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ÜMUMİ NƏTİCƏ

1. KOS fəaliyyəti üçün biznes 

mühitinin və tənzimləyici 

bazanın yaxşılaşdırılması

7% 48% 45%

2. KOS subyektlərinin maliyyə 

resurslarına sərfəli və səmərəli 

çıxışının təmin edilməsi

20% 80%

HƏDƏFLƏR

İcrasına 

başlanılmamışdır
İcrasına 

başlanılmışdır

İcra 

olunmuşdur

3. KOS subyektlərinin 

beynəlmiləlləşdirilməsi və xarici 

bazarlara çıxış imkanlarının 

artırılması

5. İnnovasiyaların təşviqi, KOS 

subyektləri üçün araşdırma və 

inkişaf fəaliyyətlərinin 

genişləndirilməsi

75% 25%

9% 46% 45%

6% 42% 52%
Əsas icraçı qurumların 

performansı*
(100 ballıq şkala əsasında)

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti

* Əsas icraçı qurumların performansı müəyyənləşdirilərkən hər bir qurumun əsas icraçı olduğu tədbirlərdən icra edilmiş tədbirlər «1» bal, icrasına başlanılmış tədbirlər «0.5» bal, icrasına

başlanılmamış tədbirlər «0» bal ilə qiymətləndirilməklə, əldə edilmiş toplam nəticə həmin qurumların əsas icraçı olduqları tədbirlərin ümumi sayına bölünmüşdür. Belə ki, əsas icraçı qurumların

performansı qiymətləndirilərkən məsul olduqları tədbirlərin «Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi»ndəki

tədbirlərdəki xüsusi çəkisi nəzərə alınmamışdır.

** Aidiyyəti qurumların məsul olduqları tədbirlərin sayı 2017-ci ildən icrasına başlanılan tədbirləri özündə ehtiva edir.

Məsul olduqları 

tədbirlərin sayı**

<50 50–90 >90

4. KOS subyektlərinin bilik və 

bacarıqlarının artırılması, 

qabaqcıl təcrübələrin tətbiqinin 

sürətləndirilməsi

7%27% 67%
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27% <50% 50%–90% >90%- 2017-ci ilin ilk altı ayı üzrə irəliləyiş

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti

Prioritetlərin icra vəziyyəti*
Əsas icra göstəriciləri**

“outcome” (2020-ci il üzrə)

Təsir ***

“impact”

Mərkəzləşdirilmiş KOS agentliyinin 

yaradılması
30%

KOS subyektləri ilə bağlı kreditlərə zəmanət fondunun 

yaradılması
50%

sənaye klasterləri daxilində istehsal 

olunan məhsullarda KOS subyektlərinin 

payının 40 faizə çatdırılması

real ÜDM-in 2020-ci 

ildə 1 milyard 260 

milyon manat artması

KOS üzrə qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi və qanunvericiliyin təsiri 

analizinin tətbiq edilməsi

0%
Əmlak məsələləri üzrə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və 

maliyyə əlçatanlığının artırılması
67%

KOS subyektləri arasında mübahisələrin 

məhkəməyəqədər həlli göstəricilərinin 2 

dəfə yaxşılaşdırılması

34 240 yeni iş yerinin 

yaradılması

Dövlət-özəl tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsi 38%

Azərbaycanda lizinq və alternativ maliyyə alətləri 

(forvard, fyuçers, opsion, svop, faktorinq və s.) bazarının 

inkişaf etdirilməsi ilə KOS subyektlərinin maliyyəyə 

çıxışının asanlaşdırılması

0%

KOS subyektlərinin bərpa (iflas

vəziyyətindən) tempinin 4 faizə 

çatdırılması

Rəqabət mühitinin təkmilləşdirilməsi 25%

KOS subyektlərinin beynəlxalq ticarət əməliyyatları üçün 

maliyyə xidmətlərinin genişləndirilməsi və birbaşa xarici 

investisiyaların təşviqi

33%

daşınar əmlakın banklar tərəfindən 

təminat predmeti kimi qəbul edilməsi 

göstəricisinin 2 dəfə artırılması

KOS subyektlərinin fəaliyyətində yoxlama və 

lisenziyalaşdırma mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi və vergi islahatlarının 

davam etdirilməsi

50%
Ayrı-ayrı sektorlar üzrə ixrac assosiasiyalarının 

yaradılması
50%

lizinq əməliyyatlarının ÜDM-də payının 2 

faizə çatdırılması

KOS üzrə xüsusi sənaye zonalarının və 

klasterlərin yaradılması
17%

Biznes inkubatorları və startap layihələrinin inkişaf 

etdirilməsi, model müəssisələrin yaradılması
17%

qeyri-neft ixracında 5 faizlik artım əldə 

olunması

Dövlət-özəl əməkdaşlığının genişləndirilməsi, 

KOS subyektlərini təmsil edən qurumların 

gücləndirilməsi

33%

KOS subyektlərinin təlim və tədris imkanlarının 

artırılması, qabaqcıl təcrübələrin tətbiqinin 

sürətləndirilməsi

17% 3-5 model müəssisənin yaradılması

KOS subyektləri arasında mübahisələrin 

alternativ həlli imkanlarının təkmilləşdirilməsi
0% Sahibkar düşüncə tərzinin təşviqi 50% 5 yeni biznes inkubatorunun yaradılması

KOS subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi 

meyarlarının bütün dəstək tədbirlərində tətbiq 

edilməsi, statistik məlumatların 

sistemləşdirilməsi

50% Qadın sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi 13%
il ərzində ən azı 25 startap layihəsinin 

başlanması

Fəaliyyətə xitam verilməsi və müflisləşmə 

məsələlərinin həlli sahəsində islahatların 

aparılması

17%

Milli innovasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi 17% il ərzində ən azı 1000 kiçik və orta 

sahibkar üçün xüsusi təlimlərin təşkil 

edilməsi
Kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətini stimullaşdıran 

innovasiya infrastrukturunun formalaşdırılması
0% innovasiyayönümlü 3 regional klasterin 

yaradılması

* Prioritetlərin icra vəziyyəti 2017-ci ilin ilk altı ayında icra edilmiş və ya icrasına başlanılmış tədbirləri özündə ehtiva edir.

** Əsas icra göstəriciləri üzrə qiymətləndirmə illik əsasda aparılır və 2017-ci ilin yekununda qiymətləndiriləcəkdir.

*** Təsir indikatoru üzrə qiymətləndirmə 2020-ci ildə aparılacaqdır.
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YARIMİLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI  
Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi * 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

2017-ci ilin ilk 6 ayı ərzində “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə 2017-ci və sonrakı illər 
üçün müəyyən edilmiş tədbirlərin 6 faizi icra edilmiş, 42 faizinin icrasına başlanılmışdır. 

Sahibkarlığın inkişafına, bu sahədə operativliyin əldə olunmasına, elektron xidmətlərə keçidə və müxtəlif məlumat mənbələrinə çıxışın sadələşdirilməsinə imkan verəcək vahid 
məlumat portalının yaradılması məqsədilə sahibkarlıq sahəsində xarici ölkələrdə mövcud portallar, o cümlədən onların vasitəsilə təmin edilən elektron xidmətlər araşdırılmış və ilkin 
təkliflər hazırlanmışdır. Azərbaycan Respublikasında dövlət-özəl tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının dövlət-özəl tərəfdaşlığı üzrə İnkişaf 
Konsepsiyası”nın layihəsi hazırlanmışdır.  

Bundan əlavə, “Dövlət satınalmaları haqqında” yeni qanun layihəsi hazırlanmış, layihədə kotirovka sorğusu prosedurları ilə keçirilən satınalmaların yalnız kiçik və orta sahibkarlıq 
subyekti olan malgöndərənlərdən (podratçılardan) təklifləri cəlb etməklə keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və 
beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər çərçivəsində Rəqabət Məcəlləsinin yeni layihəsi, “Müflisləşmə və iflas haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” qanun layihəsi hazırlanmış, habelə “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2017-ci il 2 may tarixli 667-VQ nömrəli Qanunu qəbul edilmişdir. Eyni zamanda, sahibkarların elektrik şəbəkəsinə çıxışının asanlaşdırılması məqsədilə “ASAN kommunal” 
mərkəzlərində texniki şuralar yaradılaraq fəaliyyətə başlamışdır.  Azərbaycanda kredit zəmanət fondunun (KZF) yaradılmasının ilkin diaqnostikasının aparılması məqsədilə texniki-
iqtisadi əsaslandırma (TİƏ) həyata keçirilmişdir. Lisenziyaların və icazələrin elektron qaydada verilməsi məqsədilə “Lisenziyalar və icazələr” portalının yaradılması ilə bağlı işlər 
davam etdirilir.   

 “KOS” kateqoriyasına aid olan vergi ödəyicilərinin elektron informasiya sistemlərində fərqləndirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli 215 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "İri, orta və kiçik sahibkar meyarları" nəzərə alınmaqla “KOS” abbreviaturasının strukturu və elektron informasiya sistemlərində əks etdirilməsi ilə 
bağlı layihə hazırlanmış və Vergilər Nazirliyinin avtomatlaşdırılmış vergi informasiya sistemində “KOS” abbreviaturasının tətbiqinə başlanılmışdır.  Bundan əlavə, qanunvericilikdə 
KOS-un meyarları ilə bağlı fərqli halların olduğu nəzərə alınaraq, vahid prinsiplərin tətbiqi məqsədilə müvafiq normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdır. 

Ölkədə sahəvi assosiasiyaların təşviqi ilə bağlı görülən tədbirlər çərçivəsində “Azərbaycan Qablaşdırma Sənayesi Assosiasiyası”nın və “Azərbaycan Tekstil İstehsalçıları və 
İxracatçıları Assosiasiyası”nın təsis olunması dəstəklənmişdir.  Bundan əlavə, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə Xaçmaz şəhərində, Aran iqtisadi rayonu üzrə Yevlax şəhərindəki 
Regional İnkişaf Mərkəzlərində biznes inkubatorları yaradılmış, gənclər arasında sahibkarlıq ruhunun aşılanması ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. KOS subyektləri 
arasında biznes tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi, qadın sahibkarlığının inkişafı üzrə stimullaşdırıcı mexanizmlərin işlənməsi, biznes assosiasiyalarının hüquqi statusu ilə bağlı 
beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır. 

Əsas problemlər: 

1. 2016-cı ildə TİT modelinin tətbiqi ilə əlaqədar zəruri normativ hüquqi aktların qəbul edilməsinə baxmayaraq, konkret layihələrin adıçəkilən model əsasında həyata 

keçirilməsinə başlanılmamışdır. 

2. Mərkəzləşdirilmiş KOS agentliyinin, KOS subyektləri üçün özəl investisiyalara əsaslanan yeni özəl sənaye klasterlərinin, model müəssisənin, iflas reyestrinin, 

kredit zəmanət fondunun yaradılması istiqamətində işlər sürətli şəkildə getmir. 

3. Milli innovasiya siyasətinin tərkib hissəsi sayılan biznes inkubatorların yaradılması və təşkili mexanizmi beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılmamış, startap 

layihələrinin dəstəklənməsi istiqamətində iş Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

1. TİT modelinin tətbiqi ilə bağlı mövcud problemlər müəyyənləşdirilə və onların həlli istiqamətində konkret təkliflər hazırlana bilər. Bundan əlavə, nəzərdə tutulan infrastruktur 

layihələri üzrə hərtərəfli təhlil aparılaraq, TİT modeli əsasında icra edilə biləcək layihələr seçilə bilər. 

2. Qeyd edilən sahələrlə bağlı Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada tədbirlərin icrası sürətləndirilə bilər. 

* Yarımillik hesabatda qiymətləndirmə əlaqələndirici qurum tərəfindən görülmüş işlərə dair təqdim edilmiş hesabat (2017-ci ilin 6 ayı üzrə), aidiyyəti tərəflərlə müzakirələr, təqdim edilmiş təsdiqedici sənədlər və digər 

qiymətləndirmə vasitələri əsasında həyata keçirilmişdir. Əlaqələndirici qurum Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyidir. 
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Prioritet 1.1. Mərkəzləşdirilmiş KOS agentliyinin yaradılması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən KOS agentliyinin və agentliyin nəzdində KOS evlərinin yaradılması ilə bağlı konseptual 
xarakterli təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. 

Sahibkarlığın inkişafı, bu sahədə operativliyin əldə olunması, elektron xidmətlərə keçid və müxtəlif məlumat mənbələrinə çıxışın sadələşdirilməsi 
məqsədilə vahid məlumat portalının yaradılması istiqamətində müvafiq işlər görülmüşdür. Belə ki, sahibkarlıq sahəsində xarici ölkələrdə mövcud olan 
portallar, o cümlədən onların vasitəsilə sahibkarlara göstərilən məlumatlandırma və maarifləndirmə, elektron qeydiyyat və digər elektron xidmətlər 
araşdırılmış, altı ölkənin – Gürcüstan, Yunanıstan, ABŞ, Hindistan, Avstraliya, Türkiyə təcrübəsi öyrənilmişdir və bu istiqamətdə iş davam etdirilir. 
Həmçinin, sözügedən ölkələrin portallarında təmin edilən elektron xidmətlərin və öz əksini tapan məlumatların ölkəmizdə yaradılacaq portalda nəzərə 
alınması və onun tətbiqinin effektivliyi ilə bağlı işçi qaydasında müzakirələr aparılmış, portal vasitəsilə göstəriləcək  xidmətlər, veriləcək informasiya, 
maarifləndirmə, inteqrasiya məsələləri, vahid məlumat portalına aid məlumatlar (portalın adı, internet səhifəsindən giriş adı, idarəolunması, istifadə 
zamanı mənfi və müsbət tərəflər və s.) barədə ilkin təkliflər hazırlanmışdır.  

Problemlər: 

KOS agentliyinin məqsəd və missiyasının müəyyən edilməsi, bu istiqamətdə aidiyyəti qurumlardan səlahiyyətlərin yaradılacaq KOS 

agentliyinə ötürülməsi və KOS agentliyinin Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş qaydada kollegial orqanının təsis edilməsi ilə bağlı iş 

aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

KOS agentliyinin məqsəd və missiyasının müəyyən edilməsi baxımından benefisiarlar arasında sorğular keçirilə, beynəlxalq təcrübə öyrənilə və 

maraqlı tərəflərin KOS agentliyinin kollegial orqanında təmsil edilməsi ilə bağlı konkret təkliflər hazırlana bilər. Bundan əlavə, aidiyyəti qurumlardan 

KOS agentliyinə ötürüləcək səlahiyyətlərin dəqiq bölgüsü ilə bağlı təkliflər hazırlana bilər. 

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 5 tədbirdən 3-ü 60% 

İcrasına başlanılmamışdır 5 tədbirdən 2-si 40% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.1.1. Mərkəzləşdirilmiş KOS 

agentliyinin yaradılması 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Maliyyə 

Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 
tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına 2017-ci il 2 iyun tarixli məktub 
ünvanlanaraq, KOS agentliyinin və agentliyin nəzdində 
KOS evlərinin yaradılması ilə bağlı konseptual xarakterli 
təkliflər verilmişdir. 

1.1.2. KOS agentliyinin 

strukturunun formalaşdırılması 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

 

1.1.3. KOS agentliyinin vəzifələrinin 

müəyyən edilməsi 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

 

1.1.4. KOS evinin yaradılması Nazirlər Kabineti 

KOS agentliyi, 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 
tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına 2017-ci il 2 iyun tarixli məktub 
ünvanlanaraq, KOS agentliyinin və agentliyin nəzdində 
KOS evlərinin yaradılması ilə bağlı konseptual xarakterli 
təkliflər verilmişdir. 

1.1.5. Vahid məlumat portalının 

yaradılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

KOS agentliyi, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur.  
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafiq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Sahibkarlığın inkişafı, bu sahədə operativliyin əldə 
olunması, elektron xidmətlərə keçid və müxtəlif məlumat 
mənbələrinə çıxışın sadələşdirilməsi məqsədilə vahid 
məlumat portalının yaradılması istiqamətində müvafiq işlər 
görülmüşdür. Belə ki, sahibkarlıq sahəsində xarici ölkələrdə 
mövcud olan portallar, o cümlədən onların vasitəsilə 
sahibkarlara göstərilən məlumatlandırılma və 
maarifləndirilmə, elektron qeydiyyat və digər elektron 
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xidmətlər araşdırılmış, 6 ölkənin – Gürcüstan 
(http://enterprisegeorgia.gov.ge/), Yunanıstan 
(http://www.enterprisegreece.gov.gr), ABŞ 
(http://www.enterpriseal.gov/), Hindistan 
(http://myenterprisewb.in/home), Avstraliya 
(https://abr.gov.au) və Türkiyənin 
(http://www.kosgeb.gov.tr/) təcrübəsi öyrənilmişdir və bu 
istiqamətdə işlər davam etdirilir. Həmçinin, sözügedən 
ölkələrin portallarında təmin edilən elektron xidmətlərin və 
öz əksini tapan məlumatların ölkəmizdə yaradılacaq 
portalda nəzərə alınması və onun tətbiqinin effektivliyi ilə 
bağlı işçi qaydasında müzakirələr aparılmış, portal 
vasitəsilə göstəriləcək  xidmətlər, veriləcək informasiya, 
maarifləndirmə, inteqrasiya məsələləri, vahid məlumat 
portalına aid məlumatlar (portalın adı, internet səhifəsindən 
giriş adı, idarəolunması, istifadə zamanı mənfi və müsbət 
tərəflər və s.) barədə ilkin təkliflər hazırlanmışdır. 

 

 

http://enterprisegeorgia.gov.ge/
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.enterpriseal.gov/
http://myenterprisewb.in/home
https://abr.gov.au/
http://www.kosgeb.gov.tr/
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Prioritet 1.2. KOS üzrə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi və qanunvericiliyin təsiri analizinin tətbiq edilməsi 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərlə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən təkliflər təqdim edilməmişdir. 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır – 0% 

İcrasına başlanılmamışdır 2 tədbirdən 2-si 100% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.2.1. Qanunvericiliyin təsiri 

analizinin tətbiq edilməsi 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

 

1.2.2. Qanunvericiliyin təsiri 

analizinin tətbiqinin səmərəliliyini 

artırmaq üçün institusional təsisatın 

yaradılması 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Vergilər 

Nazirliyi, 

Ədliyyə 

Nazirliyi, Əmək 

və Əhalinin 

Sosial 

Müdafiəsi 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 
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Prioritet 1.3. Dövlət-özəl tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsi 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Azərbaycan Respublikasında dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı ilə bağlı konsepsiyanın hazırlanması üzrə tədbirin icrası istiqamətində, ABŞ, Kanada, 

Yaponiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və İtaliyanın təcrübəsi araşdırılmış və “Azərbaycan Respublikasının dövlət-özəl tərəfdaşlığı üzrə 

İnkişaf Konsepsiyası”nın  və onun tətbiqi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının layihəsi hazırlanmışdır. Hazırlanmış layihələr 

işçi qrupun iclasında müzakirə olunaraq, razılaşdırılması üçün aidiyyəti qurumlara təqdim ediləcəkdir.  

“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların 

Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 25 dekabr tarixli 

203 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 aprel tarixli 888 nömrəli Fərmanının 4.1-ci 

bəndinin icrasını təmin etmək üçün “Dövlət satınalmaları haqqında” yeni qanun layihəsi hazırlanmış, Ədliyyə və Maliyyə nazirlikləri ilə 

razılaşdırılmışdır. Qanun layihəsində kotirovka sorğusu prosedurları ilə keçirilən satınalmaların yalnız kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan 

malgöndərənlərdən (podratçılardan) təklifləri cəlb etməklə keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Problemlər: 

2016-cı ildə TİT modelinin tətbiqi ilə əlaqədar zəruri normativ hüquqi aktların qəbul edilməsinə baxmayaraq, konkret layihələrin adıçəkilən 

model əsasında həyata keçirilməsinə başlanılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

TİT modelinin tətbiqi ilə bağlı mövcud problemlər müəyyənləşdirilə və onların həlli istiqamətində konkret təkliflər hazırlana bilər. 

Nəzərdə tutulan infrastruktur layihələri üzrə hərtərəfli təhlil aparılaraq, TİT modeli əsasında icra edilə biləcək layihələr seçilə bilər. İnvestorların cəlb 

edilməsi məqsədilə beynəlxalq təcrübə araşdırılaraq, təşviqedici mexanizmlər hazırlana bilər. Bu istiqamətdə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq 

qurula bilər. 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 4 tədbirdən 3-ü 75% 

İcrasına başlanılmamışdır  4 tədbirdən 1-i 25% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.3.1. Dövlət-özəl tərəfdaşlığı ilə 

bağlı normativ-hüquqi bazanın 

təkmilləşdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Ədliyyə 

Nazirliyi, 

“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 

QSC, 

“Azərenerji” 

ASC, “Azərsu” 

ASC, 

“Azərişıq” ASC 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Azərbaycan Respublikasında dövlət-özəl tərəfdaşlığı ilə 
əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, 
“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”, “Xarici investisiyanın 
qorunması haqqında”, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında”, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” və “Tikinti və infrastruktur 
obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi 
maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanunları, habelə digər 
normativ hüquqi aktlar, həmçinin sahə üzrə beynəlxalq 
təcrübədə inkişaf yolu keçmiş ölkələrin - ABŞ, Kanada, 
Yaponiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və 
İtaliyanın təcrübələri araşdırılmışdır.  
Bununla yanaşı, dövlət-özəl tərəfdaşlığı ilə bağlı normativ 
hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə konkret təkliflərin bu 
sahədə İnkişaf Konsepsiyası təsdiq edildikdən sonra 
hazırlanması  məqsədəuyğun hesab olunur. 

1.3.2. Dövlət-özəl tərəfdaşlığının 

inkişafı ilə bağlı konsepsiyanın 

hazırlanması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Tədbirin icrası məqsədilə ABŞ, Kanada, Yaponiya, Çin, 
Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və İtaliya kimi ölkələrin 
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təcrübələri araşdırılmış və “Azərbaycan Respublikasının 
dövlət-özəl tərəfdaşlığı üzrə İnkişaf Konsepsiyası”nın  və 
onun tətbiqi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanının layihəsi hazırlanmışdır. Həmin layihələrin yaxın 
günlərdə işçi qrupun iclasında müzakirə olunacağı və  
razılaşdırılmaq məqsədilə Maliyyə və Ədliyyə nazirliklərinə, 
“Azərsu” ASC-yə, “Azərişıq” ASC-yə, “Azərenerji” ASC-yə 
və “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-yə göndərilməsi 
nəzərdə tutulur. 

1.3.3. “Tikinti və infrastruktur 

obyektləri ilə əlaqədar investisiya 

layihələrinin xüsusi maliyyələşmə 

əsasında həyata keçirilməsi 

haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 

prioritetləşdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
“Tik-idarə et-təhvil ver” modeli çərçivəsində həyata 
keçirilməsi məqbul hesab edilən layihə təkliflərinin 
İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilməsi məqsədilə 
27.12.2016-cı il tarixli İN-X/O-15574/2016 nömrəli məktubla 
müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına və digər dövlət 
təşkilatlarına müraciət edilmişdir.  
Həmçinin, Azərbaycan Respublikasında “Tik-idarə et-təhvil 
ver” modeli çərçivəsində layihələrin icrası məsələləri ilə 
əlaqədar Asiya İnkişaf Bankının nümayəndələri ilə bir neçə 
dəfə fikir mübadiləsi aparılmışdır. 

1.3.4. Dövlət satınalmalarında KOS 

subyektlərinin minimum iştirak 

payının müəyyənləşdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 
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Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının 
Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
tədbirləri və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və 
Sənaye Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və 
İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 25 dekabr tarixli 203 
nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 aprel 
tarixli 888 nömrəli Fərmanının 4.1-ci bəndinin icrası olaraq 
“Dövlət satınalmaları haqqında” yeni qanun layihəsi 
hazırlanaraq, Ədliyyə və Maliyyə nazirlikləri ilə 
razılaşdırılmışdır. Qanun layihəsində kotirovka sorğusu 
prosedurları ilə keçirilən satınalmaların yalnız kiçik və orta 
sahibkarlıq subyekti olan malgöndərənlərdən 
(podratçılardan) təklifləri cəlb etməklə keçirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. 
“Dövlət satınalmaları haqqında” yeni qanun layihəsinin 
yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunması 
nəzərdə tutulur. 
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Prioritet 1.4. Rəqabət mühitinin təkmilləşdirilməsi 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə 
bağlı Komissiya çərçivəsində “Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət” istiqaməti üzrə işçi qrup yaradılmış və Rəqabət Məcəlləsinin yeni layihəsi 
hazırlanmışdır. –  

Problemlər: 

Rəqabət mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər sürətli şəkildə aparılmır. 

Tövsiyələr: 

Rəqabət Məcəlləsinin qəbul edilməsi və institusional islahatların aparılması istiqamətində işlər sürətləndirilə bilər. 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 2 tədbirdən 1-i 50% 

İcrasına başlanılmamışdır  2 tədbirdən 1-i 50% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.4.1. Qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Ədliyyə 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin 

artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin 

daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı Komissiya çərçivəsində 

“Əmtəə bazarının səmərəliliyi və rəqabət” istiqaməti üzrə 

işçi qrup yaradılmış və Rəqabət Məcəlləsinin yeni layihəsi 

hazırlanmışdır. 

1.4.2. İnstitusional islahatların 

aparılması 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Ədliyyə 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 
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Prioritet 1.5. KOS subyektlərinin fəaliyyətində yoxlama və lisenziyalaşdırma mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və 

vergi islahatlarının davam etdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Yoxlamaların optimallaşdırılması və risk dərəcəsi əsasında aparılması tədbiri üzrə “KOS” kateqoriyasına aid olan vergi ödəyicilərinin elektron informasiya sistemlərində 
fərqləndirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli 215 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İri, orta və kiçik sahibkar meyarları” nəzərə 
alınmaqla “KOS” abreviaturasının strukturu və elektron informasiya sistemlərində əks etdirilməsi ilə bağlı layihə hazırlanmış və Vergilər Nazirliyinin avtomatlaşdırılmış vergi 
informasiya sistemində “KOS” abreviaturasının tətbiqinə başlanılmışdır.   

Lisenziyaların və icazələrin elektron qaydada verilməsi məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə birlikdə “Lisenziyalar və icazələr” portalının yaradılması ilə bağlı işlər başa çatdırılmaq üzrədir. Hazırda portalın 
funksionallığının yoxlanılması üçün testlər həyata keçirilir və həmin portalın layihəsi üzərində təkmilləşdirmə işləri davam etdirilir.  

Göstərilənlərlə yanaşı, aidiyyəti qurumlardan daxil olan təkliflər əsasında lisenziya və ya icazə verən orqanların lisenziya və ya icazənin, onun dublikatının və əlavəsinin 
verilməsinin, yenidən rəsmiləşdirilməsinin, dayandırılmasının, bərpasının və ya ləğvinin “Lisenziyalar və icazələr” portalı vasitəsilə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün 
son müddətlər, “İnformasiya sistemlərinin “Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiyası üçün texniki tələblər”, “Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiya edilməli olan 
informasiya sistemlərinin siyahısı və həmin informasiya sistemlərinin “Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiyası üçün son müddətlərlə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərar 
layihələri hazırlanmışdır və həmin layihələrin aidiyyəti üzrə təqdim olunması nəzərdə tutulur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanı ilə sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVt-a qədər olan tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi alması üçün texniki 
şərtlərin, layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə şəbəkəyə qoşulma ilə bağlı işlərin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə “ASAN ommunal” 
mərkəzlərində (“ASAN Kommunal” mərkəzləri yaradılmayan regionlarda - bu mərkəzlər yaradılanadək “ASAN xidmət” mərkəzlərində) texniki şuralar yaradılaraq fəaliyyətə 
başlamışdır.  

Bundan əlavə, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində “ABAD” publik hüquqi 
şəxsin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 23 sentyabr tarixli 1047 nömrəli Fərmanına əsasən istehsal olunan məhsulun 
sertifikatlaşdırılmasının sadələşdirilmiş qaydada “bir pəncərə” prinsipi əsasında təşkilinin “ABAD” mərkəzləri vasitəsilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Problemlər:  

1. KOS sahəsində aparılan yoxlamaların monitorinqi və qiymətləndirməsi, o cümlədən yoxlamaların KOS subyektlərinə təsirinin təhlil edilməsi istiqamətində 

işlər Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada aparılmamışdır. 

2. “Lisenziyalar və icazələr” portalının fəaliyyətinin təmin edilməsi istiqamətində işlər sürətli şəkildə aparılmır. 

Tövsiyələr: 

1. KOS sahəsində aparılan yoxlamaların monitorinqi və qiymətləndirilməsi mexanizmi qurulmaqla, yoxlamaların KOS subyektlərinə təsirinin təhlili, o cümlədən yoxlamaların 

dayandırılmasının sahibkarların fəaliyyətinin səmərəliliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi istiqamətdə iş aparıla bilər. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, aidiyyəti orqanlar 

tərəfindən KOS subyektlərində aparılan yoxlamaların optimallaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlana, eləcə də yoxlama nəticələrinin vahid elektron bazasının yaradılması 

istiqamətində işlər görülə bilər.   

2. “Lisenziyalar və icazələr” portalının fəaliyyətinin təmin edilməsi istiqamətində aidiyyəti qurumlar tərəfindən işlər sürətləndirilə bilər. 
 

İcra edilmişdir 6 tədbirdən 1-i 17% 

İcrasına başlanılmışdır 6 tədbirdən 4-ü 66% 

İcrasına başlanılmamışdır  6 tədbirdən 1-i 17% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.5.1. KOS sahəsində aparılan 

yoxlamalar üzrə monitorinq və 

qiymətləndirmə aparılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
Ədliyyə Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 13 aprel 
tarixli 246 nömrəli və 2011-ci il 15 fevral tarixli 383 nömrəli  
fərmanlarına əsasən yaradılmış “Sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların vahid məlumat Reyestri”ndə olan 
məlumatlar daim təhlil edilir. Belə ki, “Sahibkarlıq 
sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması 
haqqında" Qanunun tətbiqindən sonrakı 20 ay ərzində 
vergi yoxlamaları istisna olmaqla, sahibkarlıq 
subyektlərində cəmi 96 yoxlama, o cümlədən 2017-ci ilin 
ilk 6 ayı ərzində 26 yoxlama keçirilmişdir. Yoxlamaların 
dayandırılmasından əvvəlki 20 ay ərzində vergi 
yoxlamaları istisna olmaqla, sahibkarlıq subyektlərində 
keçirilmiş yoxlamaların sayı 100 mindən çox olmuşdur.  
Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
tərəfindən verilən tapşırıqlara uyğun olaraq, ölkədə qeyri-
neft sektorunun inkişafının dəstəklənməsi, o cümlədən 
biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlər barədə sahibkarlarla mütəmadi 
olaraq keçirilən görüşlər zamanı onlara ətraflı məlumat 
verilmiş və həyata keçirilən islahatlar, o cümlədən 
yoxlamaların 2 (iki) il müddətinə dayandırılması onlar 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Göstərilənləri 
nəzərə alaraq, ölkədə sahibkarlığın inkişafının 
stimullaşdırılması məqsədilə sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların dayandırılmasının növbəti müddətə 
artırılması üçün qanunvericilik aktlarının layihələri 
hazırlanmışdır.  
Həmin layihələrin yaxın günlərdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim 
olunması nəzərdə tutulur.  
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1.5.2. Yoxlamaların 

optimallaşdırılması və risk 

dərəcəsi əsasında aparılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Vergilər Nazirliyi 

Ədliyyə Nazirliyi 
2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 
dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2015-ci il 20 oktyabr tarixli Qanununun 1-ci maddəsinə 
əsasən sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 (iki) il 
müddətinə dayandırılmışdır. Qanunun 2.1-ci maddəsinə 
əsasən, nəzərdə tutulmuş müddətdə yalnız vergi 
yoxlamaları və insanların həyat və sağlamlığına, dövlətin 
təhlükəsizliyinə və iqtisadi maraqlarına mühüm təhlükə 
yaradan hallar üzrə siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən müəyyən edilən yoxlamalar aparıla bilər. 
Həmin yoxlamalar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən müəyyən edilən məhdudiyyətlər nəzərə 
alınmaqla aparılır.  
 “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 
tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.1-ci 
maddəsinə əsasən plan üzrə (növbəti) yoxlamaların təşkili 
və aparılması məqsədilə sahibkarlar yüksək, orta və aşağı 
risk qruplarına bölünür. Həmçinin Qanunun 10.1-ci 
maddəsinə əsasən sahibkarda plan üzrə (növbəti) 
yoxlamaların aparılması dövriliyi onun aid olduğu risk 
qrupundan asılıdır və bu maddədə hər risk qrupu üçün 
müəyyən edilmiş dövrilikdən artıq dövriliklə aparıla bilməz. 
Həmçinin, yoxlamaların optimallaşdırılması və risk 
dərəcəsi əsasında aparılması istiqamətində işçi qrup 
səviyyəsində müzakirələr aparılmaqdadır. 
Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 
strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 
6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş 
strateji yol xəritələrindən 3-də Vergilər Nazirliyi 5 istiqamət 
üzrə əsas icraçı, 9 strateji yol xəritəsində 34 istiqamətdə 
digər icraçı (Vergilər Nazirliyinin əsas icraçı olduğu 1, 
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digər icraçı olduğu 3 istiqamətin icrası 2016-cı ildə 
tamamlanıb) qismində müəyyən edilmişdir. 
Qeyd olunan Fərmandan irəli gələn tapşırıqların icrası 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 
Kollegiyasının “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 
strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 
6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanında verilmiş 
tapşırıqların icrası ilə bağlı Vergilər Nazirliyinin qarşısında 
duran vəzifələr haqqında” 9 fevral 2017-ci il tarixli qərarı 
qəbul edilmiş və bu qərarla Milli iqtisadiyyat və 
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrində 
Vergilər Nazirliyinin əsas icraçı olduğu 4 tədbir üzrə məsul 
şəxslər təyin edilmişdir. 
 “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq 
səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji 
Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 1.5.2-ci yarımbəndində 
nəzərdə tutulmuş “Yoxlamaların optimallaşdırılması və risk 
dərəcəsi əsasında aparılması” və 1.5.3-cü yarımbəndində 
nəzərdə tutulmuş “KOS sahəsində stimullaşdırıcı vergi 
islahatlarının davam etdirilməsi” tədbirləri üzrə işçi qruplar 
təsdiq edilmiş və işçi qruplar tərəfindən illik iş proqramı 
hazırlanaraq Vergilər Nazirliyinin 27.03.2017-ci il tarixli 
1717020125644400 nömrəli məktubu ilə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Administrasiyasına təqdim 
olunmuşdur.  
Eyni zamanda, “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta 
sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına 
dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 1.5.2-ci və 
1.5.3-cü yarımbəndləri üzrə həyata keçiriləcək təfsilati iş 
proqramları hazırlanaraq 12.07.2017-ci il tarixli 
1717020135315600 nömrəli məktubla əlaqələndirici 
qurum kimi müəyyən olunmuş Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim  edilmişdir.    
“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq 
səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji 
Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 1.5.2-ci yarımbəndində 
nəzərdə tutulmuş “Yoxlamaların optimallaşdırılması və risk 
dərəcəsi əsasında aparılması” tədbiri üzrə “KOS” 
kateqoriyasına aid olan vergi ödəyicilərinin elektron 
informasiya sistemlərində fərqləndirilməsi üçün “KOS” 
abreviaturasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər həyata 
keçirilmişdir.    
Bununla əlaqədar olaraq, “KOS” abreviaturasının strukturu 
və elektron informasiya sistemlərində əks etdirilməsi ilə 
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bağlı layihə hazırlanmışdır. Layihə üzrə abreviaturaların 
strukturu  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2015-ci il 5 iyun tarixli 215 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
"İri, orta və kiçik sahibkar meyarları" nəzərə alınmaqla 
müəyyən edilmişdir. 
Eyni zamanda, hazırlanmış layihədə “KOS” kateqoriyasına 
aid olan vergi ödəyicilərinin elektron informasiya 
sistemlərində fərqləndirilməsi üçün müvafiq  filtrlərin 
(“KOS”, “KOS”-Orta, “KOS”-Kiçik) yaradılaraq Vergilər 
Nazirliyinin bütün funksional hesabatlarına əlavə edilməsi, 
hesabatların çıxış formasında və “Risklərin idarə edilməsi” 
ekranında “KOS” subyektlərinin (“KOS”-Orta, “KOS”-Kiçik) 
ayrıca sütunda əks olunması nəzərdə tutulmuşdur.  
Hazırda Vergilər Nazirliyinin avtomatlaşdırılmış vergi 
informasiya sistemində “KOS” abreviaturasının tətbiqinə 
başlanılmışdır. 
Kiçik və orta sahibkarlıq sahələrində operativ vergi 
nəzarəti tədbirlərinin, səyyar və kameral vergi 
yoxlamalarının yalnız risk meyarları əsasında 
aparılmasının təmin edilməsi məqsədilə risk meyarları, 
onların tətbiqi prinsiplərinin və mexanizmlərinin 
hazırlanması qərara alınmışdır. Belə ki, Vergilər 
Nazirliyinin Kollegiyasının müvafiq qərarları ilə təsdiq 
edilmiş “Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının 
aparılmasına dair Qaydalar”da, “Səyyar vergi 
yoxlamalarının keçirilməsi Qaydaları”nda və “Dövlət vergi 
orqanları tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 50-ci maddəsinə 
uyğun olaraq vergi nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməsi 
Qaydaları”nda zəruri dəyişikliklər edilmişdir. 

1.5.3. KOS sahəsində 

stimullaşdırıcı vergi islahatlarının 

davam etdirilməsi 

Vergilər Nazirliyi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat 
və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol 
xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 6 dekabr 
tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş strateji yol 
xəritələrindən 3-də Vergilər Nazirliyi 5 istiqamət üzrə əsas 
icraçı, 9 strateji yol xəritəsində 34 istiqamətdə digər icraçı 
(Vergilər Nazirliyinin əsas icraçı olduğu 1, digər icraçı 
olduğu 3 istiqamətin icrası 2016-cı ildə tamamlanıb) 
qismində müəyyən edilmişdir. 
Qeyd olunan Fərmandan irəli gələn tapşırıqların icrası 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 
Kollegiyasının “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 
strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 
6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanında verilmiş 
tapşırıqların icrası ilə bağlı Vergilər Nazirliyinin qarşısında 
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duran vəzifələr haqqında” 2017-ci il 9 fevral tarixli qərarı 
qəbul edilmiş və bu Qərarla Milli iqtisadiyyat və 
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrində 
Vergilər Nazirliyinin əsas icraçı olduğu 4 tədbir üzrə məsul 
şəxslər təyin edilmişdir. 
 “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq 
səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji 
Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 1.5.2-ci yarımbəndində 
nəzərdə tutulmuş “Yoxlamaların optimallaşdırılması və risk 
dərəcəsi əsasında aparılması” və 1.5.3-cü yarımbəndində 
nəzərdə tutulmuş “KOS sahəsində stimullaşdırıcı vergi 
islahatlarının davam etdirilməsi” tədbirləri üzrə işçi qruplar 
təsdiq edilmiş və işçi qruplar tərəfindən illik iş proqramı 
hazırlanaraq Vergilər Nazirliyinin 27.03.2017-ci il tarixli 
1717020125644400 nömrəli məktubu ilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim 
olunmuşdur.  
Eyni zamanda, “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta 
sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına 
dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 1.5.2-ci və 
1.5.3-cü yarımbəndləri üzrə həyata keçiriləcək təfsilatlı iş 
proqramları hazırlanaraq 12.07.2017-ci il tarixli 
1717020135315600 nömrəli məktubla əlaqələndirici 
qurum kimi müəyyən olunmuş Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim  edilmişdir.    

1.5.4. Lisenziyaların 

təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq 

lisenziyaların tanınması 

mexanizminin formalaşdırılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Vətəndaşlara 

Xidmət və 

Sosial 

İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət 

Agentliyi 

 
2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət 
xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın artırılması, 
yaşayış yeri üzrə qeydiyyat və lisenziyalaşdırma 
prosedurlarının elektronlaşdırılması sahəsində bəzi 
tədbirlər haqqında” 2015-ci il 31 avqust tarixli 588 nömrəli 
Fərmanının 2-ci hissəsinin və “Lisenziyalar və icazələr” 
portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 
2017-ci il 21 yanvar tarixli 1205 nömrəli Fərmanının 4.1-ci 
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bəndinin icrası məqsədilə lisenziyaların və icazələrin 
elektron qaydada verilməsi üçün İqtisadiyyat Nazirliyi 
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyi (bundan sonra - Dövlət Agentliyi) ilə 
birlikdə “Lisenziyalar və icazələr” portalının yaradılması ilə 
bağlı işlər başa çatdırılmaq üzrədir. 
Belə ki, 2017-ci il 17 yanvar tarixində “Lisenziyalar və 
icazələr” portalının konsepsiyası və funksiyaları ilə bağlı 
Dövlət Agentliyi tərəfindən İqtisadiyyat Nazirliyi üçün ilkin 
təqdimat keçirilmişdir. Həmin təqdimatda “Lisenziyalar və 
icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa və “Lisenziyalar və icazələr portalı haqqında 
Əsasnamə”yə uyğun olaraq lisenziyaların və icazələrin 
verilməsi, yenidən rəsmiləşdirilməsi, dublikatının verilməsi, 
dayandırılması, bərpası, ləğvi proseduru, lisenziyaların və 
icazələrin vahid reyestrinin aparılması ilə bağlı praktiki 
məsələlərin “Lisenziyalar və icazələr” portalı hazırlanarkən 
nəzərə alınması məqsədilə Dövlət Agentliyinə və həmin 
portalın layihəsini hazırlayan “İnnovasiyalar Mərkəzi” 
MMC-yə müvafiq tövsiyə və təkliflər bildirilmişdir. 
Həmin dövrdən sonra Dövlət Agentliyi və “İnnovasiyalar 
Mərkəzi” MMC tərəfindən texniki işlər davam etdirilmiş və 
görülmüş işlərlə əlaqədar 2017-ci il 12 iyul tarixində ikinci 
təqdimat keçirilmişdir. Qeyd olunan təqdimatın 
yekunlarına əsasən, “Lisenziyalar və icazələr” portalının 
funksiyaları, həmin portal vasitəsilə daxil olan müraciətin 
qəbulu, lisenziya və icazə verən orqana göndərilməsi, 
müraciətin emalı (təqdim olunan sənədlərə baxılması, 
aşkar olunmuş çatışmazlıqlarla əlaqədar ərizəçiyə 
məlumatın verilməsi, lisenziyanın və icazənin verilməsi və 
ya verilməsindən imtina olunması) prosesində iştirak edən 
vəzifəli şəxslərin və onların iştirak səviyyəsinin müəyyən 
edilməsi, lisenziyanın və icazənin verilməsi ilə bağlı dövlət 
rüsumunun ödənilməsi, lisenziyaların və icazələrin vahid 
reyestri üzrə axtarış, verilmiş lisenziyalar və icazələrlə 
bağlı məlumatların Vergilər Nazirliyinə və aidiyyəti nəzarət 
orqanlarına göndərilməsi, aidiyyəti qurumların informasiya 
sistemlərinin “Lisenziyalar və icazələr” portalına 
inteqrasiyası məsələləri müzakirə olunmuş, ortaya çıxan 
suallarla əlaqədar həmin portalın üzərində əlavə 
təkmilləşdirmə işlərinin aparılması üçün təkliflər 
bildirilmişdir. Hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 
Dövlət Agentliyi və “İnnovasiyalar Mərkəzi” MMC ilə 
birlikdə “Lisenziyalar və icazələr” portalının 



20 

funksionallığının yoxlanılması üçün testlər həyata keçirilir 
və həmin portalın layihəsi üzərində təkmilləşdirmə işləri 
davam etdirilir.  
Eyni zamanda bildiririk ki, “Lisenziyalar və icazələr” 
portalının fəaliyyətini təmin etmək üçün aidiyyəti dövlət 
orqanlarının informasiya sistemlərinin sözügedən portala 
inteqrasiyası zəruridir. Həmçinin, “Lisenziyalar və icazələr” 
portalı istifadəyə verilməmişdən əvvəl həmin portalın 
iştirakçısı olan lisenziya və icazə verən orqanların icraçı 
struktur bölmələrinə təlimlərin keçirilməsi zəruri hesab 
olunur. Bununla əlaqədar, Dövlət Agentliyi və 
“İnnovasiyalar Mərkəzi” MMC tərəfindən “Lisenziyalar və 
icazələr” portalından istifadə qaydalarına dair təlimat 
hazırlanır və həmin təlimat əsasında lisenziya və icazə 
verən orqanların icraçı struktur bölmələrinə təlimlərin 
keçirilməsi nəzərdə tutulur. 
Qeyd olunan işlərin mümkün qısa müddət ərzində 
yekunlaşdırılması və “Lisenziyalar və icazələr” portalının 
fəaliyyətinin təmin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  
Göstərilənlərlə yanaşı, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Lisenziyalar və icazələr” portalı haqqında 
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 21 
yanvar tarixli 1205 nömrəli Fərmanının 3.1.3-cü, 3.1.4-cü 
və 3.1.5-ci yarımbəndlərinə uyğun olaraq lisenziyaların və 
icazələrin, onların dublikatının və əlavəsinin verilməsinin, 
yenidən rəsmiləşdirilməsinin, dayandırılmasının, 
bərpasının və ya ləğvinin “Lisenziyalar və icazələr” portalı 
vasitəsilə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün 
müəyyənləşdirilən son müddətlər, həmin portala 
inteqrasiya edilməli olan informasiya sistemlərinin siyahısı, 
həmin informasiya sistemlərinin “Lisenziyalar və icazələr” 
portalına inteqrasiyası üçün müəyyənləşdirilən son 
müddətlər barədə təkliflərin, habelə qeyd olunan 
tapşırıqların icrasında iştirak edəcək məsul şəxslərə dair 
məlumatların İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim olunması 
məqsədilə 108 lisenziya və icazə verən orqana məktublar 
ünvanlanmışdır. Həmin qurumların 85-dən cavab daxil 
olmuş, 23-dən cavab alınmamışdır. Qurumlardan daxil 
olan təkliflər əsasında lisenziya və ya icazə verən 
orqanların lisenziya və ya icazənin, onun dublikatının və 
əlavəsinin verilməsinin, yenidən rəsmiləşdirilməsinin, 
dayandırılmasının, bərpasının və ya ləğvinin “Lisenziyalar 
və icazələr” portalı vasitəsilə həyata keçirilməsini təmin 
etmək üçün son müddətlər, “İnformasiya sistemlərinin 
“Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiyası üçün 
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texniki tələblər”, “Lisenziyalar və icazələr” portalına 
inteqrasiya edilməli olan informasiya sistemlərinin siyahısı 
və həmin informasiya sistemlərinin “Lisenziyalar və 
icazələr” portalına inteqrasiyası üçün son müddətlərlə 
bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarlarının layihələri 
hazırlanmışdır və yaxın müddətdə aidiyyəti üzrə təqdim 
olunacaqdır. 

1.5.5. KOS subyektlərinin müvafiq 

kommunal xidmətlərə qoşulma 

proseslərinin daha da 

sadələşdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

“Azərenerji” ASC, 

“Azərsu” ASC, 

“Azərişıq” ASC, 

SOCAR 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 4 aprel 
tarixli Fərmanına əsasən sahibkarların tələb olunan gücü 
150 kVt-a qədər olan tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi 
alması üçün texniki şərtlərin, layihə-smeta sənədlərinin 
hazırlanması və verilməsi, habelə şəbəkəyə qoşulma ilə 
bağlı işlərin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə 
“ASAN Kommunal” mərkəzlərində (“ASAN Kommunal” 
mərkəzləri yaradılmayan regionlarda - bu mərkəzlər 
yaradılanadək “ASAN xidmət” mərkəzlərində)  İqtisadiyyat 
Nazirliyinin nümayəndəsinin də təmsil olunduğu texniki 
şuralar yaradılaraq fəaliyyətə başlamışdır.  
Eyni zamanda, sahibkarlıq subyektlərinin elektrik enerjisi 
və qaz təchizatı şəbəkələrinə, su təchizatı və tullantı 
sularının axıdılması kimi kommunal xidmətlərə qoşulma 
prosedurlarının daha da təkmilləşdirilməsi, bunun üçün 
tələb olunan vaxtın və maliyyə xərclərinin 
optimallaşdırılması, onlara göstərilən xidmətlərin “bir 
pəncərə” prinsipi üzrə, yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə, 
rahat və sahibkar məmnunluğu əsasında həyata 
keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərmanının layihəsinin hazırlanması nəzərdə 
tutulur. 
Bununla bağlı Dünya Bankı tərəfindən hər il dərc olunan 
“Doing Business” hesabatında elektrikin əldə edilməsi 
göstəricisi üzrə qabaqcıl sıralarda olan Koreya, Sinqapur, 
Norveç və Tayvan kimi ölkələrin təcrübələri 
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araşdırılmışdır. 

1.5.6. KOS subyektləri üçün vahid 

sertifikatlaşdırma sisteminin 

yaradılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Vətəndaşlara 

Xidmət və 

Sosial 

İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət 

Agentliyi 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi, 

Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Tədbirin icrası çərçivəsində beynəlxalq təcrübə və 
ölkəmizin qanunvericiliyi araşdırılmışdır.   
Belə ki, “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa əsasən, lisenziya və icazələrin 
“bir pəncərə” prinsipi əsasında verilməsi nəzərdə tutulur. 
Həmçinin “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyinin tabeliyində “ABAD” publik hüquqi 
şəxsin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 23 sentyabr tarixli 1047 nömrəli 
Fərmanına əsasən, istehsal olunan məhsulun 
sertifikatlaşdırılmasının sadələşdirilmiş qaydada “bir 
pəncərə” prinsipi əsasında təşkilinin “ABAD” mərkəzləri 
vasitəsilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  
Bununla əlaqədar, KOS-lara verilən sertifikatların Strateji 
Yol Xəritəsinə uyğun olaraq yaradılacaq KOS evləri 
vasitəsilə vahid məkanda, rahat, şəffaf və vətəndaş 
məmnunluğu əsasında verilməsi məqsədəuyğun hesab 
olunur.  
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Prioritet 1.6. KOS üzrə xüsusi sənaye zonalarının və klasterlərin yaradılması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

KOS subyektləri arasında biznes tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi məqsədilə beynəlxalq təcrübə araşdırılaraq, bu sahədə ilkin olaraq 3 əsas 
istiqamət müəyyən olunmuşdur və hazırda həmin istiqamətlər üzrə işlər görülməkdədir: 

- ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi istiqaməti üzrə sahibkarlar arasında biznes tərəfdaşlığının qurulmasına mane olan məsələlərin araşdırılması, 
onların həlli üsulları, beynəlxalq təcrübədə həlli məsələlərinin öyrənilməsi;  

- maarifləndirmə və məlumatlandırma istiqaməti üzrə sahibkarlar üçün tədbirlərin, seminarların, təlimlərin təşkili və biznes tərəfdaşlığı sahəsində 
məlumatların verilməsi, maarifləndirmə işlərinin həyata keçirilməsi; 

- qanunvericiliyə dəyişikliklər istiqaməti üzrə biznes tərəfdaşlığının inkişafına təkan verəcək məlumatların sahibkarlıq sahəsində qanunvericiliyə 
daxil edilməsi və qanunvericilik bazasında biznes tərəfdaşlığına mane olan məlumatların müəyyən olunaraq sadələşdirilməsi.  

Problemlər: 

KOS subyektləri üçün özəl investisiyalara əsaslanan yeni özəl sənaye klasterlərinin yaradılması istiqamətində işlər Strateji Yol Xəritəsində 

nəzərdə tutulmuş qaydada aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

Bu prioritetin icrası məqsədilə Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada işlər sürətləndirilə bilər. 

 

 

İcra edilmişdir * – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 3 tədbirdən 1-i 33% 

İcrasına başlanılmamışdır 3 tədbirdən 2-si  67% 

 

* Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 tədbirdən 1-i icra müddətinə müvafiq olaraq 2016-cı ildə icra edildiyi üçün 2017-ci ilin altı ayı üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra 

vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.6.1. KOS subyektləri arasında 

biznes tərəfdaşlığının inkişaf 

etdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
KOS subyektləri arasında biznes tərəfdaşlığının inkişaf 
etdirilməsi məqsədilə beynəlxalq təcrübə araşdırılmış və bu 
sahədə ilkin olaraq ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi,  
maarifləndirmə və məlumatlandırma, qanunvericiliyə 
dəyişikliklər üzrə 3 əsas istiqamət müəyyən olunmuşdur:   

 ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi istiqaməti üzrə 
sahibkarlar arasında biznes tərəfdaşlığının qurulmasına 
mane olan məsələlərin araşdırılması, onların həlli 
üsulları, beynəlxalq təcrübədə həlli məsələlərinin 
öyrənilməsi; 

 maarifləndirmə və məlumatlandırma istiqaməti üzrə 
sahibkarlar üçün tədbirlərin, seminarların, təlimlərin 
təşkili və biznes tərəfdaşlığı sahəsində 
məlumatlandırma, maarifləndirmə işlərinin həyata 
keçirilməsi; 

 qanunvericilikdə dəyişikliklər istiqaməti üzrə isə biznes 
tərəfdaşlığının inkişafına təkan verəcək məlumatların 
sahibkarlıq sahəsində qanunvericiliyə daxil edilməsi və 
qanunvericilik bazasında biznes tərəfdaşlığına mane 
olan məlumatların müəyyən olunaraq sadələşdirilməsi 
istiqamətində işlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Qeyd olunan istiqamətlər üzrə işlər hazırda həyata 
keçirilməkdədir.  

1.6.2. KOS subyektləri üçün özəl 

investisiyalara əsaslanan yeni özəl 

sənaye klasterlərinin yaradılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 

2017-

2020 

  icra edilmişdir 

  icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
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edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Ötən dövr ərzində Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq 
çərçivəsində “Klaster potensialı və sektorun rəqabət 
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda aparılan 
araşdırma əsasında ölkədə mebel, qida, dəri və tikinti 
materiallarının istehsalı sahələri üzrə klasterlərin 
yaradılması imkanları tədqiq edilmiş, ilkin olaraq mebel və 
qida sənayesinin klasterləşmə üçün potensial sahələr 
olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 
Eyni zamanda, mebel sənayesi üzrə klasterləşmənin təşviq 
olunması üçün İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşları Avropa 
İttifaqının eksperti ilə birgə Lənkəran iqtisadi rayonunda 
olmuş, regionda mebel istehsalı ilə məşğul olan bir sıra 
sənaye müəssisələrinin nümayəndələri ilə görüş və 
təqdimat keçirilmişdir. Görüş iştirakçılarına klasterləşmə, 
onun mərhələləri, dünyada mövcud olan klaster nümunələri, 
bu sahədə ən yaxşı təcrübələr və sair məsələlər üzrə ətraflı 
məlumat verilmişdir. 
Sənaye zonalarında fəaliyyət göstərən rezidentlərə və 
iştirakçılara dəstək göstərilərək güzəştli kreditlər verilir, 
sənaye parklarının rezidentləri üçün vergi və gömrük 
güzəştləri tətbiq olunur, sənaye məhəllələri iştirakçılarına 
investisiya təşviqi sənədləri verilir və onların 
maarifləndirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. 

1.6.3. Sənaye klasterlərinin 

rezidentlərinə verilən güzəşt və 

imtiyazların təkmilləşdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

KOS agentliyi, 

Vergilər 

Nazirliyi, 

Maliyyə 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə və “Gömrük 
tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq, sənaye parklarının rezidentləri qeydiyyata 
alındıqları tarixdən 7 il müddətinə əmlak vergisindən, torpaq 
vergisindən, mənfəət vergisindən, eləcə də istehsal 
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məqsədilə idxal etdikləri texnikanın, texnoloji avadanlıqların 
və qurğuların idxalı zamanı ƏDV-dən və gömrük 
rüsumlarından azad olunurlar. 
Həmçinin KOS subyektlərinə Sahibkarlığa Kömək Milli 
Fondu tərəfindən güzəştli kreditlər verilir. 
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Prioritet 1.7. Dövlət-özəl əməkdaşlığının genişləndirilməsi, KOS subyektlərini təmsil edən qurumların gücləndirilməsi 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası ilə 
birlikdə sahibkarların ictimai birliklərinin, sahəvi assosiasiyaların yaradılması və inkişafının dəstəklənməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.  

Ölkədə fəaliyyət göstərən qabaqcıl qablaşdırma məhsulları istehsalçıları və ixracatçılarının təşəbbüsü ilə “Azərbaycan Qablaşdırma Sənayesi 
Assosiasiyası”nın, həmçinin ölkədə fəaliyyət göstərən tekstil istehsalçıları və ixracatçılarının təşəbbüsü ilə “Azərbaycan Tekstil İstehsalçıları və 
İxracatçıları Assosiasiyası”nın təsis olunması dəstəklənmişdir.   

Hazırda Azərbaycanda biznes assosiasiyaları ilə bağlı qanunvericilik bazası öyrənilir və onların hüquqi statusu nəzərdən keçirilir, mövcud məsələlərlə 
bağlı beynəlxalq təcrübə, o cümlədən Rusiya və Türkiyənin təcrübəsi araşdırılır.  

Tövsiyələr: 

Biznes assosiyasiyalarının və ticarət palatalarının təşviqi məqsədilə beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, xüsusi stimullaşdırıcı mexanizmlər işlənib 
hazırlana bilər.  

 

İcra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 33% 

İcrasına başlanılmışdır – 0% 

İcrasına başlanılmamışdır  3 tədbirdən 2-si 67% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.7.1. Dövlət-özəl əməkdaşlığı üzrə 

normativ hüquqi bazanın 

təkmilləşdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Ədliyyə 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Azərbaycan Respublikasında dövlət-özəl tərəfdaşlığı 
sahəsində normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə mövcud qanunvericilik və bu sahədə beynəlxalq 
təcrübə araşdırılmışdır.  Aparılan araşdırmaların ilkin 
nəticələrinə əsasən, biznes assosiyasiyalarının və ticarət 
palatalarının hüquqi statusunun müəyyən olunması və 
onların fəaliyyətini tənzimləyən ayrıca qanunvericilik aktının 
layihəsinin hazırlanması nəzərdə tutulur. 

1.7.2. Biznes assosiasiyalarının 

gücləndirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Ədliyyə 

Nazirliyi 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası 
ilə birlikdə sahibkarların ictimai birliklərinin, sahəvi 
assosiasiyaların yaradılmasının və inkişaf etdirilməsinin 
dəstəklənməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.  
Ölkədə fəaliyyət göstərən qabaqcıl qablaşdırma məhsulları 
istehsalçıları və ixracatçılarının təşəbbüsü ilə “Azərbaycan 
Qablaşdırma Sənayesi Assosiasiyası”nın təsis olunması 
dəstəklənmişdir. Bununla bağlı, 2017-ci il mart ayının 17-də 
Bakı Biznes Mərkəzində keçirilmiş tədbirdə ölkədə fəaliyyət 
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göstərən qablaşdırma məhsullarının istehsalı və ixracı ilə 
məşğul olan 30-a yaxın sahibkar, habelə aidiyyəti 
qurumların nümayəndələri iştirak etmişdir. 
Eyni zamanda, 2017-ci il iyulun 11-də ölkədə fəaliyyət 
göstərən tekstil istehsalçıları və ixracatçılarının təşəbbüsü 
ilə “Azərbaycan Tekstil İstehsalçıları və İxracatçıları 
Assosiasiyası”nın təsis olunması dəstəklənmişdir.  Bu 
münasibətlə Bakı Biznes Mərkəzində keçirilən tədbirdə 
rəsmi şəxslərlə yanaşı, tekstil istehsalı və ixracı ilə məşğul 
olan 20-dən çox sahibkar iştirak etmişdir. 
Hazırda Azərbaycanda biznes assosiasiyaları ilə bağlı 
qanunvericilik bazası öyrənilərək onların hüquqi statusu 
nəzərdən keçirilir və mövcud məsələlərlə bağlı beynəlxalq 
təcrübə, o cümlədən Rusiya və Türkiyənin təcrübəsi 
araşdırılır. 

1.7.3. Ticarət palatalarının 

fəaliyyətinin genişləndirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Ticarət palatalarının fəaliyyətinin genişləndirilməsi 
istiqamətində beynəlxalq təcrübə öyrənilir. 
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Prioritet 1.8. KOS subyektləri arasında mübahisələrin alternativ həlli imkanlarının təkmilləşdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası istiqamətində iş aparılmamışdır.  

Problemlər: 

Strateji Yol Xəritəsində KOS subyektləri arasında mübahisələrin alternativ həlli imkanlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində aidiyyəti 

qurumlar tərəfindən iş aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

Bu prioritetin icra müddətinin 2017-ci il müəyyən edildiyi nəzərə alınaraq, aidiyyəti qurumlar tərəfindən koordinasiyalı fəaliyyət həyata keçirilməklə iş aparıla bilər. 

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır – 0% 

İcrasına başlanılmamışdır  2 tədbirdən 2-si 100% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.8.1. Mediasiya haqqında qanun 

layihəsinin hazırlanması 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Ədliyyə 

Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

 

1.8.2. Mediasiya Şurasının 

yaradılması 
Ədliyyə Nazirliyi  2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 
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Prioritet 1.9. KOS subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının bütün dəstək tədbirlərində tətbiq edilməsi, statistik 

məlumatların sistemləşdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Qanunvericilikdə KOS-un meyarları ilə bağlı fərqli halların olduğu nəzərə alınaraq, vahid prinsiplərin tətbiqi məqsədilə “Sahibkarlıq fəaliyyəti 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklərlə bağlı müvafiq normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdır.  

KOS sahəsi üzrə statistikanın təkmilləşdirilməsi və bu sahədə vahid standartların hazırlanması, məlumatların həmin standartlara uyğun hazırlanaraq 
təqdim olunması KOS üzrə statistik məlumatların standartlaşdırılması tədbiri üzrə əsas istiqamət kimi götürülmüşdür. Bununla əlaqədar, digər statistik 
məlumatlarla yanaşı, sahibkarlıq sahəsində statistik məlumatlara dair cədvəl layihəsi hazırlanaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 
Komitəsinə göndərilmişdir.  

Həmçinin, KOS üzrə statistik məlumatların standartlaşdırılması sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə Avropa İttifaqının 
Azərbaycandakı Nümayəndəliyi ilə həyata keçirilən “KOS-ların inkişafı sahəsində Azərbaycan hökumətinə dəstək” layihəsi çərçivəsində beynəlxalq 
ekspertlər tərəfindən araşdırma aparılmış və müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Kanada, Yaponiya və Norveçin təcrübələri araşdırılaraq hesabat xarakterli 
məlumat hazırlanmışdır. 

Problemlər: 

KOS subyektlərinin meyarlarının vahid prinsiplər əsasında beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə müəyyənləşdirilməsi istiqamətində iş 

aparılmamışdır. Belə ki, KOS subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının bütün dəstək tədbirlərində tətbiqi istiqamətində hazırlanmış 

təkliflərdə qanunvericiliyin Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli 215 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İri, orta və kiçik sahibkar 

meyarları”na uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. 

Tövsiyələr: 

KOS subyektlərinin meyarlarının beynəlxalq standartlar nəzərə alınmaqla yenilənməsi və KOS subyektləri üzrə məlumat və hesabatların vahid 

prinsiplər əsasında formalaşdırılması üzrə işlər aşağıdakı tövsiyələr nəzərə alınmaqla sürətləndirilə bilər: 

- beynəlxalq təcrübə araşdırılmaqla KOS subyektləri üzrə vahid meyarların müəyyən edilməsi (məsələn, hazırkı meyarlar “mikro” sahibkarlığı 

özündə ehtiva etmir) və qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklər edilməsi; 

- məlumat və hesabatların həmin meyarlar nəzərə alınmaqla vahid yanaşma əsasında həyata keçirilməsi. 

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 2 tədbirdən 2-si 100% 

İcrasına başlanılmamışdır  – 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.9.1. KOS subyektlərinin 

müəyyənləşdirilməsi meyarlarının 

bütün dəstək tədbirlərində tətbiqi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Vergilər 

Nazirliyi, KOS 

agentliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 
iyun tarixli 215 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İri, orta və 
kiçik sahibkar meyarları”nın bütün dəstək tədbirlərində 
tətbiqi məqsədilə mövcud qanunvericilik, o cümlədən 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, 
“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında”, “Kiçik sahibkarlığa dövlət 
köməyi haqqında”, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan 
yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının 
müdafiəsi haqqında”, “Rəsmi statistika haqqında” qanunlar, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust 
tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II 
Dövlət Proqramı”, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2009-cu il 18 dekabr tarixli 192 nömrəli qərarı 
ilə təsdiq edilmiş “İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik 
sahibkarlıq subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının 
hədləri” araşdırılmış və qanunvericilikdə KOS-un meyarları 
ilə bağlı  fərqli halların olduğu müəyyən edilmişdir.  
Bununla əlaqədar, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
və yuxarıda adıçəkilən normativ hüquqi aktlarda 
uyğunlaşdırılma aparılması məqsədilə “Sahibkarlıq 
fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun və onun tətbiqi ilə bağlı 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının 
layihələri hazırlanmışdır. Həmin layihələrin yaxın günlərdə 
razılaşdırılmaq məqsədilə Ədliyyə və Vergilər nazirliklərinə 
təqdim olunması nəzərdə tutulur.  

1.9.2. KOS üzrə statistik İqtisadiyyat Dövlət 2017  icra edilmişdir Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
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məlumatların standartlaşdırılması Nazirliyi Statistika 

Komitəsi, 

KOS agentliyi 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Tədbir üzrə ilkin olaraq KOS üzrə statistikanın Nazirlər 
Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli 215 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “İri, orta və kiçik sahibkar meyarları”na uyğun 
aparılması,  həmçinin statistik məlumatlar bazasında ayrıca 
“Sahibkarlıq” bölməsinin yaradılması və həmin bölməyə 
daxil ediləcək sahibkarlıq subyektləri üzrə tələb olunan 
məlumatların standart cədvəlinin tərtib edilməsi, gələcəkdə 
bütün məlumatların bu standartlara uyğun hazırlanması 
məqsədəuyğun hesab olunur.  
KOS sahəsi üzrə statistikanın təkmilləşdirilməsi və bu 
sahədə vahid standartların hazırlanması, məlumatların 
həmin standartlara uyğun hazırlanaraq təqdim olunması 
bəndin icrası istiqamətində qarşıya qoyulmuş əsas 
istiqamət kimi götürülür. Bununla əlaqədar, digər statistik 
məlumatlarla yanaşı, sahibkarlıq sahəsində statistik 
məlumatlara dair cədvəl layihəsi hazırlanaraq Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə 2017-ci il 31 
iyul tarixli İN-X/O-9691/2017 nömrəli məktubla 
göndərilmişdir.  
Həmçinin, KOS üzrə statistik məlumatların 
standartlaşdırılması sahəsində beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi məqsədilə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı 
Nümayəndəliyi ilə həyata keçirilən “KOS-ların inkişafı 
sahəsində Azərbaycan hökumətinə dəstək” layihəsi 
çərçivəsində beynəlxalq ekspertlər tərəfindən araşdırma 
aparılmış və müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Kanada, 
Yaponiya və Norveçin təcrübələri araşdırılaraq  hesabat 
xarakterli məlumat hazırlanmışdır. Sözügedən məlumatların 
yaxın günlərdə Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim 
olunması, həmçinin məsələnin yaradılmış işçi qrupda 
müzakirə edilməsi nəzərdə tutulur. 
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Prioritet 2.1. Fəaliyyətə xitam verilməsi və müflisləşmə məsələlərinin həlli sahəsində islahatların aparılması 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” qanun layihəsi hazırlanmış və müvafiq 
qurumlar tərəfindən həmin layihəyə dair rəy bildirilmişdir. Sağlam rəqabət şəraitində bağlanan müəssisələrin iflas prosedurlarının daha da 
sadələşdirilməsi baxımından 2017-ci il 25 aprel tarixində “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 
edilmişdir.  

Problemlər: 

İflas reyestrinin yaradılması istiqamətində işlər sürətli şəkildə getmir. 

Tövsiyələr: 

Strateji Yol Xəritəsində iflas reyestrinin yaradılması üzrə icra müddətinin 2017-ci il müəyyən edildiyi nəzərə alınaraq, bu istiqamətdə işlər sürətləndirilə 

bilər. 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 3 tədbirdən 1-i 33% 

İcrasına başlanılmamışdır  3 tədbirdən 2-si  67% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

2.1.1. KOS subyektlərinin 

müflisləşməsi məsələlərinə dair 

ixtisaslaşmış məhkəmələrin 

yaradılmasının nəzərdən 

keçirilməsi 

Ədliyyə Nazirliyi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Maliyyə 

Bazarlarına 

Nəzarət 

Palatası 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

 

2.1.2. KOS subyektlərinin 

müflisləşmə məsələləri üzrə 

problemlərinin öyrənilməsi və 

həyata keçirilən fəaliyyətlərin 

monitorinqinin aparılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Maliyyə 

Bazarlarına 

Nəzarət 

Palatası 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Eyni zamanda, Dünya Bankı tərəfindən hər il dərc olunan 
“Doing Business” hesabatında müflisləşmənin həlli 
göstəricisi üzrə qabaqcıl sıralarda olan Finlandiya, 
Almaniya və Yaponiya kimi ölkələrin təcrübələri 
araşdırılmışdır. Sözügedən tədbirin icrası ilə bağlı müvafiq 
təkliflərin, habelə son dövrlərdə müflis elan edilmiş 
müəssisələr barədə ətraflı məlumatların əldə edilməsi 
məqsədilə Vergilər və Ədliyyə nazirliklərinə, Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatasına müvafiq məktubların 
ünvanlanması nəzərdə tutulur. 

2.1.3. Müflisləşmə ilə bağlı 

qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 

və iflas reyestrinin yaradılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 
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Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış qanun layihəsinə 
baxılaraq aidiyyəti üzrə münasibət bildirilmişdir. 
Sözügedən tədbirin icrası istiqamətində beynəlxalq təcrübə 
araşdırılır və beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq ilkin 
təkliflərin hazırlanması istiqamətində işlər həyata 
keçirilməkdədir.  
Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin 
artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin 
daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı Komissiya tərəfindən 
görülən tədbirlər çərçivəsində həmçinin sağlam rəqabət 
şəraitində bağlanan müəssisələrin iflas prosedurlarının 
daha da sadələşdirilməsi baxımından 2017-ci il 25 aprel 
tarixində “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilmişdir. 
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Prioritet 2.2. KOS subyektləri ilə bağlı kreditlərə zəmanət fondunun yaradılması 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Azərbaycanda kredit zəmanət fondunun (KZF) yaradılmasının ilkin diaqnostikasının aparılması məqsədilə İsveçrə İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət 
Katibliyinin (SECO) maliyyə dəstəyi ilə “Biznes və Maliyyə Konsaltinq” şirkəti tərəfindən texniki-iqtisadi əsaslandırma (TİƏ) hazırlanmışdır. TİƏ-də 
KZF-nin fəaliyyətini tənzimləyən mövcud qanunvericilik və nəzarət çərçivəsinin, eləcə də fondun yaradılmasının ictimai və bazar təhlili aparılmış, bu 
sahədəki mövcud boşluqlar qiymətləndirilmiş və yaradılacaq KZF üçün optimal idarəetmə strukturunun seçilməsi və KZF-lərin risk diversifikasiyasının 
müəyyən edilməsi üzrə təkliflər verilmişdir. TİƏ-nin təhlili nəticəsində KZF-nin yaradılması üçün modelin seçilməsi və aidiyyəti qurumlarla 
razılaşdırılması nəzərdə tutulur. 

Avropa İttifaqının ekspertləri ilə görüş keçirilmiş və KOS subyektlərinin maliyyə savadlılığının artırılması çərçivəsində tətbiq olunan  mütərəqqi təlim və 
treninq formaları barədə müzakirələr aparılmışdır. Eyni zamanda, mövzu ilə əlaqədar Böyük Britaniya, Avstraliya, Türkiyə kimi bu sahə üzrə zəngin və 
ən yaxşı təcrübəyə malik ölkələrin təcrübələri araşdırılmış və ilkin materiallar hazırlanmışdır. Sözügedən materiallarda beynəlxalq təcrübədə KOS 
subyektləri üçün treninqin formaları, KOS bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində cari tendensiyalar, KOS-ların ehtiyacının öyrənilməsi, təcrübəsi 
araşdırılmış ölkələr barədə “case study”lər, həmçinin sahə üzrə ictimai maarifləndirmənin aparılması (veb-portalların yaradılması və s.) kimi məsələlər 
əks olunmuşdur.  

Problemlər: 

Kredit zəmanət fondunun yaradılması istiqamətində işlər sürətli şəkildə getmir. 

Tövsiyələr: 

Strateji Yol Xəritəsində kredit zəmanət fondunun yaradılması üzrə icra müddətinin 2017-ci il müəyyən edildiyi nəzərə alınaraq, bu istiqamətdə işlər 

sürətləndirilə bilər. 

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 2 tədbirdən 2-si 100% 

İcrasına başlanılmamışdır  – 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

2.2.1. Kredit zəmanət fondunun 

yaradılması 

Maliyyə 

Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

 2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycanda kredit zəmanət fondunun (KZF) 
yaradılmasının ilkin diaqnostikasının aparılması məqsədilə 
İsveçrə İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyinin (SECO) 
maliyyə dəstəyi ilə “Biznes və Maliyyə Konsaltinq” şirkətinin 
eksperti Bob Ley tərəfindən texniki-iqtisadi əsaslandırma 
(TİƏ) hazırlanmışdır. TİƏ-də KZF-nin fəaliyyətini 
tənzimləyən mövcud qanunvericilik və nəzarət çərçivəsinin, 
eləcə də fondun yaradılmasının ictimai və bazar təhlili 
aparılmış, bu sahədəki boşluqlar qiymətləndirilmiş və 
yaradılacaq KZF üçün optimal idarəetmə strukturunun 
seçilməsi və KZF-nin risk diversifikasiyasının müəyyən 
edilməsi üzrə təkliflər verilmişdir. TİƏ-nin təhlili nəticəsində 
KZF-nin yaradılması üçün modelin seçilməsi və aidiyyəti 
qurumlarla razılaşdırılması nəzərdə tutulur. 

2.2.2. KOS subyektlərinin maliyyə 

savadlılığının artırılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Maliyyə 

Bazarlarına 

Nəzarət 

Palatası, 

Təhsil 

Nazirliyi, 

KOS agentliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Avropa İttifaqının ekspertləri ilə görüş keçirilmiş və KOS 
subyektlərinin maliyyə savadlılığının artırılması çərçivəsində 
tətbiq olunan  mütərəqqi təlim və treninq formaları barədə 
müzakirələr aparılmışdır. Eyni zamanda, mövzu ilə 
əlaqədar Böyük Britaniya, Avstraliya, Türkiyə kimi bu sahə 
üzrə zəngin və ən yaxşı təcrübəyə malik ölkələrin 
təcrübələri araşdırılmış və ilkin materiallar hazırlanmışdır. 
Sözügedən materiallarda beynəlxalq təcrübədə KOS 
subyektləri üçün treninqin formaları, qiymətləndirilməsi, 
KOS bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində cari tendensiyalar, 
KOS subyektlərinin ehtiyaclarının öyrənilməsi, təcrübəsi 
araşdırılmış ölkələr barədə “case study”lər, həmçinin sahə 
üzrə ictimai maarifləndirmənin aparılması (veb portalların 
yaradılması və s.) kimi məsələlər əks olunmuşdur. 
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Prioritet 2.3. Əmlak məsələləri üzrə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və maliyyə əlçatanlığının artırılması 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

“Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 2 may tarixli 667-VQ nömrəli Qanunu qəbul edilmişdir.  

İsveçrə İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyinin (SECO) maliyyə yardımı ilə Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) daşınar əmlakın yüklülüyünün 
dövlət reyestrinin yaradılması və istifadəsi sahəsində texniki dəstək göstərməkdədir. Texniki dəstəyə yüklülük reyestrinin qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübəyə uyğun fəaliyyəti üçün zəruri olan normativ hüquqi aktların hazırlanması və reyestrin lazımi proqram təminatı və (və ya) avadanlıqlarla 
təminatı üçün ehtiyacın müəyyən edilməsi, habelə texniki spesifikasiyaların hazırlanması daxildir.  

Problemlər: 

Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin yaradılması istiqamətində işlər sürətli şəkildə getmir. 

Tövsiyələr: 

Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin yaradılması və reyestrdən yetərli istifadəçi kontingentinin formalaşdırılması istiqamətində işlər sürətləndirilə bilər. 

 

 

İcra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 33% 

İcrasına başlanılmışdır 3 tədbirdən 2-si 67% 

İcrasına başlanılmamışdır  – 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

2.3.1. Daşınar əmlakın yüklülüyünə 

dair qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

Maliyyə 

Bazarlarına 

Nəzarət 

Palatası, 

Ədliyyə 

Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

“Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2017-ci il 2 may tarixli 667-VQ nömrəli 
Qanunu qəbul edilmişdir. 

2.3.2. Daşınar əmlakın 

yüklülüyünün reyestrinin 

yaradılması 

Maliyyə 

Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

İsveçrə İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyinin (SECO) 
maliyyə yardımı ilə Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) 
daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrinin yaradılması 
və istifadəsi sahəsində texniki dəstək təmin edir. Texniki 
dəstəyə yüklülük reyestrinin qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə 
uyğun fəaliyyəti üçün zəruri olan normativ hüquqi aktların 
hazırlanması və reyestrin lazımi proqram təminatı və (və 
ya) avadanlıqlarla təminatı üçün ehtiyacın müəyyən 
edilməsi və texniki spesifikasiyaların hazırlanması daxildir. 

2.3.3. Daşınar və daşınmaz 

əmlakın satışı üzrə hərracların 

işinin təkmilləşdirilməsi 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət Komitəsi 

Ədliyyə 

Nazirliyi, 

Vergilər 

Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Hərrac prosesinin mərhələli şəkildə tam elektronlaşdırılması 

məqsədilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi 

tərəfindən ilkin olaraq “Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, 

habelə tam özəlləşdirilməmiş səhmdar cəmiyyətlərinin və 

nizamnamə fondunda dövlət payı olan hüquqi şəxslərin 

balansında olan limitdən və tələbatdan artıq minik 

avtomobillərinin və digər nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən 

normativ istismar müddəti bitmiş, tam aşınmış, silinməli 

olan nəqliyyat vasitələrinin və avadanlıqlar”ın hərracları 

üçün hazırlanmış texniki tapşırıq üzərində müzakirələr 

aparılmış, proqram təminatının pilot layihəsi hazırlanmış, 

test işləri aparılmış, sınaq hərracı və ilk elektron hərrac 

keçirilmişdir.  
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Prioritet 2.4. Azərbaycanda lizinq və alternativ maliyyə alətləri (forvard, fyuçers, opsion, svop, faktorinq və s.) 

bazarının inkişaf etdirilməsi ilə KOS subyektlərinin maliyyəyə çıxışının asanlaşdırılması 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası istiqamətində iş aparılmamışdır. 

Problemlər: 

Lizinq haqqında qanun layihəsinin hazırlanması istiqamətində işlər sürətli şəkildə getmir. 

Tövsiyələr: 

Strateji Yol Xəritəsində lizinq haqqında qanun layihəsinin hazırlanmasının icra müddətinin 2017-ci il müəyyən edildiyi nəzərə alınaraq, bu istiqamətdə 

işlər sürətləndirilə bilər. 

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır – 0% 

İcrasına başlanılmamışdır  3 tədbirdən 3-ü 100% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

2.4.1. Lizinq haqqında qanun 

layihəsinin hazırlanması 

Maliyyə 

Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Ədliyyə 

Nazirliyi, 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

“Lizinq fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətində Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən beynəlxalq 

təcrübənin araşdırılmasına başlanılmışdır. Habelə, statistik 

bazanın və qanunvericilik çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) və 

Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq üçün müraciət olunmuş və 

texniki dəstəyin göstərilməsi ilə bağlı ilkin nəticələr əldə 

edilmişdir. 

2.4.2. Lizinq fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi və güzəştlərin 

tətbiqi 

Maliyyə 

Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Vergilər 

Nazirliyi 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

 

2.4.3. KOS subyektlərinin 

maliyyələşməsində alternativ 

maliyyə alətlərindən (forvard, 

fyuçers, opsion, svop, faktorinq və 

s.) istifadənin genişləndirilməsi 

Maliyyə 

Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

Mərkəzi Bank, 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Hesabat dövründə yerli bazarda törəmə qiymətli kağızların 

ticarətinin təşkil edilməsi və beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsi ilə bağlı işlərə başlanılmışdır. Bu istiqamətdə 

törəmə maliyyə alətləri bazarının tənzimlənməsi və 

nəzarəti, tənzimlənən bazarda törəmə maliyyə alətlərinin 

ticarətə buraxılması və tədavülü, bu alətlər üzrə öhdəliklərin 

müəyyən edilməsi və icrası, hesabatlılığı, həmçinin müxtəlif 

baza aktivlərinə əsaslanan fyuçers, opsion və svop 

müqavilələrinin mütəşəkkil formada fond birjasında təşkili 

üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə başlanılmışdır.  
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Prioritet 3.1. KOS subyektlərinin beynəlxalq ticarət əməliyyatları üçün maliyyə xidmətlərinin genişləndirilməsi və 

birbaşa xarici investisiyaların təşviqi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

2017-ci ilin 11 may tarixində Bakı Biznes Mərkəzində AZPROMO-nun təşkilatçılığı ilə “TUV Austria” şirkəti ilə Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə 
fəaliyyət göstərən KOS subyektləri arasında işgüzar görüş keçirilmişdir. Tədbirdə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən 20 şirkətin nümayəndələri 
iştirak etmişlər. Görüşdə “TUV Austria” şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri şirkət haqqında təqdimatla çıxış etmiş və iştirakçıları 
maraqlandıran sualları cavablandırmışdır. 

Problemlər: 

Birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlı KOS subyektlərinə dəstək göstərilməsi istiqamətində işlər Strateji Yol Xəritəsində 

nəzərdə tutulduğu qaydada və sürətlə aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

1. Birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlı KOS subyektlərinə dəstək göstərilməsi məqsədilə Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş 

qaydada KOS subyektlərinin yeni texnologiyaların və xarici investisiyaların cəlb edilməsi sahəsindəki çətinlikləri araşdırıla, bazar araşdırmalarının 

aparılması, biznes planların hazırlanması baxımından kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə yardım göstərilə və digər müvafiq dəstək tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi istiqamətində işlər sürətləndirilə bilər. 

2. Müvafiq tədbirlərin icrası ilə bağlı qabaqcıl ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi üçün digər icraçı qurumların prosesə inteqrasiyası sürətləndirilə 

bilər.  

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 3 tədbirdən 2-si  67% 

İcrasına başlanılmamışdır 3 tədbirdən 1-i 33% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

3.1.1. KOS subyektlərinin 

beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının 

müvafiq maliyyə xidmətləri ilə təmin 

edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mərkəzi Bank, 

Maliyyə 

Bazarlarına 

Nəzarət 

Palatası 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən “KOS subyektlərinin 
beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının müvafiq maliyyə 
xidmətləri ilə təmin edilməsi” bəndi üzrə təkliflərin təqdim 
edilməsi ilə bağlı Mərkəzi Banka 16.06.2017-ci il tarixli İN-
X/O-7783/2017 nömrəli və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatasına 16.06.2017-ci il tarixli İN-X/O-7784/2017 nömrəli 
məktublar göndərilmişdir. 
Bu sahədə dünya təcrübəsinin öyrənilməsi istiqamətində 
müvafiq işlər davam etdirilmişdir və digər həmicraçı 
qurumların müvafiq təklifləri nəzərə alınmaqla, KOS 
subyektlərinin beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının müvafiq 
maliyyə xidmətləri ilə təmin edilməsinə dair təkliflər aidiyyəti 
üzrə təqdim ediləcəkdir. 

3.1.2. KOS-un beynəlxalq 

standartlara və tələblərə 

uyğunlaşdırılmasına dəstək 

göstərilməsi 

Nazirlər Kabineti 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

2017-ci il 11 may tarixində Bakı Biznes Mərkəzində 
AZPROMO-nun təşkilatçılığı ilə “TUV Austria” şirkəti ilə 
Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən KOS 
subyektləri arasında işgüzar görüş keçirilmişdir. Tədbirdə 
müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən 20 şirkətin 
nümayəndəsi iştirak etmişdir. Görüşdə “TUV Austria” 
şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri şirkət 
haqqında təqdimatla çıxış etmiş və iştirakçıları 
maraqlandıran sualları cavablandırmışdır. 

3.1.3. KOS subyektlərinə birbaşa 

xarici investisiyaların cəlb edilməsi 

ilə bağlı dəstək göstərilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
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nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Hesabat dövrü ərzində ölkə iqtisadiyyatına investisiya 
imkanları ilə bağlı kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri ilə 
görüşlər keçirilmişdir. Görüşlər zamanı şirkətlərin təqdim 
etdikləri investisiya layihələri nəzərdən keçirilmiş, bu barədə 
müzakirələr aparılmış və prioritet hesab olunan layihələr 
“İnvestisiya layihələri kataloqu”na daxil edilmişdir. 
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Prioritet 3.2. Ayrı-ayrı sektorlar üzrə ixrac assosiasiyalarının yaradılması 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

İxrac assosiasiyalarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə hesabat dövrü ərzində ölkədə fəaliyyət göstərən biznes assosiasiyaları ilə görüşlər keçirilmişdir.  

2017-ci il 6 aprel tarixində AZPROMO-da “Şərab ixracatçıları və istehsalçıları assosiasiyası”nın iclası keçirilmişdir. Görüşdə assosiasiyanın fəaliyyəti, 

Azərbaycan istehsalı olan şərabın ixracının təşviqi üçün görülən işlər, eləcə də şərab istehsalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlərin bu sahədə təklifləri 

müzakirə olunmuşdur. Bundan əlavə, AZPROMO-nun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən biznes forumlarda assosiasiyaların iştirakı təmin olunur, o 

cümlədən assosiasiyalar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətdə əlaqələndirmə işləri həyata keçirilir.  

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 1 tədbirdən 1-i 100% 

İcrasına başlanılmamışdır – 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

3.2.1. İxrac assosiasiyalarının 

inkişaf etdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 

2017-

2020 

  icra edilmişdir 

  icrasına başlanılmışdır 

  icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
İxrac assosiasiyalarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə 
hesabat dövrü ərzində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən biznes 
assosiasiyaları ilə davamlı görüşlər keçirilmişdir.  
2017-ci 6 aprel tarixində AZPROMO-da “Şərab ixracatçıları 
və istehsalçıları assosiasiyası”nın iclası keçirilmişdir. 
Görüşdə Assosiasiyanın fəaliyyəti, Azərbaycan istehsalı 
olan şərabın ixracının təşviqi üçün görülən işlər, eləcə də 
şərab istehsalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlərin bu 
sahədə təklifləri müzakirə olunmuşdur. 
Bundan əlavə, yeni ixrac assosiasiyalarının yaradılması 
üzrə işlər görülməkdədir. Eyni zamanda, yaradılmış 
assosiasiyalarla mütəmadi iş aparılır. Belə ki, AZPROMO-
nun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən biznes forumlarda 
assosiasiyaların iştirakı təmin olunur, assosiasiyalar 
tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətdə 
əlaqələndirmə işləri həyata keçirilir. 
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Prioritet 4.1. Biznes inkubatorları və startap layihələrinin inkişaf etdirilməsi, model müəssisələrin yaradılması 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Gənclərin sahibkarlıq təşəbbüsünün dəstəklənməsi, yeni biznes və məşğulluq imkanlarının yaradılması, sahibkarlara dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi məqsədilə 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Bakı Biznes Tədris Mərkəzi tərəfindən Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə Xaçmaz şəhərində, Aran iqtisadi rayonu üzrə Yevlax şəhərində 

regional inkişaf mərkəzlərində biznes inkubatorları yaradılmışdır.   

Biznes inkubatorlarında fəaliyyət göstərən iştirakçılar üçün Quba-Xaçmaz və Aran regional inkişaf mərkəzlərində müvafiq sahə ayrılmış və müasir tələblərə cavab 

verən ofis avadanlıqları təchiz olunmuşdur. Burada gənclərə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq üçün nəzəri və praktiki məlumatlar verilir, biznesin planlaşdırılması 

və idarə edilməsi, investisiya layihələrinin və biznes planların hazırlanması, marketinq araşdırmalarının aparılması, sərgilərin təşkili, potensial biznes tərəfdaşlarla 

əlaqələrin qurulması və digər məsləhət xidmətləri göstərilir.   

Biznes inkubatoru Bakı Biznes Tədris Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış müvafiq tədris plan və proqramları ilə, eləcə də zəruri metodiki vəsaitlərlə təmin olunur.  

Problemlər: 

1. KOS subyektlərinin faydalanması üçün model müəssisənin yaradılması istiqamətində iş aparılmamışdır. 

2. Milli innovasiya siyasətinin tərkib hissəsi sayılan biznes inkubatorlarının yaradılması və təşkili mexanizmi beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılmamış, 

o cümlədən: 

- biznes inkubatorlarının gücləndirilməsi, onların fəaliyyətinin effektivliyi, inkişafı üçün əsas maneələr və həll yolları təhlil edilməmiş; 

- maliyyə və güzəşt mexanizmlərinin formalaşdırılması üzrə iş aparılmamış; 

- biznes inkubatorları ilə sənaye parkları və yüksək texnologiyalar parkları arasında səmərəli əməkdaşlıq təşkil edilməmişdir.  

3. Startap layihələrinin dəstəklənməsi istiqamətində iş Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

1. KOS subyektlərinin faydalanması üçün model müəssisənin yaradılması metodları araşdırıla və Azərbaycan üçün optimal təsis olunma mexanizmi formalaşdırıla 

bilər. 

2. Biznes inkubatorlarında təşəbbüskarlıq platformasının gənclər arasında təşviqi, innovativ biznes ideyalarının tətbiqi, startapların maliyyələşdirilməsi üçün 

investorların cəlb edilməsi istiqamətində işlər görülə bilər. 

3. Startapların dəstəklənməsi məqsədilə stimullaşdırıcı mexanizmlər hazırlana bilər.  
 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 3 tədbirdən 1-i 33% 

İcrasına başlanılmamışdır  3 tədbirdən 2-si 67% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

4.1.1. KOS subyektlərinin 

faydalanması üçün Azərbaycanda 

model müəssisənin yaradılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Qeyd olunan bəndin icrası istiqamətində ABŞ və Böyük 
Britaniyada tətbiq edilən korporativ idarəetmə standartları 
araşdırılmışdır və hazırda bu istiqamətdə tədbirlər davam 
etdirilir. 

4.1.2. Biznes inkubatorlarının 

inkişaf etdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

KOS agentliyi, 

Təhsil 

Nazirliyi, 

Gənclər və 

İdman 

Nazirliyi, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi, 

Əmək və 

Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi 

Nazirliyi, 

Milli Elmlər 

Akademiyası 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Gənclərin sahibkarlıq təşəbbüsünün dəstəklənməsi, yeni 
biznes və məşğulluq imkanlarının yaradılması, sahibkarlara 
göstərilən dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi məqsədilə 
İqtisadiyyat Nazirliyinin Bakı Biznes Tədris Mərkəzi 
tərəfindən Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə Xaçmaz 
şəhərində, Aran iqtisadi rayonu üzrə Yevlax şəhərindəki 
regional inkişaf mərkəzlərində biznes inkubatorlar 
yaradılmışdır.   
Biznes inkubatorlarında fəaliyyət göstərən iştirakçılar 
İqtisadiyyat,  Gənclər və İdman nazirliklərinin, Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının 
nümayəndələrindən ibarət müsabiqə komissiyası tərəfindən 
seçilirlər. Həmin gənclər üçün Quba-Xaçmaz və Aran 
Regional İnkişaf Mərkəzlərində müvafiq sahə ayrılmış və 
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müasir tələblərə cavab verən ofis avadanlıqları ilə təchiz 
olunmuşdur. Burada gənclərə sahibkarlıq fəaliyyətinə 
başlamaq üçün nəzəri və praktiki məlumatlar verilir, 
biznesin planlaşdırılması və idarə edilməsi, investisiya 
layihələrinin və biznes planların hazırlanması, marketinq 
araşdırmalarının aparılması, sərgilərin təşkili, potensial 
biznes tərəfdaşları ilə əlaqələrin qurulması və digər 
məsləhət xidmətləri göstərilir. 
Biznes inkubatoru Bakı Biznes Tədris Mərkəzi tərəfindən 
hazırlanmış müvafiq tədris plan və proqramları, eləcə də 
zəruri metodiki vəsaitlərlə təmin olunur.  
Hazırda mövcud biznes inkubatorlarının inkişaf etdirilməsi 
və yenilərinin yaradılması imkanları araşdırılır. 

4.1.3. Startap layihələrinin 

dəstəklənməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Təhsil 

Nazirliyi, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına 
startap layihələrinin maliyyələşdirilməsi diqqətdə 
saxlanılmışdır. Belə ki, 2017-ci ilin 6 ayı ərzində 
maliyyələşdirilmiş layihələrin 97,4 faizi kiçik və orta həcmli 
olmuşdur (672 layihəyə 10,4 milyon manat). Layihələrin 
maliyyələşdirilməsində yeni ideyalara əsaslanan layihələrin 
dəstəklənməsi əsas götürülmüşdür. 
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Prioritet 4.2. KOS subyektlərinin təlim və tədris imkanlarının artırılması, qabaqcıl təcrübələrin tətbiqinin 

sürətləndirilməsi 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” qanun layihəsi Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış, aidiyyəti orqanlarla razılaşdırılmış və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.  

Problemlər: 

Kiçik və orta sahibkarların tədris və təlim ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi, əmək bazarı üzrə ehtiyacların öyrənilməsi, onlarla peşə təhsili 

müəssisələrinin işinin əlaqələndirilməsi, “ömür boyu öyrənmək” imkanlarının təmin edilməsi, fəaliyyətlərində korporativ idarəetmə 

standartlarının tətbiqi üzrə işlər səmərəli şəkildə aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

1. Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada işlər sürətləndirilə bilər. 

2. Kiçik və orta sahibkarların biznes savadlılığının artırılması məqsədilə ixtisaslı mütəxəssislər cəlb edilməklə praktik biliklərin aşılanması 

(“coaching”) istiqamətində iş aparıla bilər. 

 

İcra edilmişdir 6 tədbirdən 1-i 17% 

İcrasına başlanılmışdır – 0% 

İcrasına başlanılmamışdır  6 tədbirdən 5-i 83% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

4.2.1. Kiçik və orta sahibkarların 

tədris və təlim ehtiyaclarının 

müəyyənləşdirilməsi və təlim 

materiallarının hazırlanması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

KOS agentliyi, 

Təhsil 

Nazirliyi, 

Vergilər 

Nazirliyi, 

Maliyyə 

Bazarlarına 

Nəzarət 

Palatası, 

Əmək və 

Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi 

Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük 

Komitəsi 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Kiçik və orta sahibkarların tədris və təlim ehtiyaclarının 
müəyyənləşdirilməsi və təlim materiallarının hazırlanması 
məqsədilə cari ilin sentyabr ayında Bakıda və regionlarda 
kiçik və orta sahibkarlar arasında sorğuların keçirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. Bununla əlaqədar, hazırda sorğu 
anketlərinin hazırlanması, inzibati rayonların və hədəf 
qrupların müəyyən edilməsi üzrə işlər aparılır, sorğuların 
keçirilməsi üçün hazırlıq işləri görülür. 

4.2.2. Kiçik və orta sahibkarların 

əmək bazarı üzrə ehtiyaclarının 

öyrənilməsi və təkmilləşdirmələr 

aparılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

KOS agentliyi, 

Əmək və 

Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi 

Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Sözügedən yarımbəndin icrası ilə əlaqədar Gəncə-Qazax 
iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən kiçik və orta 
sahibkarların siyahısı hazırlanmış və mövcud vəziyyətin 
araşdırılmasına başlanılmışdır. 

4.2.3. KOS subyektləri ilə peşə 

təhsili müəssisələrinin işinin 

əlaqələndirilməsi 

Təhsil Nazirliyi 

KOS agentliyi, 

Təhsil Nazirliyi 

yanında Peşə 

Təhsili üzrə 

Dövlət 

Agentliyi, 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

İxtisaslı kadrlara ehtiyacın təmin edilməsi məqsədilə 
əməkdaşlığın qurulması üçün “MİDA” MMC, “Bakı Tekstil 
Fabriki”, “Azertexnolayn”, “Retail Group Azerbaijan”, ”Delta 
Qrup C.O.”, “Auto Azerbaijan”, “Qranit QP” MMC, “OLD 
Master” MMC, KNAUF Marketing Baku Modern MMC,  
“Veysəloğlu” Şirkətlər Qrupu,  “ABSHERON Hotel Group”,  
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İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

“Grohe AG Representative Office in Caucasus”,  “Optimal 
Elektronika” MMC şirkətləri ilə görüşlər keçirilmiş və   
müvafiq qaydada əməkdaşlığın qurulmasına razılıq əldə 
edilmişdir. Bu istiqamətdə fəaliyyət davam etdirilir. 
Eyni zamanda, KOS subyektləri ilə peşə təhsili 
müəssisələrinin işinin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə 
İqtisadiyyat, Vergilər, Kənd Təsərrüfatı, Təhsil, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar nazirliklərinin, Azərbaycan Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının 
nümayəndələrindən ibarət əlaqələndirmə şurasının 
yaradılması barədə təkliflərin ilkin layihəsi hazırlanmışdır. 

4.2.4. KOS subyektləri üçün “ömür 

boyu öyrənmək” imkanlarının təmin 

edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
KOS agentliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
KOS subyektləri üçün “ömür boyu öyrənmək” imkanlarının 
təmin edilməsi məqsədilə hədəf qruplarının 
müəyyənləşdirilməsi, eləcə də iqtisadiyyatın perspektiv, 
prioritet istiqamətləri və əhalinin həssas qrupları nəzərə 
alınmaqla tədris və təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi 
üzrə işlərə başlanılmışdır. 

4.2.5. Mühasibat Uçotunun 

Beynəlxalq Standartlarının KOS 

subyektləri tərəfindən tətbiqinin 

stimullaşdırılması 

Maliyyə Nazirliyi 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” qanun layihəsi 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 
hazırlanmış, aidiyyəti orqanlarla razılaşdırılmış və 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim 
edilmişdir.  

4.2.6. Korporativ idarəetmə 

standartlarının tətbiqinin 

gücləndirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
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nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Korporativ idarəetmə prinsiplərinin sənaye müəssisələrində 
tətbiqi ilə bağlı 20 aprel 2017-ci il tarixdə “Daxili nəzarət. 
Risklərin idarəolunması. Məsuliyyət” mövzusunda təlim 
keçirilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 5 
sentyabr tarixli 2300 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq 
“Səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan səhmdar 
cəmiyyətlərində korporativ idarəetmə Qaydaları və 
Standartları” layihəsi hazırlanarkən Azərbaycan Korporativ 
İdarəetmə Standartlarının müddəaları əsas götürülmüşdür. 

Həmçinin, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 19 yanvar 
2017-ci il tarixli 170120200443 nömrəli məktubunda 
Nazirlər Kabinetinin 1 dekabr tarixli 636s nömrəli sərəncamı 
ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının 2-ci (iri dövlət 
müəssisələrində Müşahidə Şurasının fəaliyyətinin təmin 
olunması məqsədilə onların nizamnamələrində və müvafiq 
normativ sənədlərdə dəyişikliklərin edilməsi) bəndi ilə bağlı 
Müşahidə Şurasının işinin təşkili, onun üzvlərinə dair 
tələblər və. s. məsələlərə dair təkliflər Azərbaycan 
Korporativ İdarəetmə Standartlarına əsasən işlənib Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsinə təqdim edilmişdir. 
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Prioritet 4.3. Sahibkar düşüncə tərzinin təşviqi 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Bakı Biznes Tədris Mərkəzi tərəfindən 2017-ci ilin birinci yarısında Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında gənclər arasında sahibkarlıq ruhunun 
aşılanması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Gənclərdə sahibkarlıq düşüncə tərzinin formalaşdırılması istiqamətində təhsil müəssisələrində “uğurlu sahibkar”larla görüşlərin təşkili və sahibkarlıq 
kompetensiyasının inkişafı məqsədilə nəticəyönümlü tədris proqramlarının (kurikulumların) hazırlanması və müvafiq təhsil müəssisələrində tətbiqinin 
dəstəklənməsi məqsədilə işəgötürənlər və digər maraqlı tərəflərlə müzakirələrə başlanılmışdır.  

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 2 tədbirdən 2-si 100% 

İcrasına başlanılmamışdır  – 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

4.3.1. Sahibkar düşüncə tərzinin 

inkişaf etdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
KOS agentliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Bakı Biznes Tədris Mərkəzi tərəfindən 2017-ci ilin 1-ci 
yarısında Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında 
gənclər arasında sahibkarlıq ruhunun aşılanması ilə bağlı 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
Eyni zamanda, sahibkar düşüncə tərzinin təşviqi ilə 
əlaqədar ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada və Fransa kimi 
inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsi araşdırılaraq, 
Azərbaycanda sahibkarlıq biliklərinin və özünəinamın 
gücləndirilməsi üçün keçirilə biləcək tədbirlərə dair ilkin rəy 
və təkliflər hazırlanmışdır. Sahibkar düşüncə tərzinin inkişaf 
etdirilməsinə dair maarifləndirici veriliş və proqramların 
yayımlanması məsələsinə baxılması üçün ölkəmizdə 
fəaliyyət göstərən televiziya kanallarına müvafiq 
məktubların ünvanlanması nəzərdə tutulur.  

4.3.2. İlk peşə və orta ixtisas təhsili 

müəssisələrində sahibkarlığın 

əsaslarının tədrisinin təşkil edilməsi 

Təhsil Nazirliyi 

yanında Peşə 

Təhsili üzrə 

Dövlət Agentliyi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Gənclərdə sahibkar düşüncə tərzinin formalaşdırılması 
istiqamətində təhsil müəssisələrində “uğurlu sahibkar”larla 
görüşlərin təşkili və sahibkarlıq kompetensiyasının inkişafı 
məqsədilə nəticəyönümlü tədris proqramlarının 
(kurikulumların) hazırlanması və müvafiq təhsil 
müəssisələrində tətbiqinin dəstəklənməsi məqsədilə 
işəgötürənlər və digər maraqlı tərəflərlə müzakirələrə 
başlanılmışdır. 
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Prioritet 4.4. Qadın sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Qadın sahibkarlığının inkişafı üzrə stimullaşdırıcı mexanizmlərin işlənməsi məqsədilə ABŞ, Avropa İttifaqı, Kanada, Cənubi Afrika Respublikası, 
Hindistan və Braziliyanın təcrübəsi araşdırılmışdır. 

Problemlər: 

1. Qadın sahibkarlar üçün kreditləşmə, vergiqoyma və digər güzəştləri nəzərdə tutan stimullaşdırıcı mexanizmlərin hazırlanması üzrə işlər 

sürətli şəkildə getmir.  

2. Qadın sahibkarlığına informasiya dəstəyinin inkişaf etdirilməsi, qadın biznesi inkubatorlarının yaradılması, qadın sahibkarların 

assosiasiyalarının və peşə təşkilatlarının yaradılması istiqamətində aidiyyəti qurumlar tərəfindən iş aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

Strateji Yol Xəritəsinin bu prioritetinin koordinasiyalı icrasının sürətləndirilməsi məqsədilə aidiyyəti qurumlar tərəfindən Azərbaycan Respublikası 

Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası ilə birgə iş planı hazırlana bilər. 

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 4 tədbirdən 1-i 25% 

İcrasına başlanılmamışdır  4 tədbirdən 3-ü 75% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

4.4.1. Qadın sahibkarlığının inkişafı 

üzrə stimullaşdırıcı mexanizmlərin 

işlənib hazırlanması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Ailə, Qadın və 

Uşaq 

Problemləri 

üzrə Dövlət 

Komitəsi 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır.  
Tədbirin icrası çərçivəsində ABŞ, Avropa İttifaqı, Kanada, 
Cənubi Afrika Respublikası, Hindistan və Brazilyanın 
təcrübələri araşdırılmışdır.  
Beynəlxalq təcrübəyə əsasən, qadın sahibkarlığının inkişafı 
sahəsində stimullaşdırıcı mexanizmlər daha çox dövlət 
satınalmaları, vergi, kredit, qrant və kənd təsərrüfatı 
sahələrini əhatə edir. Aparılmış araşdırmaların nəticələrinə 
uyğun olaraq müvafiq təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə 
təqdim olunması nəzərdə tutulur.   

4.4.2. Qadın sahibkarlığına 

informasiya dəstəyinin inkişaf 

etdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Ailə, Qadın və 

Uşaq 

Problemləri 

üzrə Dövlət 

Komitəsi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Sahibkarlıq sahəsində mövcud qanunvericilik, aparılmış 
islahatlar barədə məlumatlar mütəmadi olaraq keçirilən 
görüşlərdə diqqətə çatdırılır, kütləvi informasiya 
vasitələrində yayımlanır. Həmçinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin 
Çağrı Mərkəzinə (195-2) müraciət edən şəxslərə, o 
cümlədən qadın sahibkarlara zəruri informasiya dəstəyi 
göstərilir. Bununla yanaşı, Strateji Yol Xəritəsinə əsasən 
yaradılacaq məlumat portalında qadın sahibkarlığına 
informasiya dəstəyinin inkişaf etdirilməsi sahəsində xüsusi 
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bölmənin yaradılması nəzərdə tutulur.    

4.4.3. Qadın biznesi-

inkubatorlarının yaradılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Ailə, Qadın və 

Uşaq 

Problemləri 

üzrə Dövlət 

Komitəsi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır.  
Xaçmaz şəhərində yerləşən Quba-Xaçmaz Regional İnkişaf 
Mərkəzində qadınlar üçün ilk regional  biznes 
inkubatorunun yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Biznes 
inkubatorunda xalçaçılıq, toxuculuq, dekorativ əl işləri, tikiş, 
İKT və s. sahələr üzrə təşəbbüskar qadınların fəaliyyət 
göstərməsi planlaşdırılır. 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda qadın biznes 
inkubatorunun yaradılmasının təşviqi məqsədilə müxtəlif 
inzibati rayonlarda maarifləndirici tədbirlərin (dəyirmi 
masaların, seminarların, görüşlərin, konfransların və s.) 
keçirilməsi üçün hazırlıq işlərinin (çap məhsullarının, reklam 
vəsaitlərinin hazırlanması və s.) görülməsinə başlanmışdır. 
Tədbirlərin cari ilin sentyabr-noyabr aylarında keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. 

4.4.4. Qadın sahibkarların 

assosiasiyalarının və peşə 

təşkilatlarının yaradılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Ailə, Qadın və 

Uşaq 

Problemləri 

üzrə Dövlət 

Komitəsi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Tədbirin icrası olaraq ABŞ, Böyük Britaniya və 
Finlandiyanın təcrübəsi öyrənilmişdir. Hazırda Strateji Yol 
Xəritəsinə uyğun olaraq, yeni biznes assosiasiyalarının, o 
cümlədən qadın sahibkarlar assosiasiyasının  yaradılması 
imkanları araşdırılır. 
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Prioritet 5.1. Milli innovasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

“İnnovasiya infrastrukturunun formalaşması və inkişafı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və “İnnovasiya infrastrukturu subyektlərinin 
vahid dövlət reyestrinin yaradılması və aparılması haqqında Əsasnamə”nin layihələri hazırlanmış və müzakirəyə təqdim olunmuşdur.  

Problemlər: 

Milli innovasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə innovasiya fəaliyyəti haqqında bir sıra stimullaşdırıcı mexanizmlərin işlənib 

hazırlanması, innovasiyayönümlü regional klasterlərin yaradılması istiqamətində Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada iş 

aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

Milli innovasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər sürətləndirilə bilər. 

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 3 tədbirdən 1-i 33% 

İcrasına başlanılmamışdır  3 tədbirdən 2-si 67% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

5.1.1. Qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Ədliyyə 

Nazirliyi, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
 “İnnovasiya infrastrukturunun formalaşması və inkişafı 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun və 
“İnnovasiya infrastrukturu subyektlərinin vahid dövlət 
reyestrinin yaradılması və aparılması haqqında 
Əsasnamə”nin layihələri hazırlanmış və müzakirəyə təqdim 
olunmuşdur. 

5.1.2. İnnovasiya fəaliyyəti 

haqqında bir sıra stimullaşdırıcı 

mexanizmlərin işlənib hazırlanması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Hazırda innovasiya fəaliyyəti haqqında bir sıra 
stimullaşdırıcı mexanizmlərin tətbiqi üzrə beynəlxalq 
təcrübə öyrənilir. 

5.1.3. İnnovasiyayönümlü regional 

klasterlərin yaradılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
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nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
Regionlarda klasterlərin formalaşdırılması məqsədilə 
ölkənin iqtisadi potensialının və beynəlxalq təcrübənin 
araşdırılması istiqamətində işlər aparılır. Bu baxımdan qeyd 
etmək lazımdır ki, Avropa İttifaqı tərəfindən “Azərbaycan 
Respublikasında əsas qeyri-neft sənaye sahələrinin rəqabət 
qabiliyyətinin artırılması” texniki yardım layihəsinin icrasına 
başlanılmışdır. Layihənin məqsədi ölkənin qeyri-neft sənaye 
sahələrinin potensialının artırılması, sənaye müəssisələri 
arasında klasterləşmənin təşviqi və emal sənayesinin 
müəyyən sahələrində dövlət-özəl sektor əməkdaşlığının 
gücləndirilməsindən ibarətdir. 
Eyni zamanda, Bakı Biznes Tədris Mərkəzi tərəfindən 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə Xaçmaz şəhərində, 
Aran iqtisadi rayonu üzrə Yevlax şəhərindəki regional 
inkişaf mərkəzlərində biznes inkubatorlar yaradılmış və 
yenilərinin  yaradılması istiqamətində işlər aparılır. 
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Prioritet 5.2. Kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətini stimullaşdıran innovasiya infrastrukturunun formalaşdırılması 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

KOS-un inkişafı üçün innovasiya infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və dövlət əhəmiyyətli və müstəqil elmi tədqiqat (tədqiqat və inkişaf) mərkəzlərinin 
formalaşdırılması və elmi istehsalat birliklərinin yaradılması istiqamətində işlər Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada aparılmamışdır.  

Problemlər: 

Kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətini stimullaşdıran innovasiya infrastrukturunun formalaşdırılması istiqamətində işlər Strateji Yol 

Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada aparılmamışdır. 

Tövsiyələr: 

Kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətini stimullaşdıran innovasiya infrastrukturunun formalaşdırılması istiqamətində işlər sürətləndirilə bilər. 

 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır – 0% 

İcrasına başlanılmamışdır  2 tədbirdən 2-si 100% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 

qurumlar 

İcra 

müddəti 
Ümumi nəticə 

Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

5.2.1. KOS-un inkişafı üçün 

innovasiya infrastrukturunun 

təkmilləşdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
KOS-un inkişafı üçün innovasiya infrastrukturunun 
təkmilləşdirilməsi üzrə “SOCAR Polymer” MMC ətrafında 
klasterin yaradılması” təklifi hazırlanmış, həmçinin Elmi-
tədqiqat mərkəzlərinin formalaşdırılması və elmi istehsalat 
birliklərinin yaradılması üzrə “Regional innovasiya 
mərkəzlərinin yaradılması üzrə təklif və tövsiyələrin 
hazırlanması” tədqiqat işi aparılır. 

5.2.2. Dövlət əhəmiyyətli və 

müstəqil elmi-tədqiqat (tədqiqat və 

inkişaf) mərkəzlərinin 

formalaşdırılması və elmi-istehsalat 

birliklərinin yaradılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Milli Elmlər 

Akademiyası, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 

 icrasına başlanılmışdır 

 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 
mart tarixli F-41 nömrəli əmrinə əsasən, Strateji Yol 
Xəritəsində nazirliyin icraçı olduğu bəndlər üzrə əsas və 
həmicraçı şöbələr müəyyən olunmuşdur. 
Eyni zamanda, nazirliyin əsas  icraçı olduğu bəndlər üzrə 
həmicraçı dövlət orqanlarına müvafİq məktublar 
ünvanlanmış, nümayəndələr barədə məlumatlar təqdim 
edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat 
nazirinin 2017-ci il 13 iyul tarixli F-104 nömrəli əmri ilə 
nazirliyin və həmicraçı dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən ibarət müvafiq işçi qruplar 
yaradılmışdır. 
KOS-un inkişafı üçün innovasiya infrastrukturunun 
təkmilləşdirilməsi üzrə “SOCAR Polymer” MMC ətrafında 
klasterin yaradılması” təklifi hazırlanmış, həmçinin elmi 
tədqiqat mərkəzlərinin formalaşdırılması və elmi istehsalat 
birliklərinin yaradılması tədbirinin icrası məqsədilə 
“Regional innovasiya mərkəzlərinin yaradılması üzrə təklif 
və tövsiyələrin hazırlanması” tədqiqat işi aparılır. 
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