaların olmaması ləngidir
Emal sənayesinin üçdə birini və istehsal müəssisələrinin 30%-ni təşkil edən qida emalı sahəsi
kiçik şirkətlər də daxil olmaqla, Azərbaycan iqtisadiyyatının önəmli bir sektoru hesab edilir
(Şəkil 5.1). Əsas təklif etdiyi məhsullar süd, ət, balıq, şərab məhsulları, dəmləmə bitkilər,
meyvə şirələri və mineral sulardır. Süd məhsuları qida emalı sahəsində ən böyük seqmentdir
və xarici brendlərlə müqayisədə yerli süd məhsulları daha məqbul qiymətə olduğuna görə yerli
istehsalçılar bazarda böyük paya malikdirlər. Qablaşdırılmış qida məhsullarına gəldikdə, bu
sahə bir qədər yeni formalaşmışdır və qablaşdırılan məhsulların keyfiyyət və dəyərini artırmaq
üçün müasir texnologiyaların tətbiqini tələb edir. Ümumilikdə emal olunan qida məhsullarının
yerli istehsalı ölkə tələbatının təxminən 70%-ni qarşılayır, qalan hissə isə idxal məhsulları ilə
təchiz olunur (ITE, 2016a).
Şəkil 18. Qida emalı Azərbaycanda istehsalın böyük hissəsini təşkil edir

Qeyd: Sənaye səviyyəsində böyük və orta ölçülü müəssisələr arasında bölgü mövcud deyildir.
Mənbə: İƏİT Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsindən alınmış məlumatlar əsasında,
www.stat.gov.az

Qida emalı müəssisələrinin fəəaliyyət göstərdiyi mühitlə daha yaxından tanış olmaq üçün Şəkil
5.2-də qida məhsullarının dəyər zənciri və dəyər zəncirində iştirak edən müxtəlif iştirakçılar
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barədə xüsusi üslubda məlumatlar təqdim edilmişdir. Əsas yerli iştirakçılara xammal
istehsalçıları (yaxud fermerlər), emal müəssisələri və distribyutorlar (o cümlədən, pərakəndə
satıcılar və iaşə xidməti göstərənlər) daxildir. Əslində, kənd təsərrüfatı məhsullarının üst
pillələrində olan istehsalçılar, həm də emal edilmiş məhsulların aşağı pilləsində olan
distribyutorlar qida emalı müəssisələrinə əsaslı şəkildə təsir edirlər. Məsələn, Azərbaycanda
müasir ərzaq mallarının pərakəndə satış kanallarının yaranması ölkənin emal olunmuş ərzaq
sənayesini əsaslı şəkildə çiçəkləndirmişdir (İTE, 2016b). Fermerlərin qarşılaşdığı bütün mənfi
hallar emal müəssisələrinin itkisinə çevrilir.
Şəkil 19. Qida məhsullarının dəyər zənciri

Mənbə: İƏİT tərəfindən hazırlanmışdır

Aparılan araşdırmadan əldə edilən məlumatlar göstərir ki, qida emalı sənayesində şirkətlər
xarici Beynəlxalq Müəssisələrlə bağlantılar, texnologiyalardan istifadə, sertifikatların əldə
edilməsi və qrup halında bir araya gəlmək baxımından daha az potensial nümayiş etdirir və
daha çox ixrac yönümlü fəaliyyətə malikdirlər (Şəkil 5.3). Bundan başqa, onlar birbaşa və
dolayı ticarət əlaqələrindən də məhsuldarlıq baxımından kifayət qədər güclü göstəricilər
nümayiş etdirirlər (Şəkil 5.4). Satış hissəsinə gəldikdə belə təxmin etmək olar ki, xarici
bazarlara çıxış şirkətlər üçün əhatə dairələrini artırmaq imkanı deməkdir. Mənbə hissəyə
gəldikdə isə təxmin etmək olar ki, qabaqcıl emal avadanlığı və texnologiyalarını xarici ölkədən
idxal etmək iqtidarında olan şirkətlər kifayət qədər əhəmiyyətli qazanc əldə edə biləcəklər.
Üstəlik, bu həm də onu göstərə bilər ki, kənd təsərrüfatı məhsulları və qablaşdırma kimi yerli
hazırlanmış məhsullar idxal olunan məhsullarla müqayisədə rəqabətə davamlı deyil, yaxud
daha az keyfiyyətə malikdirlər. Qida emalı sahəsində hansı siyasi kursların KOB-lar arasında
bağlantı və böyük nailiyyətlərə imkan verə biləcəyini daha yaxşı başa düşmək üçün dəyər
zəncirinin bu seqmentlərini dərindən araşdırmaq zəruridir.
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Şəkil 20. Araşdırılmış qida emalı müəssisələri aşağı absorptiv imkanlara malikdirlər, lakin daha
çox ixrac edirlər.

Qeyd: Bu şəkil 108 müəssisədən əldə edilmiş cavablara əsaslanır.
Mənbə: İƏİT Azərbaycanda Müəssisələrin Araşdırılması (2018)

Şəkil 21. Qida emalı sahəsində ticarət əlaqələri daha yüksək məhsuldarlığı əks etdirir
Orta məhsuldarlıq göstəriciləri heç bir ÜDZ əlaqəsi olmayan şirkətlərin məhsuldarlığı ilə normaya düşmüşdür

Qeyd: Bu şəkil 108 müəssisədən əldə edilmiş cavablara əsaslanır. Məhsuldarlıq hər bir işçinin dövriyyəsi kimi
qiymətləndirilir. “Tərəfdaşlıq edir” ifadəsi təchizatçı və alıcıların hər bir kateqoriyası ilə uzun müddətli müqavilə,
müttəfiqlik və yaxud tərəfdaşlıq kimi təyin edilir.
Mənbə: İƏİT Azərbaycanda Müəssisələrin Araşdırılması (2018).

Seçilmiş qida emalı müəssisələri, sənaye mütəxəssisləri və QHT-lərlə15 aparılan müsahibələr
dəyər zəncirinin iki halqasının qarşılaşdığı əsas maneələr və bu maneələrin qida emalı
sənayesinə necə təsir etdiyini görmək üçün müəyyən məlumatlar təqdim edir (Şəkil 5.1). Qeyd
Aparılan 33 müsahibədən 14-ü qida məhsullarının dəyər zənciri ilə əlaqədar olan maraqlı tərəf idi.
Daha ətraflı məlumat üçün Əlavə A, Cədvəl A.2-yə nəzər salın.
15
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etmək lazımdır ki, fermerlər köhnəlmiş təcrübə və avadanlıqlardan istifadə edir və
məhsullarının keyfiyyəti və davamlılığını artırmaq üçün bilik və bacarıqlara malik deyillər. O
cümlədən, bu məhdudiyyətlər yeni avadanlıqların alınması üçün maliyyə imkanlarının
olmaması, torpaq sahələrinin sərhədlərinin dəqiq ayrılmaması, kiçik və parsellərə bölünmüş
olması, daha səmərəli nəticələr əldə etmək və daha az israfa yol vermək üçün digər fermerlər
və emal müəssisələri ilə əlaqə yaratmaq iqtidarında olmamaları kimi məqamları ehtiva edir.
İşin siyasi yönünə baxdıqda isə, daha geniş (nəinki intensiv) təsərrüfat fəaliyyətlərini təşviq
edən subsidiyaların verilməsi üçün konkret bitkilərlə bağlı hədəflər təyin edən dövlət
sərəncamları fermerlər üçün stimulları təhrif edir. Başqa sözlə, fermer dövlətin subsidiya
ayırdığı bitkiləri əkdiyi torpağın sahəsinə görə dövlətdən daha çox subsidiya almaq məqsədi
ilə mümkün olduğu qədər çox torpaq sahəsində əkin fəaliyyəti ilə məşğul olur. Bu da ailə
təsərrüfatlarının kök salmasına və əkinə yararlı torpaq sahələrinin deqradasiyası və duzlaşması
ilə nəticələnə bilər (Sadıqov, 2018). Regionlarda səciyyəvi bitkilər üçün stimullaşdırıcı
tədbirlər təmin edəcək “Rayonların kənd təsərrüfatı istehsalı üzrə ixtisaslaşması” siyasəti bu
təhrif olunmanı daha da gücləndirəcək, o cümlədən, fermerlərin az sayda böyük alıcılardan
asılılığını artırdıqca onların sövdələşmək imkanlarını azaldacaqdır (məsələn bir qrup şəkər
çuğunduru, pambıq və tütün istehsalçısı).
Qida emalı müəssisələrinə gəldikdə isə onlar da təsərrüfat sektorunda olan çatışmazlıqlardan
əziyyət çəkirlər, belə ki onlar artıq dəyişkən keyfiyyətə malik kənd təsərrüfatı məhsullarının
stabil təchizatına arxalana bilmirlər. Müqavilələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı çətinliklər həm
də satışlarla bağlı proqnozlar verməyə mane olur, belə ki pərakəndə satıcılar bazarlıqdan
əvvəlki qiymətə sifarişlər verdikdən sonra heç bir cərimə ilə üzləşmədən alternativ, daha ucuz
təchizatçılara (yaxud idxal malları) üz tuta bilər. Beynəlxalq keyfiyyət standartlarını qarşılaya
bilməyən yerli qablaşdırma təcrübələri (məsələn şüşə bankalar və butulkalar) emal
müəssisələrini daha bahalı idxal məhsulları almağa məcbur edir, bu da KOB-lar üçün əlçatan
olmaya bilər. Eynilə, maliyyə imkanlarının olmaması kiçik müəssisələrin avadanlıq və emal
texnikalarını dəyişmək imkanlarının qarşısını alır. Bütün bu maneələr fonunda KOB-lar üçün
emal sektorunda üstünlük təşkil edən az sayda böyük konqlomeratlarla (məsələn, Azərsun,
Gilan Holdinq, Veysəloğlu Qrup) rəqabət aparmaq çox çətindir.
Cədvəl 2. Qida emalı sektoruna təsir edən maneələr

Fermerlər
Kiçik torpaq sahələri, qeyri-adekvat qeydlər və sahələrin
sərhədlərinin aydın müəyyənləşdirilməməsi
Bilik və bacarıqların olmaması, köhnəlmiş əkinçilik
təcrübəsi və avadanlıqları, suvarma sisteminin qeyri-kafi
olması
Məhdud sayda emal qurğuları və birbaşa paylama
kanallarına çıxış, tullantı məhsulları ilə bağlı itkilərə səbəb
olur
Yeni məhsulların bazara çıxarılmazdan əvvəl keyfiyyət
sınağından keçirilməsi üçün sınaq obyektlərinin olmaması
Bölgələrin siyasi baxımdan spesializasiyası, əkilən
torpaqların hər hektarına görə məhsul hədəfləri və
subsidiyalar torpağın azalmasına səbəb ola bilər
Yeni avadanlıqlar üçün maliyyələşdirmə imkanlarının
olmaması

Qida emalçıları
Zəif əkinçilik təcrübəsi nəticəsində əkinçilik məhsulunun
dəyişkən keyfiyyəti və miqdarı
Müqavilədən irəli gələn məsələlərin qeyri-adekvat
icrası gözlənilməz mənzillərin təmin edilməsinə və
məhsulların alınmasına səbəb olur
Zəif qablaşdırma (məsələn, aşağı keyfiyyətli şüşə bankalar
və butulkalar) bahalı idxalla bağlı məcburiyyət yaradır
Fermerlər və distribütorlar və ya emalçılar arasında
əməkdaşlıq üçün heç bir rəsmi mexanizmin olmaması
Rəqabətin olmaması və bir neçə böyük emalçının
dominantlığı
Yeni avadanlıqlar üçün maliyyələşdirmə imkanlarının
olmaması

Mənbə: Fermerlər, prosessorlar, biznes birlikləri, QHT-lər və kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri daxil olmaqla 14
maraqlı tərəfdən müsahibələr. Daha ətraflı məlumat üçün Əlavə A-da Cədvəl A.2-yə baxın.
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Əlaqələrin təşviqi fermerlərin, qida emalı müəssisələrinin və qablaşdırıcıların
imkanlarının inkişaf etdirilməsini tələb edir
Qida emalı sektorunda əlaqələrin dəstəklənməsi, yuxarıda müzakirə edildiyi kimi, maneələrin
aradan qaldırılmasını tələb edir ki, bu da təchizat zənciri əlaqələri üçün əlverişli şərait
yaratmaq üçün çərçivəyə uyğunlaşdırıla bilər (Şəkil 22).
Birincisi, investisiya mühitinə təsir edən üç aspekt qida dəyər zənciri boyunca birgə fəaliyyət
və əlaqələrin dəstəklənməsi üçün baxıla bilər: (1) müqavilənin həyata keçirilməsi; (2) rəqabət;
və, (3) balanslaşdırılmamış siyasət. Müqavilənin icra mexanizmlərinin və məhkəmə
proseslərinin keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi fermerlərə və qida email müəssisələrinə daha
sabit gəlir imkanı yaradır, belə ki, məhsul alıcıları müqavilə müddəalarının pozulması üçün
məsuliyyət daşıyır. Kiçik miqyaslı ailə təsərrüfatlarını təşviq edən cari subsidiyalar və digər
siyasi yardımların artırılması bu cür təsərrüfatların miqyasını artırmağa, xammal istehsalının
xərclərini azaltmağa və emal müəssisələri üçün emal olunmamış kənd təsərrüfatı məhsulları
baxımından daha stabil mənbələr təmin edə bilər. Qida emalı sahəsində rəqabətin təşviq
edilməsi kiçik və orta emal müəssisələrinə öz əhatə dairələrini genişləndirməyə və yerli və
dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətlərini artırmağa imkan verə bilər.
Əlaqələrin təşviq edilməsi ilk növbədə kifayət edəcək sayda xarici investorların cəlb edilməsi,
sonra isə onların müvafiq potensiala malik yerli emal müəssisələri ilə uyğunlaşdırılmasını
tələb edir. Azərbaycan fonunda bu dəyər zəncirinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini nəzərə
alsaq, dəstəklənməli olan əsas əlaqələr təkcə xarici-yerli və Transnasional şirkətlər-KOB deyil,
həm də yerli-yerli və KOB-KOB arasında olmalıdır. Başqa sözlə desək, KOB müəssisələr
üçün kiçik ölçülü fermerlərlə əlaqə yaratmaq üçün, o cümlədən KOB müəssisələr və emal
edilən qida məhsullarının xarici alıcıları və yaxud emal avadanlıqlarının xarici istehsalçıları
arasında dəstək yönlü əlaqələr üçün mexanizmlər yaratmaq vacibdir. Bütün hallarda birinci
addım qida məhsulları üzrə dəyər zənciri boyunca yerli şirkətlərin potensialını
formalaşdırmaqdan başlayır.
Yerli şirkətlərin potensialının formalaşdırılması ilk növbədə kənd təsərrüfatı sektorunun
müasirləşdirilməsi və kənd təsərrüfatı sahəsində innovasiyaların və qabaqcıl təcrübələrin
qəbul edilməsini hədəf götürməlidir. Praktiki olaraq, bu fəaliyyət fermerlərə texniki yardımın
göstərilməsi, müasir təsərrüfat avadanlıqlarının maliyyələşdirilməsinə dəstəyin göstərilməsi
və kiçik ölçülü fermer təsərrüfatlarının avadanlıqların və gübrə kimi məhsulların alınmasında
miqyas effektindən yararlanmağa imkan verən kooperativlər şəklində birləşməyə təşviq
edilməsi kimi fəaliyyətləri əhatə edir. Məsələn, emal müəssisələrinin öyrənmə potensialının
daha da artırılmasına işçilər üçün ixtisasartırma imkanları təşviq etməklə böyük şirkətlərdən
biliklərin transferi ilə nail olmaq mümkündür. Bu proses isə emal avadanlıqlarının yenilənməsi
və beynəlxalq tanınmış sertifikatların əldə edilməsi üçün maliyyə və texniki dəstəyin birgə
formasında icra edilə bilər. Yerli qablaşdırma təcrübələri çox zaman beynəlxalq standartları
qarşılaya bilmədiyindən, bu cür standartların qarşılanması üçün qablaşdırmanın keyfiyyətini
artırmaq istiqamətində xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi də məsləhət görüləndir.
Qida məhsullarının dəyər zənciri sahəsində yerli potensialın formalaşdırılması ilə bağlı
öhdəlik həm Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, həm də İqtisadiyyat Nazirliyinə (yeni yaradılmış
KOB Agentliyi də daxil) həvalə edilən müştərək tapşırıq formasında təyin edilə bilər. Bu da
potensialın formalaşdırılmasına sektor yanaşnası deyil, çox geniş anlamda dəyər zəncirinin
təmin edilməsi deməkdir. Bu, potensialın artırılmasına sektoral yanaşma deyil, daha geniş
dəyər zənciri təmin edəcəkdir. Tayland nümunəsində olduğu kimi (Bölmə 4.1) sənaye
assosiasiyaları ilə sıx əməkdaşlıq hökumət orqanlarının nəticə etibarilə öz üzərinə daha çox
məsləhətçi rolu götürməyə icazə verəcək, texniki yardım isə özəl sektora həvalə edilə bilər.
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Qida emalı sektorunun dəstəklənməsi üçün xarici birbaşa investisiyanın cəlb edilməsi
baxımından önəmli olan sahələrə məhsulun sınaqdan keçirilməsi, soyutma sistemləri,
istixanalar, emal və qablaşdırma ilə bağlı obyektlər və avadanlıqlar daxildir. Təyinatlı
ərazilərdə belə obyekt və avadanlıqların inkişafına sərmayə qoyan şirkətlərə vergi
imtiyazlarının tətbiqi hədəf ola bilər. Bununla da, biznes əlaqələri koordinasiya xidmətləri,
ticarət yarmarkaları və sərgilər, o cümlədən təchizatçılara dair ictimaiyyətə açıq məlumatlar
bazası vasitəsilə asanlaşdırıla bilər. Həm xarici birbaşa investisiyaların cəlb edilməsi, həm də
əlaqələrin təşviqi KOB Agentliyi və sənaye assosiasiyaları ilə sıx koordinasiya çərçivəsində
investisiyaların təşviqi agentliyinin (AzPromo) məsuliyyəti altına keçəcəkdir.
Şəkil 22. Azərbaycanın qida emalı sektorunda əlaqələrin dəstəklənməsi

Mənbə: İƏİT

Pilot təchizat zənciri proqramı üzrə fəaliyyət planı: qida emalında dəyər zənciri
Pilot əlaqələr proqramının inkişafı üçün fəaliyyət planı təklif olunur. Plan qida emalı sektoru
nəzərə alınmaqla hazırlanmış olsa da, digər sahələrə də uyğunlaşdırıla bilər.

Proqram hazırlanması
Pilotun həyata keçirilməzdən əvvəl zəruri məlumat və dəstək strukturlarını yerləşdirmək üçün
aşağıdakı tədbirlər görülməlidir.
1. Əlaqələr Strategiyası Komandası: İlk addım kimi müəyyən bir qurumda investorla
əlaqələr üzrə strategiyaya fokuslaşan və aqro-emal sahəsinə XBI-nin təşviqini
əlaqələndirən komanda yaratmaq olar. Yeni yaradılan KOB İnkişaf Agentliyi bu rolu icra
edəcək ən məntiqli seçim kimi ehtimal olunur. Bununla yanaşı, yekun qərar qəbul etmək
üçün İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müvafiq maraqlı tərəflər daxil olmaqla işçi qrupu
yaratması təklif edilir. Qeyd edilən “əlaqələr proqramı/strategiyasını” idarə etmək üçün
təyin olunmuş mütəxəssislər qrupu KOB-ların potensialının artırılması, təchizat zəncirinin
inkişafı və işgüzar əlaqələrdə təcrübəli olmalı və ölkədə KOB-lar və XBİ-ni yaxşı başa
düşməlidir. Ola bilər ki, bu qrupun lideri xarici şirkətlərin ölkəyə səfər edən ən yüksək
səviyyəli menecerləri ilə danışıqlar aparmağı bacaran şəxs olması üçün özəl sector
nümayəndələrindən seçilsin. Əlaqədar proqram idarəçiliyində bacarıqların inkişaf
etdirilməsi üçün komandaya təlim, məsləhət və kadr mübadiləsi imkanları təqdim
edilməlidir.
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2. KOB sektoruna dair məlumat: Ərzaq dəyər zəncirində regional KOB-lar haqqında
məlumat toplamaq və məlumat bazası yaratmaq üçün sorğu aparılması. Şirkətin səfərləri
və fokus qrupları vasitəsilə regional KOB-larla sıx əlaqə saxlanması və əsas ehtiyacları,
güclü və zəif cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi. Sorğular vasitəsilə gələcək 3-5 il ərzində
tələbə yönəldilmiş bacarıqların inkişaf etdirilməsi üçün biznesin / sektorun inkişafı və
tələb olunan bacarıqlara dair sualların soruşulması. Aşağıdakı iştirakçıların tədqiqat
prosedurlarına və icra prosesinə cəlb edilməsi: yeni yaradılmış KOB İnkişaf Agentliyi;
İqtisadi İslahatlar Təhlil və Kommunikasiya Mərkəzi; və eləcə də obyektivliyi təmin
etmək üçün sorğu tərtibatını, sorğunun həyata keçirilməsini və qiymətləndirilməsini
dəstəkləmək məqsədi ilə özəl konsultantlar cəlb edilə bilər. Toplanan məlumatları istifadə
edərək, bacarıqların inkişaf etdirilməsi ilə bağlı aydın təlimatların verilməsi və xarici
investorlarla əlaqə potensialına malik KOB-ların siyahısının hazırlanması. Proqramın
dizayn prosesinə KOB-ların cəlb edilməsi.
3. Mövcud XBİ üzrə məlumat: Proqrama qatılmaq üçün ən azı bir xarici investorun
müəyyənləşdirilməsi və motivasiyası. Korporativ investorların cəlb edilməsi bir əlaqə
proqramının uğurunda mühüm rol oynaya bilər. Proqramda iştirak edən investorlarla
birlikdə Anlaşma Memorandumunun hazırlanması və imzalanması. Bu mərhələdə,
sektordan və əlaqələrin prioritetliyi dərəcəsindən asılı olmayaraq, mümkün qədər çox
xarici investorun prosesə cəlb edilməsi. İnvestorların ehtiyaclarını və gözləntilərini
müəyyən etmək və onların bacarıqlarını müəyyən etmək önəmlidir. Önümüzdəki 12 ay
ərzində böyük yerli özəl şirkətlər, eləcə də xarici investorlar (ən azı 50-yə çatdırmaq
hədəflənməklə) arasında sorğunun aparılması tövsiyə olunur. Sorğu biznes və ya sektorun
inkişafı və lazımi bacarıqlara dair sualları aid olmalıdır.
4. Maliyyə qaynaqları: Proqrama cəlb edilmiş KOB-ları maliyyələşdirmək üçün vəsaitin
ayırılması. Proqramın vəsaitlərinin KOB-lar tərəfindən istifadəsinin asanlaşdırılması və
istifadə olunduğuna əmin olunması. 2007-ci ildə BP Azərbaycan Mikromaliyyə Bankı və
IFC ilə birgə, Təchizatçı Maliyyə Qurumunu yaratmaqla (SFF) KOB-lar üçün şəffaf
maliyyə mənbələrinin təmin edilməsi yolu ilə yerli sahibkarlığın inkişafına dəstək vermək
məqsədilə yeni təşəbbüsə başladı. Oxşar yanaşma qida emalı sektoru üçün də tətbiq oluna
bilər.
5. Yerli məsləhətçilər və trenerlər: KOB-un təlimçilərinın müəyyən olunması və kifayət
qədər yüksək səviyyəli yerli məsləhətçilərin təmin edilməsi. EBRD Biznes Məsləhət
Xidmətləri kimi digər proqramlar vasitəsilə mövzuda təlim keçmiş məsləhətçilərin dəvət
edilməsi. Məsləhətçilərlə görüşlərin təşkil edilməsi və aralarında məlumat və təcrübə
mübadiləsinin asanlaşdırılması. Onların qabiliyyətlərini yüksəltmək üçün ehtiyacların və
vasitələrin nəzərə alınması.
6. Rabitə: Proqramla bağlı informasiyanın təmin edilməsi və yayılması üçün işlək bir
sistemin hazırlanması və saxlanılması. Bu məqsədlə broşuralar və materialların
hazırlanması və yayılması; İngilis dili variantları hazırlanmaqla bərabər, hərtərəfli, cari və
etibarlı biznes məlumatlarına tez və asan çıxış təmin edən veb saytların qurulması; XBİKOB əlaqələri və proqramını təşviq edən internet portalın hazırlanması. Portal həmçinin
virtual formada əlçatanlığı artıran xidmətləri təmin edə bilən olmalıdır. Qidalanma
sektorunun nəticələrini və işəgötürənlərin və KOB-ların media və biznes birlikləri
vasitəsilə bacarıqların təhlili və əlaqələndirilməsi: Bu məlumatlar özəl sektorun
təmsilçilərinə haraya investisiya qoymaq və kimləri işə götürmək üçün məlumatlandırma
həyata keçirə bilər. Rabitə qurulması üçün bütün mövcud kanallardan (veb, televiziya,
qəzet, sosial media) istifadə edilə bilər.
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7. Bacarıqların təşkili: Təhsil və peşə institutları, KOB-lar, iri şirkətlər, xarici investorlar
və regional inkişaf təşkilatları arasında koordinator olmaqla bacarıq təlimləri şurasının
yaradılması. Belə bir təşkilatın birbaşa KOB və federasiyanın sektor birlikləri kimi
maraqlarını təşviq edən mövcud qeyri-hökumət, güclü regional aktyor tərəfindən
dəstəklənməsi zəruridir. Şuranın aparıcı rəhbərləri Təhsil Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təyin edildikdən sonar, Ticarət Palatası və
seçilmiş biznes birliyi (məsələn, Sahibkarlar Milli Konfederasiyası, Meyvə və Tərəvəz
İstehsalçıları və İxracatçılar, Qablaşdırma sənayesi Assosiasiyası və s.). tərəfindən
təsdiqlənə bilər Professional, tam ştatlı işçilərin heyəti idarə etməsi zəruridir.
8. Monitorinq və qiymətləndirmə: Proqram üçün işlək bir monitorinq və qiymətləndirmə
sistemi hazırlanması və tətbiq edilməsi. Bazar şəraitində hər hansı bir problem və
dəyişikliyi dərhal müəyyən etmək və həll etmək üçün proqramı mütəmadi olaraq nəzərdən
keçirilə bilər. Qısa, orta və uzunmüddətli nailiyyətlərə dair proqrama xüsusi
dəqiqləşdirilmiş hədəflər və performans göstəriciləri təyin edilə bilər. Qeyri-iştirakçı
KOB-lardan məlumatların toplanması proqramın nəticələri və təsirlərini qiymətləndirilə
bilməsi üçün önəmlidir.

Proqramın həyata keçirilməsi
9. Açıq və şəffaf bir sistem: Əlaqə proqramının şəffaf bir şəkildə həyata keçirilməsini, və
benefisiarın müəyyən edilməsi üçün rəqabətli tender prosesinin təmin edilməsi. Proqrama
daxil olan KOB-larla xidmət müqavilələrinin imzalanması. Kiçik və orta sahibkarlar üçün
çatışmazlıqlar və ehtiyaclarını başa düşmək üçün boşluqlara dair ətraflı bəhlili aparmaq,
yaxşılaşdırmaq üçün kritik sahələrin müəyyənləşdirilməsi və həll edilməsi zəruridir.
10. KOB-lar üçün biznesin inkişafı xidmətləri: Hər bir KOB-un fərdi ehtiyacları və onların
fəaliyyət planlarında müəyyən edilmiş tələblərinə əsaslanaraq, məhsulların / xidmətlərin
və proseslərin yenilənməsi, seçilməsi və satın alınması texnologiyaları. Mühasibat və
maliyyə idarəetməsi, insan resurslarının idarə edilməsi, marketinq və satış, strateji
planlaşdırma, layihənin idarə olunması, intellektual mülkiyyətin idarə olunması, enerji,
texniki və idarəetmə imkanlarının (məsələn, sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin
tələbləri, keyfiyyətin idarə edilməsi, biznes prosesinin optimallaşdırılması) səmərəlilik və
risklərin idarə edilməsi). Təlim xidmətlərinin çatdırılmasında səriştəli məsləhətçilərin
(əsasən xaricdən cəlb etməklə) cəlb edilməsi. Bacarıqları artırma şöbəsi, yüksək təhsili və
peşə təhsili müəssisələri direktorları, yerli biznes birliklərinin nümayəndələri, seçilmiş
KOB-lar, böyük şirkətlər və regionda fərqlənən xarici investorlar arasında iki il ərzində
görüşlər və seminarlar aparılması və yuxarıda sözügedən sorğu vasitəsilə
qiymətləndirilməsi.
11. Xarici investorların təşviqi və şəbəkələşməsi: Bir il ərzində "alıcılarla görüş"
tədbirlərinin təşkil edilməsi və bu tədbirlər zamanı potensial təchizatçılar və alıcılar
arasında sıx qarşılıqlı əlaqənin asanlaşdırılması. KOB-ların tender və müqavilə
imkanlarına girişini asanlaşdırmaq üçün xarici investorlar ilə yaxından əməkdaşlıq
edilməsi. Sosial, peşə və texniki məlumat və təcrübələri təmin etmək üçün investorların
xüsusi bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqə yaradılması və proqramın əsas iştirakçıları üçün
öyrənmə platforması təmin etmək məqsədilə KOB-lar üçün rüblük tədqiqatlar təşkil
edilməsi. KOB-lar, mal ve xidmətlərini, ölkə ve xaricdə fərqlu yollarla (sərgilər, fuarlar,
ticarət missiyaları, e-biznes portalları, bülletenler, jurnallar, potensial ziyaretleri) geniş bir
potensial alıcılarla müşteri bazasını çeşitləndirmək üçün müştərilərə təşviq edilməsi.
İnvestor (lar) ilə KOB-lar arasında sərgilər, məlumat günləri, görüşlər və obyektlərə
səfərlər təşkil edilməsi. Bütün tədbirlərdə KOB məsləhətçilərini potensial alıcılar və
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tədarükçülərin milli mentalitet (mədəniyyət ve kultur) məsələlərini, ehtiyaclarını və
tələblərini daha yaxşı başa düşülməsinin təmin edilməsi.
12. Tədqiqat bazasının inkişaf etdirilməsi: Texnologiya parklarında eləcə də yenilikçi
KOB-lar və böyük şirkətlər arasında spin-off-lar, sahibkarlıq fəaliyyəti və əməkdaşlıq
formalarını asanlaşdırmaq üçün tədqiqat və inkişafın gücləndirilməsi.
13. Sahibkarlığın təşviqi: peşə təhsil müəssisələrində və universitetlərdə sahibkarlıq üzrə
proqramların gücləndirilməsi (məsələn, təşəbbüskar düşüncə və fəaliyyət, yaradıcılıq və
ideyanın yaranması, fürsət qiymətləndirilməsi və biznes planlaşdırılması, sahibkarlıq
marketinqi, sahibkarlıq və sahibkarlıq təşəbbüsü). Proqramın inkişaf etdirilməsində yerli
biznes məsləhətləşmələri və uğurlu yerli sahibkarların cəlb edilməsi.

Proqramın qiymətləndirilməsi
14. Effektiv pilot proqram hazırlıq mərhələsində qiymətləndirmə sisteminə əsasən
müqaviləli müstəqil üçüncü tərəflər vasitəsilə mütəmadi olaraq monitorinq və
qiymətləndirmə aparılmasını tələb edir. Monitorinq fəaliyyətin ölçülmüş göstəricilərinə və
benefisiarların razılığına əsaslanır. İllik qiymətləndirmələr, əsas iş göstəriciləri (məsələn,
dövriyyə, məşğulluq, ixrac) və uyğun nəzarət qrupu ilə əlaqədar benefisiarın fəaliyyətində
təkmilləşdirmələri qiymətləndirir.
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6. Proqramın icrası

Bu hesabat Azərbaycanın kontekstində KOB-ların qlobal dəyər zəncirlərindəki əlaqələrini
təmin etmək potensialına təsir edən ümumi siyasət mənzərəsini təhlil edir. Azərbaycanda
qeyri-neft sektorunda hələ də az inkişaf etmiş XBİ fəaliyyəti nəzərə alınarsa, KOB-ların yerli
dəyər zəncirlərinə qoşulmuş yerli MNE-lərlə əlaqələrinə dəstək verməyə də diqqət
yetirilməlidir ki, bu da onları xarici investorlara ixrac etmək və ya təchiz etməyə hazırlaya
bilər . Ortaya çıxan strateji nəticələr aşağıdakılardır:

İnvestisiya mühitinin yaxşılaşdırılması
İslahat proqramının uyğunluqu və davamlılığının təmin edilməsi. Uzunmüddətli öhdəliyi
təmin edərkən islahatların davamlılığının təmin edilməsi. İslahat proqramı və KOB
strategiyasına uyğun fəaliyyət və uyğunluq təşəbbüsləri biznesə olan qeyri-müəyyənliyi
azaltmaqla təşəbbüslərinin davam etdirilməsini təmin edəcəkdir. Bütün əsas hökumət və
xüsusi maraqlı tərəflərin islahat planının həyata keçirilməsinin monitorinqi və yeniləşdirilməsi
prosesinə cəlb edilməsi önəmlidir.
Məhkəmə proseslərində iştirak edən qurumların gücləndirilməsi. Mühakimənin
səmərəliliyinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına baxmayaraq, məhkəmə prosesinin
keyfiyyətinin artırılması üçün imkanlar mövcuddur. Yaxşı tətbiqetmə prosedurlarının və
alternativ mübahisələrin həlli mexanizmlərinin təmin edilməsi yalnız xarici investorlar və yerli
KOB-lar arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə deyil, həm də texnologiyanın köçürülməsinə
daha çox kömək edə bilər.
Məsuliyyətli biznes davranışının faydaları barədə məlumatlılığın artırılması. Xarici
MNE-ləri təmin edən firmalarda iş şəraitində müşahidə edilən yaxşılaşma, məsuliyyətli biznes
davranışının təşviq edilməsi yerli şirkətlərə GVC-lərdən daha geniş istifadə imkanı təmin
etmək üçün bir vasitə ola bilər. Hökumət, məsuliyyətli işgüzar davranış prinsiplərinə riayət
etmənin müəssisələrə necə fayda gətirə biləcəyi barədə məlumatlılığın artırılmasında mühüm
rol oynayır. MBİ ilə sərmayə təşviqi səyləri arasında açıq bir əlaqə yaratmaq, xarici investorlar
üçün informasiya boşluğunun doldurulmasında və Azərbaycan brendi üçün məsuliyyətli bir iş
yeri kimi doldurmağa kömək edə bilər.

Təchizatın inkişaf etdirilməsi və iş əlaqələrinin yaradılması
Təchizatçının inkişafına hədəf olan stimullar. Sənaye parklarında resident olan böyük
konglomeratlara verilən təşviqlər nəzərə alındıqca, bu təşviqatların yerli KOB-larla əlaqələrin
daha çox hədəflənməsi üçün potensial olaraq vendor inkişafı proqramlarının təmin olunmasına
şərait yaratmaq arzu edilə bilər. Azərbaycanda təlim və təchizatçı inkişafı proqramları
vasitəsilə KOB-un inkişafına dəstək vermək üçün təşkilati təşəbbüslər uğur qazanmışdır.
Xarici investisiyalar və xarici sərmayəçilərlə əlaqələr mütəxəssis bacarıqlarının olmaması ilə
məhdudlaşdığı üçün, peşə və texniki bacarıqların artırılması əhəmiyyətlidir, potensial olaraq
şirkətlərin işçilərinə formal təlimlər təqdim etmələri üçün stimul verilir.
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Təchizatın inkişaf imkanlarına KOB-a çıxış imkanını yaratmaq. Siyasətçilər yalnız təlim
və əlaqəli xidmətlərin göstərilməsində deyil, həm də ictimai və korporativ mövcud təşəbbüslər
haqqında müəssisələr arasında məlumatlılığın artırılmasında rol oynaya bilərlər.
Təchizatçıların inkişaf proqramlarına KOB-ların daxil olmasını asanlaşdırmaq üçün xarici
investorlar və böyük yerli firmalarla sıx əməkdaşlıq edilməsi.
Təchizatçıları əlaqələndirilməsi üzrə portalların operativləşdirilməsi. Əməliyyat zamanı,
biznes əlaqələrini (enterpriseazerbaijan.com) dəstəkləmək üçün qiymətli bir vasitə kimi yeni
portal işə başlamışdır. Portalın effektivliyini qiymətləndirmək üçün bizneslə yaxından işləyən,
yenilənən və istifadəçini dost kimi saxlamağı bacaran portal idarəçiliyinin təmin edilməsi.
Təchizatçının verilənlər bazasının bir elementi də təhlükəsiz hesab olunan yerli satınalma
seçimlərini etmək üçün məsuliyyət daşımasıdır.
Təlim təşəbbüsləri Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən təlim təşəbbüsləri mövcuddur və
geniş mövzuları əhatə edir. Sənaye xüsusi təlim proqramlarında məsuliyyətli işgüzar
davranış prinsipləri və standartları daxil olmaqla, xarici investorlarla işgüzar əlaqələri daha da
cəlb etmək üçün bir vasitə ola bilər. Təşkilatlar lazımlı yerlərdə müəyyən mövzulara daha
uyğun yardım göstərsinlər və adekvat xidmətin təmin olunmasını təmin etsinlər.
İnvestiisyadan sonrakı dövr üzrə də (follow-up) xidmət göstərməklə, növbəti 9-12 ay
müddətinə benefisiarlara öyrəndiklərini tətbiq etməyə dəstək təmin edilə bilər.
Sənaye obyektlərinin əməliyyatlarının artırılması. Sənaye parkalrı, xüsusilə KOB-lar üçün
sənaye qrupları və təchizat zənciri əlaqələrinin inkişafını təmin etmək üçün olduqca yaxşıdır,
lakin hələ də işləməyən bu cür obyektlər var və istifadəsi və genişləndirilməsi üçün resurslar
ayrılması tələb olunur. Ölkə-daxili təchizat əlaqələri təmin etməklə yanaşı, bu sənaye
parklarının yaxınlığında yerləşən ərazilərə xarici investorların da cəlb edilməsi nəzərə alına
bilər.

Qida emalı sektorunda investor əlaqələr üzrə pilot proqramı
Qida emalı sənayesinin tədqiqatından əldə edilən və investorla əlaqələr üzrə pilot proqramının
tədbirlər planı əsasən aşağıdakılardır:
Kənd təsərrüfatı sektorunun modernləşdirilməsi. Subsidiya əsasında yetişdirən məhsulu
subsidiyaları daha az olan məhsullarla dəyişdirilməsi. Məhsul test mərkəzlərinə, Soyuq
saxlayıcı infrastruktura və müasir kənd təsərrüfatı avadanlıqlarına xarici investisiyaların cəlb
edilməsi.
Kənd təsərrüfatı innovasiyalarının və ən yaxşı təcrübələrin qəbul edilməsini təşviqi.
Müasir kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının maliyyələşdirilməsinə dəstək verilməsi və
avadanlıqların istifadəsi və kənd təsərrüfatı sahəsində ən yaxşı təcrübələr üzrə fermerlərə
texniki yardım göstərilməsi. Kiçik miqyaslı fermerləri kooperativlərlə birləşməyə təşviq
edilməsi.
Keyfiyyətin sertifikatlaşdırılmasına imkan yaradılması. Bilik və təcrübənin böyük qida
prosessorlarından qida emal edən KOB-lara transfer edilməsinin təmin edilməsi. Bu, emal
qurğularının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sertifikatlaşdırma əldə
edilməsi üçün maliyyə və texniki dəstəyin göstərilməsi ola bilər.
Emal və perakəndəcilər üçün əlaqə qurulması xidmətlərinin təmin edilməsi. Bu tədbirlər
zamanı müntəzəm şəkildə "alıcı ilə görüşlər" tədbirlərinin təşkil edilməsi və potensial
təchizatçılar və alıcılar arasında sıx qarşılıqlı əlaqənin asanlaşdırılması. KOB-ların tender və
müqavilə imkanlarına girişini asanlaşdırmaq üçün xarici investorlar ilə yaxından əməkdaşlıq
edilməsi.
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Yuxarıda göstərilən tövsiyələrə əsasən, təklif olunan “İcraya dair yol xəritəsi” Şəkil 23-də
verilmişdir.

Şəkil 23. Təklif edilən yol xəritəsi
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Annex A. Tərtib edilmiş suallar əsasında müsahibələr və focus qrupu

Cədvəl A.1. Biznes əlaqələri ilə bağlı problemlər və fürsətlər: müsahibələrin xülasəsi
Təşkilatın növü
Biznes
Assosiasiyaları/
Ticarət Palataları (7)

Fürsət / prioritet sahələri

Əsas problemlər




















Az maliyyə savadlılığı
Vergilərin ödənilməsi ilə bağlı məhdud
zehniyyət
Hökumət tərəfindən ən yaxın zamanda qurulan
biznes birliklərinin məhdud mədəniyyəti,
yuxarıdan aşağı
Yerli KOB-ların zəif imkanları
KOB-ların məsləhət almaq üçün müraciət
edəcəkləri bir yer yoxdur
Qeyri-funksional bank sektoru
Yüksək inflyasiya, yüksək kredit xərcləri və
KOB-lar üçün alternativ maliyyə
mexanizmlərinin olmaması
Səmərəsiz / etibarsız məhkəmə sistemim
Rəqabətin olmaması; İdarəetmə elitasına
məxsus biznesin əksəriyyətini təşkil edən bir
neçə holdinq şirkəti
İslahatların müvəqqəti olması və neft
qiymətləri yenidən yüksələnədək dövlət
büdcəsinin doldurulması anlayışı
Peşəkarlıq və ya öhdəliyin olmaması
Məhkəmə-hüquq sisteminə etibarsızlıq xarici
investisiyalara mane olur
Maliyyə bazarında bank
maliyyələşdirməsi üstünlük təşkil edir
və bu, hökumət dəstəyinin əsas
hədəfidir
Çətin qaydalar və dövlət dəstəyinin
olmaması mikro maliyyə alətlərinin inkişafı
üçün əsas maneələrdir (məs. subsidiyalı
maliyyələşdirmənin təmin edilməsi üçün ciddi
qaydalar, ƏDV)
Maliyyə imkanlarına çıxış
Mütəxəssis bacarıqlarının olmaması
ISO standartlarına uyğunluğunu təsdiq edən
yerli akkreditasiya orqanlarının
olmaması.














Sinqapur modelinə uyğun KOB təşkilatının
yaradılması
Özəl sektor yetərincə təhsil imkanlarına
malikdir (məsələn, bank təlim mərkəzi)
Daha çox biznes təlimi və potensialın artırılması
fəaliyyətləri ilə özəl sektorun gücləndirilməsi
Ev təsərrüfatlarının və kiçik biznes sahiblərinin
maliyyə savadlılığının artırılması
Aqro-emal imkanlarının inkişaf etdirilməsi
Tikinti, kimyəvi maddələr
Bankların təkmilləşdirilməsi
Universitet və texniki bacarıqların
təkmilləşdirilməsi
İnsanların məhdudlaşdırılmadan və ya təqib
olunmadan bir işə başlaya biləcəkləri bir mühit
yaradılması
TAP (Trans Adriatik Boru Kəməri) neft
hasilatının həcminə görə həqiqətən fərqlənə
bilər, bu da iqtisadiyyatı gücləndirə bilər
kənd təsərrüfatı, İKT və kiçik istehsalat
(məsələn, mebel)
Mikromaliyyə təşkilatlarına dəstək, əksər
hallarda mikro müəssisələr və fərdi
sahibkarlar üçün yeganə maliyyə
mənbəyi
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Xarici investorlar (4)

















Standartlar, məhsulun keyfiyyəti (məsələn,
şüşə qablar tələblərə cavab vermir və idxal
edilməlidir)
İstehsalın həcmi yerli istehsala sərmayə
qoyuluşu üçün çox məhduddur
Valyuta məzənnəsinin enib-qalxmasına məruz
qalma, belə ki, xərclərin 60%-i xarici
valyutadadir (idxal)
Korrupsiya, rüşvətxorluq, qanunvericiliyin
tələblərinə riayət etmənin qeyri-rəsmi
yolları; şirkətlər fərqli bir etik mühitdə fəaliyyət
göstərirlər
Tarif dərəcələrinin gözlənilmədən
dəyiişikliyi, gecəyarısı dəyişir
Təhsil və bacarıqların azlığı: qeyri-kafi peşə
təhsili; kifayət qədər mütəxəssis
bacarıqlarının olmaması (məs. IT)
İş şəraiti: ixtisaslı kadrları saxlamaq çətindir
Maliyyə imkanlarına çıxış: Qanunla dəqiq
müəyyənləşdirilməyən müəssisə kapitalı,
startap/ KOB-lar üçün standart
maliyyələşdirmə mexanizmləri çox bahalıdır
Əqli mülkiyyət hüquqları: piratlıq səviyyəsi
ölkədə 80%, hökumətdə isə 40% təşkil
edir; qanundakı boşluqlar pirat
proqramlardan istifadəni deyil, onların
satışını məhdudlaşdırır
Məhkəmələr: şəffaflıq və müstəqilliyin
olmaması
Kiçik ölçülü bazar və “Azərbaycan
istehsalı”na inamsızlıq
Siyasi prioritetlərin dəyişkənliyi və
gözlənilməzliyi və İran kimi əsas
bazarlara qoşulmaq üçün zəif
infrastruktur.













İxrac bazarlarına investisiya qoyması üçün
Azərbaycan diasporundan istifadə
edilməsi: məs. yerli markaların Rusiyaya ixrac
edilməsinin planlaşdırılması, Qazaxstan,
Gürcüstan və Kanada ilə danışıqlar
Orta müddətli öhdəlik: investisiyaları cəlb
etmək üçün vaxtı düzgün
planlaşdırmaq lazımdır, sərmayədarlar
qabaqcadan işini bilmək istəyir
İT xidmətləri sektorunda böyük potensial, İT
həlləri üçün bazar böyükdür
Coğrafi bir qovşaqda, fiber optik infrastruktur
sayəsində yüksək sürətli bağlantı
Hökumət orqanları arasında İT-dən istifadənin
inkişaf etdirilməsi
IP təhlükəsizliyinin artırılması və
boşluqların aradan qaldırılması
İT startap-larının ekosisteminin yaradılması
Peşə təhsili üçün potensialın artırılması
işlənmiş qida, mebel, neftə əsaslanan əlavə
dəyərli məhsullar və dərman preparatları (yerli
istehsala inam yaratmaq olarsa)
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Yerli şirkətlər (8)

















Fokus qrupu (13)











Beynəlxalq
təşkilatlar (1)






yerli tələbatı ödəmək məqsədilə istehsalın
miqyasını artırmaq üçün yeni mexaniki
avadanlıqların maliyyələşdirilməsi və yeni
texnologiyalarla təmin edilməsi
Bütün materiallar və qablaşdırma idxal olunur,
çünki Azərbaycan nə materialları istehsal etmir,
nə də rəqabətqabiliyyətli qiymətlər təyin etmir
və yerli istehsal miqdarı kifayət qədər yüksək
deyil
Maliyyələşdirmə (ekspansiya tamamilə
bölüşdürülməmiş mənfəətlə
maliyyələşdirilir, heç bir bank krediti
təsdiqlənməyib)
məhsuldarlığa təsir edən elektrik enerjisi
kəsintiləri
logistika (həcm konteynerləri doldurmaq üçün
çox azdır), sertifikatlaşdırma (laboratoriya
testləri çox bahalıdır) və maliyyələşdirmə
(yalnız şəxsi maliyyə vəsaitləri və
bölüşdürülməmiş mənfəət)
sertifikatlaşdırma
artım üçün avadanlıqların və ya biliklərin
çatışmazlığı
yüksək keyfiyyətli yerli qablaşdırma
materiallarının olmaması
Türkiyədən və İrandan idxal olunan məhsullar
istehsalı çox məsrəfli edir
Likvidlik məhdudiyyətləri böyük pərakəndə
satıcılar tərəfindən gecikdirilmiş ödənişlər ilə
daha da ağırlaşır
Kifayət qədər kapitalın olmaması və
sertifikatlaşdırma üçün olduqca çətin
proseduralara görə avadanlıqların saxlanması
Maliyyə imkanlarına çıxış
Qida təhlükəsizliyi standartlarına uyğunluq
IT təhlükəsizliyi üçün ISO standartlarına
uyğunluq
Yerli akkreditasiya orqanlarının olmaması, xarici
orqanlardan sertifikat alınmasının məsrəfli
olması
ixtisaslı mütəxəssislərin olmaması (məs. IT)
İdarəetmə imkanlarının olmaması
Məhdud daxili tələbat
Qanunun aliliyi, ədalət sisteminə güvənsizlik
Təhsilin keyfiyyətsizliyi, ixtisaslı işçilərin
olmaması
Kommunikasiyanın olmaması
Devalyasiyanın və bank böhranının nəticəsidir
ki, kreditləşmə aşağıdır, mərkəzi bankların faiz
dərəcələri çox yüksək olduğundan insanlar
kredit almaq istəmir
Bir çox sənaye parkları yüksək sürətlə
yaradıldığından, onların effektiv
olduğunu yoxlamaq üçün bəzi hazırlıq
işlərinin görülməsi lazımdır




















AzPromo-nun dəstəyi ilə ticarət
yarmarkaları və missiyalarında iştirak
çox faydalıdır və ölkə xaricində
ixracatçıların tapılması üçün əsas
kanaldır
Mexaniki avadanlıqlar üzrə xarici təchizat
şirkətlərindən 6 aylıq ezam olunan
ekspertlər işçi heyətinə təlim
keçilməsində çox faydalı idi
böyük pərakəndə satıcılar əsas satış yerləri
təmin edərək, KOB markasının
formalaşdırılmasında mühüm rol oynaya bilər
Hökumət pərakəndə satıcılardan KOB-ların
ödəmələrini gecikdirmədən etməyi tələb
edərək KOB-ların likvidlik məhdudiyyətlərini
rahatlaşdıra bilər

Aqro-emal: McDonalds ilə müqavilə, bütün
Qafqazdakı McDonalds-lar üçün çörək istehsal
etməsi gözlənilir
Kağız məhsulları
İT xidmətlərində və ya digər konsaltinq
xidmətlərində KOB-lar üçün böyük potensial
Beynəlxalq standartlar üzrə təlim proqramı
Xarici bazarlara çıxış üçün bazar araşdırması

Tullantırların idarə edilməsi üzrə dolğun
və uğurlu layihə
Təkrar emal və tullantıların idarə olunması
sahəsində KOB-ların inkişafı üçün potensial
Sənaye parklarının KOB-ların inkişafına necə
təsir göstərdiyi nəzərdən keçirilə bilər
Orta Şərq və Rusiyadan turistlərin böyük
axını, bu axın Bakıdan bölgələrə də
keçib;
Yalnız lüks turizm obyektləri deyil, daha əlçatan
orta səviyyəli obyektləri qurmaq lazımdır
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Hökümət orqanları (5)





Ölkənin azad ticarət razılaşmalarının və ÜTTyə üzvlüyünün olmaması nəzərə alınmaqla
ixrac bazarlarına məhdud çıxış
İflic bank sektoru
ÜDM-in proqnozlaşdırıla bilməməsi vergilərin
yığılmasına və özəl sektor üçün ilkin
sifarişlərə təsir göstərir





İxrac bazarlarına çıxışın yaxşılaşdırılması
İnvestisiya bankçılığının təkmilləşdirilməsi
Hedcinqin yaxşılaşdırılması

Mənbə: İƏİT

Cədvəl A.2. Sektorun araşdırılması üzrə müsahibələr
Təsvir
Fermer (1)
İstehsalçı (4)

Ticarət şirkəti (1)
Assosiasiya (2)
Kənd təsərrüfatı
mütəxəssisi (3)
QKT/QHT (3)
















Süd, meyvə və tərəvəz
Mürəbbələr, pastalar və souslar
Bal
Mürəbbə
Şirniyyat
Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı (MDB ölkələrinə)
Meyvə və Tərəvəz İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası
Gənc Sahibkarlar Şəbəkəsi
Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Universiteti
Gəncə-Qazax bölgəsi üzrə kənd təsərrüfatı eksperti
Fındıq sənayesi üzrə ekspert
Kənd yerləri və Regionların İnkişafı Proqramına Dəstəyin həyata keçirilməsi üzrə
Aİ Texniki Yardım Layihəsi
USAID SEDA layihəsi
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi

Mənbə: İƏİT
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Annex B. İƏİT Azərbaycan üzrə Müəssisələri Sorğusu 2018

Nümunə

Cədvəl B.1. Size distribution
KOB sinfi
Kiçik
Orta
Böyük

Əməkdaşların sayı

Əhali üzrə paylanma

Nümunə üzrə paylanma

1-25
26-125
>125

65%
31%
3%

45%
35%
20%

Qeyd: Orta miqyaslı sahibkarlarlın payı bilərəkdən yuxarı seçilmişdir. Rəqəmlər 201 anket cavablarına əsaslanır.
Mənbə: OECD Azərbaycanda Sahibkarlıq üzrə Araşdırması (2018)

Cədvəl B.2. Sektorlar üzrə paylanma
Sektor
Qida məhsulları
İçkilər
Tekstil
Geyim
Dəri və dəri məmulatları
Taxta və taxta məmulatları
Kağız və kağız məhsulları
Poliqrafiya məhsulları
Kimyəvi məhsullar
Kauçuk və plastik məmulatlar
Digər qeyri-metal mineral məhsullar
Əsas metallar
Hazır metal məmulatları (maşın və avadanlıqlar istisna
olmaqla)
Elektrik avadanlıqları
Maşın və avadanlıqlar
Motorlu nəqliyyat vasitələri və nəqliyyat avadanlıqları
Mebel
İnformasiya və texnologiya xidmətləri
Memarlıq, mühəndislik və digər texniki xidmətlər
Cəmi

Şirkətlərin sayı
95
13
4
11
1
2
3
5
11
6
17
3
5

%l
47.3%
6.5%
2.0%
5.5%
0.5%
1.0%
1.5%
2.5%
5.5%
3.0%
8.5%
1.5%
2.5%

2
1
1
18
1
2
201

1.0%
0.5%
0.5%
9.0%
0.5%
1.0%
100.0%

Mənbə: İƏİT
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Statistik məlumatların icmalı
Şəkil B.1. Yaş, yer və mülkiyyət

Qeyd: Rəqəmlər 201 anket cavabına əsaslanır.
Mənbə: İƏİT

Şəkil B.2. Firmaların təchizat potensialı və GVC əlaqələri

Qeyd: Rəqəmlər 201 anket cavabına əsaslanır
Mənbə: İƏİT
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Sorğu
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Annex C. 2018-ci il Aİ-nin Biznes Mühiti Sorğusu

Nümunə
Şəkil C.1. Faizlər üzrə bölgü

Qeyd: Rəqəmlər 131 anket sorğusu cavabına əsaslanır
Mənbə: Aİ-nin 2018-ci il üzrə Azərbaycandakı Biznes Mühitinə dair Hesabatı
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Cədvəl C.1. Sektorlar üzrə fəaliyyətlər
Q12. Əsas əməliyyat sahələriniz hansılardır?

Say

%

Yerləşdirmə və Qida Xidməti Fəaliyyəti
İnzibati və Dəstək Xidməti Fəaliyyəti
Kənd təsərrüfatı, Meşəçilik və Balıqçılıq
İncəsənət, əyləncə və istirahət
Tikinti
Təhsil
Elektrik, Qaz, Buxar və Kondisioner Təchizatı
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti
Səhiyyə və social iş
İnformasiya və Kommunikasiya
İstehsalat
Mədənçıxarma, Neft və Qaz
Peşə, Elmi və Texniki Fəaliyyətlər
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; İcbari sosial təminat
Daşınma və saxlama
Su təchizatı; Kanalizasiya, Tullantıların İdarə olunması və Təmizləmə Tədbirləri
Topdan və pərakəndə ticarət
Cəmi

3
6
3
0
10
1
6
8
6
7
4
18
22
1
11
8
17
131

2%
5%
2%
0%
8%
1%
5%
6%
5%
5%
3%
14%
17%
1%
8%
6%
13%
100%

Mənbə: Aİ-nin 2018-ci il üzrə Azərbaycandakı Biznes Mühitinə dair Hesabatı

Seçilmiş suallar
Bu hesabatın məqsədləri üçün sorğuya üç əlavə sual daxil edilmişdir:
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Q3.1 Şirkətinizin resurslarının neçə faizi idxal olunur?
a. <1 %

b. 1-9 %

c. 10-49 %

d. 50-89 %

e. 90-100 %

Q5. Şirkətinizi yerli təchizatçılardan yararlanmağa nə mane olur? [Maksimum 3 cavab seçin]
a.

Bizim güvəndiyimiz məhsullar yerli şəkildə istehsal olunmur

b.

Yerli təchizatçılar məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı standartlarımıza cavab vermir

c.

Yerli təchizatçıların müvafiq bacarıq və imkanları yoxdur

d.

Yerli təchizatçıların peşəkarlığı yoxdur

e.

Yerli təchizatçılar etibarsızdır

f.

Yerli təchizatçılar etik standartlara cavab vermir

g.

Yerli təchizatçılar əqli mülkiyyət hüquqlarına riayət etmi

h.

Yerli təchizatçılar ətraf mühit standartlarına cavab vermir

i.

Digər, zəhmət olmasa, qeyd edin: ___________________________________________

Q9. Şirkətinizi Azərbaycanda biznes qurmağa/sərmayə qoymağa vadar edən ən mühüm amillər hansılardır? [Maksimum 2 cavab
seçin]
a.

Daxili bazara çıxış

b.

Strateji tərəfdaşlıq / ittifaqlar

c.

Bilik və texnoloji imkanlar

d.

Təbii ehtiyatlara çıxış imkanı

e.

İxrac bazarlarına çıxış

f.

Az xərcli istehsal

g.

İnvestisiya imtiyazları (məsələn, vergi stimulları)

h.

Digər, zəhmət olmasa, qeyd edin

i.

Təchizat zəncirinin riskinin diversifikasiyası

j.

Aralıq resurs və təchizatçılara çıxış imkanı
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İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ VƏ İNKİŞAF TƏŞKİLATI
İƏİT, qloballaşmanın iqtisadi, sosial və ekoloji problemlərini həll etmək məqsədi ilə hökumətlərin bir
araya gəldiyi unikal bir forumdur. İƏİT, həmçinin, hökumətlərin korporativ idarəetmə, informasiya
iqtisadiyyatı və yaşlı təbəqənin problemləri kimi yeni inkişaf məsələlərinə və problemlərə cavab
verməkdə kömək edir. İƏİT təşkilatı hökumətləri siyasi təcrübələrini müqayisə edə, ümumi
problemlərə cavab tapa, qabaqcıl praktikanı müəyyən edə və daxili və beynəlxalq siyasəti
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
2008-ci ildə başlanan İƏİT-in Avrasiya Rəqabətlilik Proqramı, 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 da öz töhfə 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

TƏDQİQATA DAİR BAXIŞLAR

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, transmilli şirkətlər və KOS arasında əlaqələrin
gücləndirilməsi və KOS üzrə nəticələrin əldə edilməsinə olan təsirlərin müəyyənləşdirilməsi
və qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir.
İƏİT-in ASEAN ölkələr üzrə İnvestisiya Şöbəsi və UNİDO ilə birgə həyata keçirdiyi tədbirlərin
davamı olan bu hesabatda, müəssisə sorğusu, qiymətləndirmə missiyaları və müəssisələr,
dövlət qurumları və ticarət ortaqları ilə müsahibələr, habelə masaüstü araşdırmalardan əldə
edilmiş məlumatlardan istifadə edilmişdir.
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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